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RESUMO 

 

A presente monografia faz uma breve abordagem científica e acadêmica a 

respeito do valor probatório e dos vícios do inquérito policial. A pesquisa teve por 

base, a doutrina penalista e o ordenamento penal e processual penal brasileiro, com 

vistas a identificar os principais aspectos do inquérito policial. Esta monografia não 

tem o objetivo de esgotar por completo o assunto, até mesmo porque este não o 

momento para tal e, também dada a amplitude do tema, pelo contrário, a pretensão 

do autor é, agregar conhecimento a respeito da matéria. Para que o trabalho 

apresente uma lógica, fez-se a opção por tratar a respeito do Direito Penal e 

Processual Penal, assim como sobre o poder punitivo do Estado (jus puniendi), uma 

vez que cabe ao Estado administrar os conflitos sociais e, em havendo a 

necessidade punir os responsáveis por danos à sociedade, assim como, aos seus 

membros. Diante desta dinâmica e necessidade social, abordou-se o Direito Penal e 

Processual Penal que o Estado instituiu com a finalidade de regular o convívio 

social, o primeiro com o objetivo de coagir e coibir os indivíduos a não ofenderem a 

ordem pública e o segundo, como instrumento para reprimir o indivíduo que tenha 

transgredido a ordem jurídica imposta pelo Estado. E sendo assim, para que o 

Estado possa aplicar a devida sanção ele fará uso de determinados dispositivos 

previstos no ordenamento processual penal, entre eles o inquérito policial, que é o 

primeiro passo na persecução penal visando a punibilidade do indivíduo que tenha 

praticado um ato tido como infracionário, cujo valor probatório implica na persecutio 

criminis por parte do Estado em face do acusado, ou, ainda, seus vícios podem 

impedir somente algumas peças, onde podem ser nulas por ausência de requisitos 

legais. 

 

Palavras-chave: Crime, Direito Penal, Direito Processual Penal, Inquérito Policial, 

Valor Probatório do Inquérito Policial, Vícios do Inquérito Policial. 
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ABSTRACT 

 

The present monograph makes one brief scientific and academic boarding 

regarding the probatory value and of the vices of the police inquest. The research 

had for base, the penalista doctrine and the criminal and procedural order criminal 

Brazilian, with sights to identify the main aspects of the police inquest. This 

monograph does not have the objective to deplete the subject completely, even 

though because this not it moment for such e, also given the amplitude of the 

subject, for the opposite, the pretension of the author is, to add knowledge regarding 

the substance. So that the work presents a logic, it became option for treating 

regarding Criminal the Criminal law and Procedural, as well as on the punitive power 

of the State (jus puniendi), a time that fits to the State to manage conflicts social e, in 

having the necessity to punish the responsible ones for damages to the society, as 

well as, to its members. Ahead of this dynamics and social necessity, the Criminal 

law was approached Criminal and Procedural that the State instituted with the 

purpose of regulating the conviviality, the first one with the objective to coerce and to 

restrain the individuals social not to offend the public order and as, as instrument to 

restrain the individual that has transgressed the jurisprudence imposed by the State. 

E being thus, so that the State can apply the due sanction it will make use of 

definitive devices foreseen in the criminal procedural order, between them police 

inquest, that is the first step in the criminal persecution aiming at the punshability of 

the individual that has practised a had act as infracionário, whose probatory value 

implies in the persecutio criminis on the part of the State in face of the defendant, or, 

still, its vices can only hinder some parts, where they can be null for absence of legal 

requirements. 

 

Word-key: Crime, Criminal law, Criminal Procedural law, Police 

inquest, Probatory Value of the Police inquest, Vices of the Police inquest.  
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto o instituto do inquérito policial no 

ordenamento penal e processual penal brasileiro, assim como seus vícios e valor 

probatório, uma vez que é através do inquérito policial que o Estado inicia a 

persecutio criminis, visando exercer o seu direito/dever de punir os indivíduos que 

tenham praticado atos tidos como infracionários (crime). 

O objetivo institucional desta pesquisa consiste em ser esta monografia 

requisito para a colação de grau de Bacharel em Direito junto à Universidade Tuiuti 

do Paraná. 

O seu objetivo principal é realizar uma pesquisa científica e acadêmica, 

baseada na doutrina e legislação penal e processual penal, com vista a abordar de 

maneira breve o tema proposto. 

Alerta-se que a pesquisa se delimita na investigação da lei e doutrina 

pátrias, deixando-se de utilizar a jurisprudência como fonte de pesquisa por aprumo 

metodológico, vez que seria impossível desenvolver o estudo no mínimo de páginas 

de uma monografia. 

O inquérito policial é um documento de natureza investigatório e informativo 

que possibilitará a propositura da ação penal e, desta maneira possui, ao mesmo 

tempo, características penal e processual penal, de tal maneira que para a 

abordagem do tema, achou-se por bem, discorrer a respeito do Direito Penal, como 

norma positiva pelo Estado para coibir e coagir a prática de condutas delituosas e do 

Direito Processual Penal por ser esse, o instrumento ou a ferramenta jurídica através 

da qual o Estado aplica a norma penal. 

Desta feita, principia–se, no Capítulo 1, tratando do Direito Penal sob um 

aspecto geral, como sendo o conjunto de normas positivadas pelo Estado com vistas 

a coibir e punir aquele que por ventura venha a cometer um ato delituoso. 
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A seguir se faz a conceituação doutrinária do Direito Penal, assim como as 

fontes que lhe dão origem e sustentação como norma coercitiva e coativa positivada 

pelo Estado em nome da sociedade. 

Passa-se em seguida ao estudo o Direito Processual Penal, sem a 

preocupação da abordagem técnica da matéria, mas sim, sob o ponto de vista do 

Processo Penal como o instrumento por meio do qual o Estado exerce o seu poder 

punitivo junto aos seus administrados. 

Aborda-se a evolução histórica do Processo Penal no Brasil desde os mais 

remotos tempos da colonização até os dias de hoje e as suas adaptações a cada 

momento histórico, político, consuetudinário, econômico e social. 

Por fim, trata-se do Processo Penal, de maneira bem superficial e a sua 

conotação como instrumento através do qual, o Estado, respeitando os princípios 

Constitucionais da reserva legal, do devido processo legal e, da ampla defesa e do 

contraditório, processa, julga e pune os seus administrados que praticam condutas 

contrárias às normas impostos pelo Código Penal.  

Ao se abordar o Direito Penal e Processual Penal necessário se faz discorrer 

a respeito da norma jurídica penal, assim como do próprio conceito de crime, uma 

vez que o inquérito policial é justamente o ato administrativo da policia judiciária 

instaurado para apurar uma ação ou omissão criminosa, daí, a necessidade de se 

tratar do crime. 

Para tanto, o Capítulo 2, faz uma abordagem a respeito da teoria geral do 

crime, apresentando seus conceitos formal, material e analítico; assim como a 

clássica divisão do crime em fato típico, antijurídico e culpável que alicerça boa parte 

dos sistemas jurídicos penais dos Estados contemporâneos. 

Como de conhecimento do meio jurídico, toda conduta criminosa para que 

se configure como tal enseja a existência de sujeitos que a pratiquem e sujeitos 

contra quem as mesmas foram praticadas, de tal modo, que, mister se fez, tratar dos 

sujeitos do crime, assim como do seu objeto, ou seja, dos bens tutelados pelo 
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Estado que são lesados quando da prática de um crime. Aborda-se, também, a 

classificação adotada pelo meio doutrinário para o crime e sua divisão em crime 

doloso e culposo, para então, finalizar-se este capítulo com a tratativa da 

consumação e da tentativa. 

O terceiro capítulo tem por objeto de estudo o procedimento do inquérito 

policial, seu valor probatório e seus vícios de procedimento. Aborda-se os atos 

iniciais a serem realizados quando do conhecimento da prática de uma conduta 

delituosa, assim como as providências a serem tomadas pela autoridade policial no 

que concerne a preservação do local do crime. 

Cabe a autoridade policial apreender todos os objetos e provas que se 

encontrem no local do crime, que serão de grande valia para a devida elucidação 

dos fatos ocorridos. 

Deve, também, a autoridade policial proceder a oitiva de todos os 

envolvidos, ou seja, do indiciado, das testemunhas, das testemunhas, da vitima, 

quando esta sobreviver e puder se comunicar, enfim, de todas as pessoas que 

tenham presenciado a ação delituosa. E em se fazendo necessário providenciar o 

reconhecimento de pessoas, coisas e, se restar dúvidas a respeito dos depoimentos 

prestados, providenciar as acareações que se façam necessárias visando redimir as 

dúvidas a respeito do fato. 

A autoridade policial tem, por força de lei, investigar a vida passada do 

indiciado ou do suspeito com vistas a identificar algum elemento que defina o seu 

comportamento antes e depois da pratica delituosa. 

Finalmente se assim for necessário, a autoridade policial efetuará a 

reconstituição dos fatos ocorridos, ou tecnicamente conceituando, a reprodução 

simulada de todos os atos que tenham contribuído para o resultado lesivo da 

conduta praticada pelo indiciado. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as conclusões, nas quais 

são apresentados os principais pontos a respeito do tema abordado, seguidos da 
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estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a instauração do 

inquérito policial, seu valor probatório e seus vícios. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação 

foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados o Método 

Cartesiano, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia é 

composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas, do 

Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO 1 

DO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

1.1 CONCEITO DE DIREITO PENAL 

Como se sabe a convivência do ser humano enquanto membro da sociedade 

se sujeita a existência de um complexo conjunto de normas disciplinadoras para que 

as relações humanas ocorram de maneira harmônica. 

As normas de conduta impostas à sociedade recebem a denominação de 

direito positivo, ou seja, norma positivada, que devem ser obedecidas e cumpridas 

pelos membros formadores da sociedade, inclusive pelo Estado que as editam, que 

quando não cumpridas sujeitam o infrator a uma penalidade a ser aplicada de 

acordo com a gravidade da norma transgredida. 

A necessidade da criação de um conjunto de normas jurídicas objetiva proibir 

ou coibir a prática de determinadas condutas entendidas pela sociedade e pelo 

Estado como contrárias a uma convivência harmônica entre os membros do corpo 

social. 

No modelo de Estado Democrático de Direito, vítimas no Brasil, a 

administração do sistema jurídico compete, por delegação dos membros da 

sociedade, ao Estado que através da produção legislativa tipifica as condutas a 

serem punidas e suas respectivas sanções. 

 

1.1.1 Denominação e Definição 

O direito penal pode ser entendido como sendo o conjunto de regras ou 

normas gerais reguladoras das condutas dos seres humanos que venham a atentar 

contra os interesses da maioria dos membros da sociedade. Tais normas são 

elaboradas de acordo com a ciência do Direito Penal que reúne os conteúdos e os 
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princípios gerais do direito que são ordenadas de forma lógica e metódica. 

(MIRABETE, 2007, p. 01). 

Sob o ponto de vista técnico/jurídico o Direito Penal pode ser entendido 

como a reunião das normas jurídicas que delegam ao Estado o poder/dever de 

regular, disciplinar e determinar quais são as condutas entendidas como contrárias 

aos interesses da sociedade. (NORONHA, 2003, p. 04). 

Nesse sentido, Garcia leciona que o Direito Penal é: “O conjunto de normas 

jurídicas que o Estado estabelece para combater as infrações penais, consistentes 

em crimes ou delitos e contravenções, disciplinando a aplicação assim das penas e 

medidas de segurança”. (GARCIA, 1956, p. 08) 

Por sua vez Marques conceitua o Direito Penal como: 

O conjunto de normas que ligam ao crime, como fato, a pena como 
conseqüência, e disciplina, também, outras relações jurídicas daí derivadas, 
para estabelecer a aplicabilidade de medidas de segurança e a tutela do 
direito de liberdade em face do poder de punir do Estado. (MARQUES, 
1997, p. 24) 

A elaboração das normas jurídicas penais se baseia nas regras morais, nos 

costumes e nos princípios gerais de direito e, nos Estados Modernos, cabe a estes o 

jus puniendi,o que implica dizer que cabe exclusivamente ao Estado o poder e o 

dever de editar as normas penais assim como a sua aplicação e a punição dos 

indivíduos que as venham infringir através da cominação da respectiva sanção penal 

de acordo com cada caso em concreto. (LEAL, 2004, p. 39). 

Vale destacar a definição proposta por Silva, ao lecionar que: 

É o Direito penal geralmente compreendido como o complexo de regras e 
princípios que, definindo e classificando os crimes ou delitos, assinala as 
penas, fixando a sua justa aplicação, que devem tornar efetiva a punição 
das pessoas, a quem se imputa a ação ou omissão, de que resultou o 
crime, nele qualificado. (SILVA, 2004, p. 474) 

Desta forma, o Direito Penal agrega todas as normas editadas pelo Estado 

que visam defender os interesses da sociedade para que as relações entre os 

sujeitos sociais ocorram de forma harmônica. Entretanto, nem sempre as condutas 
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humanas ocorrem de acordo com as normas penais e, é ai que cabe ao Estado o 

poder e dever exclusivo de punir aquele ou aqueles que as venham contrariar. 

 

1.1.2 Características 

O Direito Penal é a ferramenta através da qual o Estado regulamente a 

condutas e a relação de convívio entre os sujeitos que formam o corpo social e, por 

esta razão, o mesmo se diferencia do Direito Privado. Isto implica dizer que por 

regular as relações sociais, o Direito Penal está inserido no Direito Público, uma vez 

que tutela direitos coletivos em detrimento dos direitos e interesses individuais. 

(JESUS, 2006, p. 05-06). 

Neste sentido Mirabete disserta que: 

Deve-se situar o Direito penal como componente da Enciclopédia Jurídica 
na divisão do Direito em Público e Privado. Atende ele, de maneira imediata 
e prevalecente, ao interesse geral e estabelece as relações jurídicas entre o 
estado, num plano superior, e o indivíduo, que deve obedecer aos 
comandos imperativos daquele. As normas penais devem ser obedecidas 
pelos particulares, que não as podem submeter a qualquer composição de 
vontades, como ocorre no campo do Direito Privado. Assim, conclui-se que 
o Direito Penal pertence ao Direito Público. (MIRABETE, 2007, p. 55) 

Com a prática de uma conduta tipificada como delituosa e identificado o 

sujeito que a praticou forma-se um vínculo jurídico penal entre o Estado e o infrator 

dando origem ao jus puniendi, ou seja, o poder/dever exclusivo do Estado em agir 

contra o delinqüente de modo a garantir a paz social e punir aquele que venha a 

contrariar a norma jurídica penal. (JESUS, 2006, p. 05-06) 

Neste sentido Noronha aponta que: 

O Direito Penal é o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder 
punitivo do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as 
medidas aplicáveis a quem os pratica. Pertence o Direito Penal ao Direito 
Público. Violada a norma penal, efetiva-se o jus puniendi do Estado, pois 
este, responsável pela harmonia e estabilidade sociais, é o coordenador das 
atividades dos indivíduos que compõem a sociedade. Os bens tutelados 
pelo Direito Penal não interessam exclusivamente ao indivíduo, mas a toda 
coletividade. (NORONHA, 2003, p. 04) 
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Além do seu caráter público, o Direito Penal também é de caráter positivado, 

o que significa dizer que é um conjunto de normas expressas (escritas) editadas pelo 

Estado. Embora exija-se a existência da norma escrita (positivada) há casos  

concretos em que caberá ao Estado-juiz, baseado na analogia, nos costumes e nos 

princípios gerais de direito aplicar a devida sanção ao infrator. (LEAL, 2004, p. 39) 

Nos Estados Modernos, principalmente nos Estados Democráticos de 

Direito, o positivismo nas normas jurídicas penais, se alicerça no princípio da 

legalidade de tal modo que uma conduta para ser tida como delituosa deverá ser 

precedida por um dispositivo legal que assim o diga estendendo ao Direito Penal 

também a característica da certeza jurídica, que é a garantia de que nenhum sujeito 

poderá ser punido penalmente senão em razão da norma penal positivada (escrita). 

(LEAL, 2004, p. 45) 

Mirabete assevera que: 

Tem ainda a lei penal caráter finalista, porquanto visa à proteção de bens e 
interesses jurídicos merecedores da tutela mais eficiente que só podem ser 
eficazmente protegidos pela ameaça legal de aplicação de sanções de 
poder intimidativo maior, como a pena. Essa prevenção é a maior finalidade 
da lei penal. (MIRABETE, 2007, p. 04) 

Outro caráter do Direito Penal é o de ser o mesmo sancionador, isto é, o 

Estado com base na norma jurídica penal positivada, impõe e aplica determinada 

sanção em face do sujeito que venha a cometer uma conduta tipificada como um 

delito de modo a proteger a coletividade em geral. (JESUS, 2006, p. 06)  

 

1.1.3 Direito Penal Objetivo e Direito Penal Subjetivo 

No que diz respeito ao Direito Penal objetivo, este compreende todo o 

sistema jurídico penal que define quais são as condutas que colocam em risco ou 

que lesem os interesses coletivos, assim como quais as sanções a serem aplicadas 

pelo Estado-juiz em face dos sujeitos do corpo social que venham a praticar 

condutas contrárias ao sistema jurídico penal, entretanto, este mesmo sistema 

impõe limites ao Estado-juiz que deve agir de acordo e dentro da legalidade tanto no 
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uso do seu poder/dever coativo, como do seu poder/dever coercitivo. (MIRABETE, 

2007, p. 06) 

Quanto ao Direito Penal subjetivo este é o jus puniendi propriamente dito, 

que se traduz no poder soberano e de império do Estado uma vez que é este quem 

exerce com exclusividade, em nome do bem comum da sociedade, a capacidade 

jurídica de editar as normas de cunho penal assim como aplicar as devidas sanções 

diante das condutas tipificadas como delituosas. (NORONHA, 2003, p. 07) 

Vale lembrar que o Direito Penal, tanto o objetivo e o subjetivo, se baseia na 

tipificação das condutas (coação) e na cominação de determinada sanção (coerção) 

que são aplicadas pelo Estado no exercício do seu jus puniendi e, mesmo que se 

tenha a configuração da ação penal privada ou mesmo da legítima defesa somente 

o Estado poderá aplicar o direito positivo. (JESUS, 2006, p. 07) 

 

1.1.4 Direito Penal Comum e Direito Penal Especial 

O meio doutrinário que se dedica ao estudo do Direito Penal em geral 

também o distingue em Direito Penal Comum e Especial. O primeiro se traduz nas 

normas penais que se destinam a toda a coletividade sem diferenciação entre os 

sujeitos que a formam. Já o segundo, é aquele cujas normas jurídicas penais se 

aplicam a uma determinada classe de sujeitos de acordo com a suas qualidades 

especiais, como nos casos do Direito Penal Militar ou o Direito Eleitoral que por sua 

vez são processados em Justiças Especiais, entretanto cabe somente ao Estado e 

suas instituições o poder de punir tais sujeitos especiais. (MIRABETE, 2007, p. 06-

07) 

A respeito dessa distinção do Direito Penal comum e especial, Jesus leciona 

que: 

Os autores diferenciam o Direito Penal comum do Direito Penal especial. O 
primeiro se aplica a todos os cidadãos, ao passo que o segundo tem seu 
campo de incidência adstrito a uma classe de cidadãos, conforme sua 
particular qualidade. O Critério para essa diversificação está no órgão 
encarregado de aplicar o direito objetivo. (JESUS, 2006, p. 08) 
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Verifica-se que o Direito Penal Comum é todo o sistema jurídico penal que 

tipificam as condutas tidas como delituosas e se destinam a todos os sujeitos 

formadores da coletividade sem se fazer qualquer espécie de distinção entre os 

sujeitos em si tanto no que diz respeito as normas coativas como as coercitivas. 

Trata-se das normas penais disciplinadas tanto no Código Penal como nas mais 

variadas normas esparsas que completam o sistema jurídico penal, como, por 

exemplo, as normas que reprimem os crimes de imprensa, de sonegação fiscal, de 

falência, entre outras normas que regulam as relações sociais, cuja competência 

para processar e julgar os delitos é da Justiça Comum. (LEAL, 2004, p. 43) 

Por sua vez o Direito Penal Especial se traduz naquele que se destina a 

determinadas espécies de cidadãos justamente por se enquadrarem em certas 

funções ou condições que os diferenciam (policiais, legisladores, chefes do 

executivo, membros das forças armadas etc) que justamente pela particularidade de 

suas atividades estão sujeitas à aplicação e julgamento pelo Direito Penal Especial. 

(MIRABETE, 2007, p. 06-07) 

 

1.2 DAS RELAÇÕES DO DIREITO PENAL 

O conjunto que forma o sistema jurídico penal de um Estado se constitui por 

uma gama de normas que se complementam umas ás outras sem que se 

contraponham, assim, o Direito Penal mantém estreita relação com vários outros 

ramos do Direito ou das ciências jurídicas. (MIRABETE, 2007, p. 07) 

Neste sentido Leal ensina que: 

Nenhuma ciência é constituída de um conjunto ordenado de conhecimentos 
isolados de outros ramos do saber humano. O conhecimento científico é um 
só, mas acabou desdobrando-se em múltiplas áreas de investigação. Isto se 
deu em virtude da profunda complexidade e da amplitude infinita do objeto 
estudado, no caso, todo o vasto universo. Essa especialização, no entanto, 
não conseguiu apagar os traços comuns às diversas ciências, 
principalmente entre aquelas que se destinam ao estudo de objetos 
semelhantes. Assim, torna-se evidente que o Direito Penal não deixa de 
estar estreitamente relacionado, com maior ou menor intensidade, com os 
outros ramos da ciência jurídica e, de modo geral, com as demais 
disciplinas humanas e sociais. (LEAL, 2004, p. 54) 
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No contesto do sistema jurídico brasileiro o Direito Penal mantém relação 

direta e profunda com a filosofia do direito já que esta proporciona ao legislador 

penal a análise dos princípios que balizam a formação da norma jurídica penal 

consubstanciando o elaborador da lei com conceitos e categorias que darão 

contorno adequado para que o Direito Penal possa efetivamente surtir os efeitos 

desejados para que o Estado possa cumprir a sua função de harmonizar o contexto 

social e fazer valer seu poder/dever punitivo. (NORONHA, 2003, p. 11) 

A esse respeito Mirabete leciona que: 

No ordenamento jurídico do Estado, há uma série de regras fundamentais 
elaboradas em consonância com a lógica e a deontologia do Direito 
(Filosofia), em que as ciências jurídicas vão haurir diretrizes capitais. Essa 
ciência, denominada Teoria Geral do Direito, com método e técnica jurídica, 
serve de intermediária para que a Filosofia do Direito penetre no Direito 
Penal e coordene as regras básicas na conceituação de vários institutos 
penais. (MIRABETE, 2007, p. 08) 

O Direito como ciência é, na verdade, um conhecimento alicerçado nas 

relações sociais que se origina nas experiências vivenciadas pelos sujeitos enquanto 

membros da coletividade, ou seja, reflete a convivência dos indivíduos em sociedade 

que exteriorizam suas necessidades e interesses pessoais que nem sempre são 

convergentes. Nesse contexto, o Direito Penal pode ser analisado sob o ponto de 

vista social e se relaciona com a Sociologia do Direito levando em consideração os 

subsídios que este ramo das ciências sociais municiam o legislador no momento de 

elaborar a norma jurídica penal. (LEAL, 2004, p. 55-56) 

Sobre a relação do Direito Penal com a Sociologia jurídica Noronha discorre 

que: 

Compreende-se o liame entre o direito penal e a sociologia jurídica. Esta 
estuda o ordenamento jurídico nas causas e na função social. Tem por 
objeto o estudo do fenômeno jurídico como fato social e resultante de 
processos sociais, ocupando-se ainda dos efeitos das normas jurídicas na 
sociedade. Concebe-se a relação entre eles quando se reflete que as 
normas penais outra coisa não são que realidades sociais, revestidas de 
forma jurídica. (NORONHA, 2003, p. 12) 

Assim como os demais ramos do Direito, o Penal se relaciona diretamente 

com o Direito Constitucional uma vez que esse é aquele que delimita e define o 

Estado e as suas finalidades, assim como estende e garante a predominância dos 
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direitos sociais, individuais e políticos a todos os cidadãos de um Estado 

Democrático de Direito (no caso brasileiro). Assim, com base no princípio da 

supremacia constitucional esta se coloca hierarquicamente acima das demais 

normas jurídicas e, o Direito Penal ao relacionar-se com o Direito Constitucional 

deve a esse se moldar e harmonizar-se, isto porque o crime ou delito se traduz em 

um conflito existente entre um indivíduo e o restante da coletividade. (MIRABETE, 

2007, p. 08) 

Segundo Noronha o: 

Direito Penal e direito administrativo também se conjugam, pois a função de 

punir é eminentemente administrativa, já que a observância da lei penal 

compete a todos e é exercida pelo Estado. São suas relações manifestas 

porque, não poucas vezes, ambos tratam e se ocupam dos mesmos 

institutos. Assim, no tocante à execução das sanções impostas pela lei 

penal. Aliás, as medidas de segurança são, para muitos, providencias de 

cunho administrativo – misure amministrative de sicurezza, dizem os 

italianos – ano obstante serem capituladas nos Códigos Penais. 

(NORONHA, 2003, p. 13) 

De acordo com Mirabete: 

O Direito Processual Penal, já denominado de Direito Penal Adjetivo, é um 

ramo jurídico autônomo, em que se prevê a forma de realização e aplicação 

da lei penal, tornando efetiva sua função de prevenção e repressão dos 

crimes. É intima a relação entre o Direito Penal e o Direito Processual 

Penal, porque é através deste que se decide sobre a procedência de 

aplicação do jus puniendi (Direito Penal Subjetivo) do Estado, em conflito 

com o jus libertatis do acusado. Por essa razão, o Código Penal contém 

dispositivos a respeito da ação penal, que será disciplinada no Código de 

Processo Penal e das leis extravagantes, para a efetivação do jus puniendi 

do Estado. Acresce ainda que, no Código Penal, são definidos como crimes 

certos fatos que lesam ou põem em perigo a regularidade da administração 

da Justiça, seja esta civil ou penal (arts. 338 a 359).(MIRABETE, 2007, p. 

09) 

O Direito Penal mantém ainda uma estreita relação com outras ciências 

jurídicas, como, por exemplo, com o Direito Processual Civil, já que este, abastece o 

Direito Penal com diversas regras processuais afins (atos processuais, ações, 

sentenças, recursos); co.m o Direito Penal Internacional, que por ser um ramo do 

Direito Público, possui em seu conteúdo muitas normas de caráter jurídico que 
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versam a respeito de delitos internacionais (tráfico internacional de entorpecentes, 

crimes de guerra, terrorismo, pirataria, entre outros); com o Direito Civil uma vez que 

muitos conceitos de delitos são baseados em institutos civilistas, como por exemplo, 

os crimes contra o casamento, contra o patrimônio.); com o Direito Comercial que 

recebe a proteção do Direito Penal em vários dos seus institutos como o cheque, a 

duplicata, os delitos de ordem falimentar.; com o Direito do Trabalho já que as 

relações de trabalho merecem a proteção penal em face dos delitos contra a 

organização do trabalho e, por fim, com o Direito Penal interage com o Direito 

Tributário ao tipificar os delitos de sonegação fiscal. (MAGGIO, 2002, p. 24-25) 

A par das ciências jurídicas anteriormente apontadas que se ligam com o 

Direito Penal, esse ainda mantém estreita relação com outras matérias científicas 

que dão suporte e auxiliam na efetiva aplicação da norma jurídica penal positivada, 

tais matérias são denominadas de Medicina legal, Criminologia e Psiquiatria 

Forense. (MIRABETE, 2007, p. 11-12) 

No que concerne a relação com a Medicina Legal, o direito Penal se utiliza 

dos apontamentos científicos deste ramo auxiliar das ciências jurídicas como forma 

de mensurar a amplitude e a origem das agressões e lesões à integridade física da 

vitima através da realização de exames específicos, como, os de corpo de delito que 

analisam as extensões das lesões corporais ou os laudos cadavéricos que 

determinam a causa da morte, ou ainda, os exames toxicológicos cuja finalidade é 

identificar e definir as substâncias químicas capazes de causar danos físicos ou 

levar a morte da vítima. (NORONHA, 2003, p. 18) 

Mirabete ensina que: 

A criminalística, também chamada Polícia Científica, é a técnica que resulta 

da aplicação de várias ciências à investigação criminal, colaborando na 

descoberta dos crimes e na identificação de seus autores. Seu objetivo é o 

estudo das provas periciais referentes a pegadas, manchas, impressões 

digitais, projéteis, locais de crime etc. (MIRABETE, 2007, p. 11) 

No tocante à relação entre o Direito Penal e a Psiquiatria Forense, essa 

ocorre porque a Psiquiatria Forense analisa e estuda, na condição de ciência 

médica, as perturbações psíquicas e mentais do sujeito que venha a cometer uma 
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conduta tipificada como delituosa visando determinar e delimitar a capacidade 

jurídica do mesmo ao tempo da transgressão da norma jurídica penal, ou seja, a 

imputabilidade ou inimputabilidade do agente e, no caso concreto, determinar a 

internação do sujeito delinqüente para tratamento adequado em estabelecimento 

adequado pelo tempo em que perdurar os distúrbios mentais. (MAGGIO, 2002, p. 

22) 

 

1.3 DAS FONTES DO DIREITO PENAL 

1.3.1 Fontes Materiais ou de Produção  

Sob o ponto de vista da origem do termo, a palavra fonte significa o lugar 

onde a água nasce constantemente, sob o seu sentido metafórico, significa o início, 

o princípio ou o meio. Na ciência jurídica penal, fonte tem por significado todos os 

elementos que lhe dão sustentabilidade ou alicerçam a produção das normas 

penais. (JESUS, 2006, p. 13) 

Leal ensina que: 

O estudo da origem, da gênese, dos fins e da própria essência do direito 
como fenômeno humano e social é objeto de estudo específico da Filosofia 
e da Sociologia do direito. Mesmo assim, o penalista não pode deixar de 
indagar sobre a origem do direito, examinado quais são suas fontes. Estas 
indicam de onde o direito surge e onde podemos encontrá-lo. Podemos 
dizer que fonte é a matéria ou a substância que, em certo momento 
histórico, constitui o elemento gerador do fenômeno jurídico; é também a 
forma com que este se apresenta diante de seus destinatários, visando 
ordenar a convivência social. O termo fonte, em matéria jurídica, assume 
acepções distintas e por isso a doutrina procura classificá-las em três tipos: 
fonte de produção, fonte material e fonte formal. (LEAL, 2004, p. 94) 

As fontes do Direito Penal denominadas pela doutrina como fontes de 

produção são todas aquelas de natureza pública, ou seja, aquelas cujas origens se 

dão através da intervenção do Estado na produção das normas jurídicas que irão 

ditar as regras de conduta dos sujeitos no convívio social. (NORONHA, 2003, p. 45) 

Neste sentido Jesus leciona que: 
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A fonte de produção, também chamada substancial, refere-se à gênese da 
norma penal, com respeito ao órgão encarregado de sua elaboração. Fonte 
de produção é o Estado, órgão criador do Direito Penal. No Brasil, diz a 
Const. Federal, em seu art. 22, I, que compete à União legislar sobre Direito 
Penal. Por trás dela, que dita o Direito Penal como vontade expressa do 
Estado, está a fonte remota e originária da norma jurídica, que é a 
consciência do povo em dado momento de seu desenvolvimento histórico, 
consciência onde se fazem sentir as necessidades sociais e as aspirações 
da cultura. (JESUS, 2003, p. 13) 

Sob a análise meramente material do Direito Penal e o processo legislativo 

que o dá origem, pode-se afirmar que a fonte de produção da norma penal é o 

Estado em si, ou seja, a mais importante fonte material de produção do Direito Penal 

são os órgãos estatais competentes para a elabora da norma penal. (FRAGOSO, 

1995, p. 77). 

 

1.3.2 Fontes Formais ou de Conhecimento 

A produção científica penalista que resulta no conhecimento dos estudiosos 

do Direito penal não se molda ou não se constrói exclusivamente por meio das 

informações legais ou meramente através das normas penais editadas pelo Estado, 

mas também das experiências e dos casos concretos que surgem das relações e do 

convívio entre os sujeitos que formam o corpo social e dos conflitos que daí se 

originam (ZAFARRONI, 2001, p. 128) 

A este respeito Noronha discorre que: 

As fontes formais ou de conhecimento revelam o direito penal; são a 
maneira por que ele se exterioriza e objetiva. Pode a fonte de cognição ser 
mediata ou imediata. Esta última é a lei. Como fonte mediata, grande 
número de autores aponta os costumes. Outros há, ainda, que colocam 
nessa espécie também a doutrina, a equidade e os princípios gerais do 
direito, a jurisprudência, a analogia e os tratados, havendo ainda os que 
incluem as providências administrativas, os regulamentos, as instruções, 
circulares, posturas, recomendações, advertências da autoridade policial 
etc.(NORONHA, 2003, p. 45) 

As fontes formais ou de conhecimento são, na verdade, as formas de 

expressão do Direito Penal, ou seja, a maneira através da qual o Direito Penal 

externa as suas normas. Essas fontes formais estão divididas em fontes imediatas e 

fontes mediatas. As fontes imediatas correspondem às leis propriamente ditas e as 
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fontes mediatas correspondem aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

(JESUS, 2006, p. 13-14) 

As fontes formais imediatas são aquelas que correspondem às normas 

jurídicas penais, isto é, apenas a legislação penal se coloca como sendo a fonte 

exclusiva para a elaboração do Direito penal, trata-se de fontes formais uma vez que 

sua elaboração e aplicação são de competência exclusiva do Estado. (NORONHA, 

2003, p. 45) 

E as fontes imediatas resultam da técnica legislativa do direito penal que 

elabora a normativa penal que disciplina quais são as condutas tidas como ilícitas 

impondo as respectivas sanções. Estas fontes de elaboração legislativa possuem 

sua origem no princípio da reserva legal, ou seja, nullum crimen, nulla poena sine 

lege (não existe crime nem pena sem lei prévia que os defina) de modo que 

“somente quando um fato se ajusta a um modelo legal de crime é que o Estado 

adquire o direito concreto de punir”. (JESUS, 2006, p. 13-14) 

As fontes mediatas são todas aquelas que tomam por base os costumes; a 

eqüidade; os princípios gerais do direito; a analogia; a doutrina; a jurisprudência; os 

tratados e as convenções internacionais. Os costumes são todas as práticas 

habituais de um determinado grupo social. A eqüidade corresponde à juridicidade e 

ética, presentes na norma positivada. Os princípios gerais do direito são todos 

aqueles valores que norteiam e orientam a elaboração da norma penal. A analogia 

não serve para a criação de delitos e cominação de penas e, se apresenta quando 

da necessidade de se equacionar a norma ao fato concreto. (NORONHA, 2003, p. 

50-51) 

A doutrina também não é fonte formal do ordenamento penal, simplesmente 

contribui para a interpretação da lei penal. A jurisprudência não se apresenta como 

uma fonte formal do Direito Penal por ser ela um direito reproduzido nas sentenças 

prolatadas. Por fim, há os tratados e convenções internacionais que contribuem para 

a formação do Direito Penal. (NORONHA, 2003, p. 52-53) 
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1.4 DIREITO PROCESSUAL PENAL 

1.4.1 Teoria Geral do Processo 

Ao abordar a teoria geral do Processo Penal, deve-se levar em consideração 

o significado da palavra teoria, que é entendida como sendo um grupo ou um 

conjunto de formulações ordenadas que possibilitam e permitem  ao operador do 

direito o desenvolvimento do saber jurídico proporcionando o desenvolvimento 

apropriado da ciência jurídica penal e processual penal.  

A teoria, por si mesma, não é capaz de externar ou expressar o conteúdo 

geral a respeito de certo saber de forma imediata, mas é, na verdade, uma poderosa 

ferramenta que proporciona e possibilita que os estudiosos das ciências jurídicas 

possam adequar o Direito aos fatos concretos originários das relações humanas 

existentes entre os sujeitos do corpo social. (ROCHA, 1999, p. 17) 

As maneiras e os instrumentos que dão origem ao conhecimento a respeito 

de determinado fenômeno ou acontecimento social verdadeiro se traduzem nos 

conceitos que, manipulados de maneira organizada e lógica, fazem surgir as teorias 

que proporcionam “o conhecer de um dado domínio da realidade”. (ROCHA, 1999, p. 

17) 

Desta maneira a teoria geral do processo, objetiva justamente identificar os 

conceitos existentes na realidade do meio social, sistematizando-os com base nos 

acontecimentos e fatos provenientes dos anseios dos entes formadores do complexo 

social. Esta sistematização gera um conjunto de ferramentas capazes de 

instrumentalizar o poder exclusivo do Estado em apaziguar os conflitos sociais 

através do que se convencionou chamar de processo. 

Sob o ponto de vista da origem da palavra, o termo processo origina-se do 

latim procedere (pro: para frente e cedere: caminhar). Isto implica dizer que o 

processo se traduz pelo conjunto de atos preordenados e praticados de forma 

contínua até que se chegue a um resultado final proporcionando que o Estado 

realize e concretize a tutela jurisdicional. (BERMUDES, 1996, p. 71) 
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Assim, pode-se dizer que o processo caracteriza-se por sua 

instrumentalidade, isto porque se trata de uma operação ou um método lógico por 

meio do qual o Estado exerce o seu poder/dever, também denominado de jurisdição, 

que nada mais é do que a aplicabilidade, através do processo das normas 

positivadas a fim de que o Estado coloque fim ou solucione de maneia satisfatória os 

conflitos existentes entre os membros do corpo social. (COLUCCI, 1999, p. 18) 

 

1.4.2 Conceito de Direito Processual Penal 

Como dito anteriormente, cabe ao Estado o poder/dever exclusivo e 

soberano para o exercício do direito de punir os sujeitos da sociedade que venham a 

cometer uma conduta tida como delituosa, ou seja, o jus puniendi. Porém, este 

direito somente é exercido por intermédio do princípio constitucional do devido 

processo legal. (COLUCCI, 1999, p. 20) 

A este respeito Nogueira leciona que: 

Cabe ao Estado, como elaborador da lei, a função de fazer respeitá-la, 
através dos órgãos competentes. Assim, pertence-lhe o direito de punir (jus 
puniendi), isto é, aplicar uma pena ou sanção a todo aquele que transgredir 
as leis existentes. Contudo, o direito de punir do Estado não é ilimitado, pois 
esbarra no princípio da reserva legal ou da anterioridade da lei penal (CF, 
art. 5º, XXXIX), e também constitui postulado do direito penal, ao prever que 
“não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal” (CP, art. 1º). (NOGUEIRA, 2000, p. 19) 

Sob o ponto de vista técnico-jurídico, o Direito Processual Penal se traduz no 

ramo das ciências jurídicas que visa regulamentar e disciplinar os direitos de ordem 

pública que são tutelados ou protegidos pelo sistema jurídico penal objetivo (Código 

Penal) e ainda, abrange os órgãos jurisdicionais penais. Pode-se dizer que o Direito 

Processual Penal é um instrumento jurídico por meio do qual o Estado aplica a sua 

tutela jurisdicional na esfera do Direito Penal. (TOURINHO FILHO, 1993, p. 26-27) 

Mirabete disserta que: 

[...] pode-se conceituar o Direito Processual Penal, no seu aspecto de 
ordenamento jurídico, como o “conjunto de princípios e norma que regulam 
a aplicação jurisdicional do Direito Penal, bem como as atividades 
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persecutórias da Polícia Judiciária, e a estruturação dos órgãos da função 
jurisdicional e respectivos auxiliares”. (MIRABETE, 2004, p. 31) 

Inobstante ao conceito técnico-jurídico do que seja o Direito Processual 

Penal, cabe ressaltar que o mesmo é uma disciplina autônoma das ciências 

jurídicas, uma vez que, possui princípios e normas que lhes são peculiares e 

particulares.  

 

1.4.3 Considerações Históricas a Respeito do Direito Processual Penal 

1.4.3.1 O Processo Penal na Grécia 

Já na Grécia Antiga havia a diferenciação entre o Direito Privado e o Público. 

Entendiam os gregos que os delitos da esfera pública abrangiam todas as condutas 

que lesavam direitos de toda a coletividade e que, portanto, exigiam uma punição ao 

infrator a ser aplicada pelo Estado (Polis). Por sua vez, os delitos da esfera privada 

implicavam naqueles que lesavam ou ameaçavam direitos individuais, cuja punição 

dependeria da iniciativa exclusiva do lesado ou ameaçado. (TOURINHO FILHO, 

1993, p. 73) 

Mirabete por sua vez a respeito do Direito Processual Penal na Grécia 

aponta que: 

Considerando a distinção então corrente entre crimes privados e crimes 
públicos, na Grécia a repressão dos primeiros, que se caracterizavam pela 
pouca relevância e por atingirem interesses sociais, eram apurados com a 
participação direta dos cidadãos e o procedimento primava pela oralidade e 
publicidade dos debates. Quanto aos delitos que atentavam contra o próprio 
Estado, após a denuncia perante a Assembléia ou Senado, era indiciado o 
acusador, e o Arconte designava e compunha o tribunal popular para o 
julgamento. Perante este se manifestavam o acusador, apresentando suas 
testemunhas, e em seguida a defesa. Os juízes votavam sem deliberar, e a 
decisão era tomada por maioria de votos, sendo absolvido o acusado se 
houvesse empate. (MIRABETE, 2004, p. 31) 

Observa-se que, na Grécia Antiga, as matérias voltadas ao Direito 

Processual Penal apresentavam como característica peculiar a atuação e a 

participação dos cidadãos nos atos processuais de acusação e jurisdicional que 

ocorria por maio da argumentação oral praticada publicamente. O Processo Penal 
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naquela civilização servia para processar e condenar os cidadãos que praticassem 

alguma conduta que atentasse aos interesses da polis e era uma sessão pública que 

ocorria perante as Assembléias do Povo ou ao Senado que eram os responsáveis 

pelo julgamento e prolatação da sentença ao acusado. (TOURINHO FILHO, 1993, p. 

73) 

 

1.4.3.2 O Processo Penal na Roma Antiga 

Os Romanos Antigos também possuíam um processo penal e, embora os 

juristas de Roma conhecessem e dominassem a filosofia e o direito da Grécia 

Antiga, o que diferenciava a processualística destas duas civilizações era o fato de 

que os romanos primavam pela praticidade processual, ou seja, racionalizavam a 

relação processual baseada no jus civile (Direito Civil), no jus gentium (Direito das 

Gentes) e no jus naturale (Direito Natural). (GRECCO FILHO, 1999, p. 23) 

A diferenciação entre o Direito Privado e Direito Público entre os romanos, 

tinha como objetivo estipular a esfera competente para o julgamento dos delitos. 

Esta diferenciação era denominada de delicta pública (delitos contra o Estado) e 

delicta privata (delitos de ordem privada e consideradas menos graves). No caso da 

delicta privata o Estado Romano se colocava como árbitro dos conflitos entre as 

partes solucionando-os de acordo com as provas a ele apresentadas pelos 

litigantes. (MIRABETE, 2004, p. 37) 

 

1.4.3.3 O Direito Processual Penal Germânico 

Entre os Germânicos, seguindo a processualística deixada pelos romanos 

também havia a distinção entre delitos de ordem públicos e privados. Em se tratando 

de delitos da esfera pública a justiça era administrada por uma Assembléia sob a 

direção do poder real, que poderia ser exercido pelo Rei, Príncipe, Duque ou Conde. 

Nestes casos, o processo se desenrolava após a apresentação da acusação, 
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cabendo ao acusado o ônus da prova a sua inocência, caso contrário sua 

condenação seria inevitável. (TOURINHO FILHO, 1993, p. 77) 

Quanto aos delitos na esfera privada prevalecia entre os germânicos a idéia 

da vingança privada, através da qual o próprio ofendido se insurgia contra o ofensor 

ou acusado promovendo por si só a reparação da ofensa, lesão ou prejuízo sofridos. 

A prática da vingança privada foi sendo ao longo dos tempos substituída por outro 

instituto denominado de composição efetuada diante e com a intervenção de um 

representante do Estado. (MIRABETE, 2004, p. 37) 

 

1.4.3.4 O Direito Processual Canônico 

Inicialmente o Direito Processual Penal Canônico surgiu como instrumento 

de dominação e interesses da Igreja Católica, que por muito tempo se 

instrumentalizava somente pelo procedimento acusatório realizado pelos Bispos ou 

por outros membros do alto clero nomeados para esta finalidade, cujo rito processual 

ocorria pela forma escrita com a apreciação das provas contra o acusado sendo 

obrigatória a presença do acusado. (TOURINHO FILHO, 1993, p. 78) 

Sobre este período Mirabete leciona que: 

Entre as épocas do Direito romano e germânico e o direito moderno 
estendeu-se o Direito Canônico ou Direito Penal da Igreja, com a influência 
decisiva do cristianismo na legislação penal. Embora contribuísse para essa 
humanização, politicamente a Igreja lutava para obter o predomínio do 
Papado sobre o poder temporal a fim de proteger os interesses religiosos de 
dominação. Assim, até o século XII, o processo somente podia ser iniciado 
com a acusação, apresentada aos Bispos, Arcebispos ou oficiais 
encarregados de exercerem a função jurisdicional. (MIRABETE, 2004, p. 38) 

A partir do século XIII, o processo penal canônico passou a adotar o 

procedimento inquisitivo, que admitia a denuncia anônima e abolia a o procedimento 

de acusação e não mais permitia a publicidade dos atos processuais. O processo se 

desenrolava secretamente perante os órgãos julgadores (Bispos, Arcebispos e 

oficiais), não sendo respeitados nenhuma espécie de direitos dos acusado e, na 

maioria dos processos, a confissão praticamente ocorria sob tortura. Nesse período, 
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o Direito Penal Canônico instituiu o famigerado e temível Santo Ofício, também 

denominado de Tribunal de Inquisição, cujo objetivo era o de combater e reprimir os 

atos tidos pela Igreja como de heresia, bruxaria e sortilégios, de modo que o Santo 

Ofício, logo viria a se transformar em uma real ferramenta de domínio político. 

(MIRABETE, 2004, p. 38) 

 

1.4.3.5 O Processo Penal Moderno 

A gênese do Direito Processual Penal moderno situa-se na segunda metade 

do século XVIII, que ficou historicamente conhecido como sendo um período 

denominado de humanístico da ciência jurídica penal que tinha por objetivo a busca 

pela humanização da aplicação da pena e promover de forma menos cruel a justiça 

penal levando em consideração o homem e sua benevolência. (MIRABETE, 2004, p. 

38) 

Foi a partir da metade do século XVIII que surgiram os pensadores 

iluministas, cujas idéias em muito influenciaram e contribuíram para com as 

alterações na processualística penal, entre eles se destacaram Montesquieu, 

Beccaria e Voltaire. Montesquieu enaltecia, além do Estado, a instituição do 

Ministério Público que substituiu os antigos delatores que prevaleceram durante o 

período do Direito Canônico, já Beccaria, por sua vez, era um crítico atroz da tortura, 

dos juízos de Deus, da oitiva secreta de testemunhos, sem não menos pregar a 

adoção, no decorrer do processo de todas as provas capazes de elucidar os fatos, 

além de opor-se veementemente à prisão preventiva sem a devida prova da prova 

da autoria do delito. Voltaire, por sua vez, condenava toda a norma que permitia ao 

julgador voltar contra o acusado como se este lhe fosse um verdadeiro inimigo. 

(MIRABETE, 2004, p. 38) 

Essas novas idéias proporcionaram, após a revolução Francesa, o 

surgimento do sistema processual penal denominado de misto, em substituição ao 

sistema inquisitivo que se mantém até os dias de hoje em praticamente todos os 

ordenamentos jurídicos, com maior ou menor intensidade, no qual se estabeleceu 

três etapas processuais, ou seja, a investigação preliminar, na qual se apuram os 
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fatos; a etapa instrutória, na qual ocorre a apreciação dos fatos, das provas, da 

culpabilidade do agente, da causalidade da ação delituosa, para por fim, chegar-se a 

etapa do julgamento, na qual o juiz expressará seu convencimento  por meio da 

sentença, na qual condenará ou absolverá o acusado. (TOURINHO FILHO, 1993, p. 

86) 

 

1.4.3.6 O Processo Penal no Brasil 

Na época do descobrimento do Brasil vigoravam no Reino Português, as 

Ordenações Afonsinas que, por sua vez, não chegaram a causar maiores 

influências, inicialmente na Colônia do Brasil. As Ordenações Manoelinas, que as 

substituíram  passaram a ser aplicadas no território brasileiro nos mesmos moldes 

em que eram aplicadas na Metrópole Portuguesa. (MIRABETE, 2004, p. 38-39) 

Mirabete leciona que pouco tempo depois entrou em vigor: 

[...] o código de D. Sebastião, que teve curta aplicação porque, em 1580, 
Portugal foi submetido por Felipe II, de Castela. Em 1603, foram 
promulgadas as Ordenações Filipinas, só substituídas em 1832 pelo Código 
de Processo Criminal do Império. Essa legislação refletia ainda o direito 
medieval, em que os ricos e poderosos gozavam de privilégios, podendo, 
com dinheiro, salvarem-se das sanções penais. (MIRABETE, 2004, p. 39) 

Com a proclamação da República e, em conformidade com o texto 

constitucional de 1891, os Estados membros puderam legislar tanto em matéria 

constitucional como em matéria processual. Mais tarde, já na década de trinta, a 

Constituição Federal de 1934, unificou novamente a legislação processual, 

alicerçando o terreno, para em 30 de outubro de 1941, ser promulgado o atual 

Código de Processo Penal, que ao longo dos anos sofre diversas alterações visando 

a sua atualização e modernização em prol do bom desempenho processual. 

(MIRABETE, 2004, p. 39) 

Procurou-se abordar, neste capítulo, os principais aspectos a respeito do 

Direito Penal e Processual Penal, por serem estes ramos das ciências jurídicas, as 

ferramentas através das quais o Estado exerce privativamente o jus puniendi (o 

direito de punir). 
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O direito Penal, como sabido, é o Direito Material editado pelo Estado com 

vistas a coagir os seus administrados, de modo a expressar-lhes as condutas 

entendidas como contrárias e lesivas à sociedade. Já o Direito Processual Penal é a 

ferramenta é, o instrumento através do qual o Estado, baseado no persecutio 

criminis, exerce o seu dever de aplicar as sanções cabíveis em face daqueles que 

contrariem o ordenamento jurídico material (Direito Penal). 

Toda esta abordagem se fez necessária, uma vez que a temática do 

presente trabalho monográfico está intimamente ligada ao Direito Penal e 

principalmente ao Direito Processual Penal, já que o Inquérito Policial é a peça 

inaugural da ação Penal. E que, estando dentro dos requisitos legais, abastecerá o 

Ministério Público com as informações necessárias para o oferecimento da 

Denúncia, que se aceita pelo juiz, dará início à relação processual. 
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CAPÍTULO 2 

TEORIA GERAL DO CRIME 

2.1 CONCEITOS DE CRIME 

Em razão da sua característica dogmática jurídica, peculiar ao Direito Penal, 

a conceituação do que venha a ser o crime é, em sua gênese, mais propriamente 

jurídica. Por outro lado, o atual diploma penal brasileiro, não se preocupou em trazer 

um conceito legal do que venha a ser crime, de tal modo, que esta tarefa ficou a 

cargo da doutrina. Desta feita, os autores que tratam a respeito da matéria, 

pacificaram, não um, mas três conceitos a respeito do que venha a ser o crime; 

denominados de conceito formal; conceito material ou substancial e conceito 

analítico. (MIRABETE, 2004, p. 95) 

Já sob seu aspecto etimológico, a palavra crime deriva do termo latino 

crimen, que tem por significado: acusação, queixa, agravo, injúria, e sob o prima 

popular significa toda e qualquer ação praticada com ânimo ou com vontade (dolo) 

que afronte aos bons costumes, à legislação, à moral e que é, desta maneira 

repugnada pelo corpo social e quando praticada enseja a aplicação de uma sanção. 

(SILVA, 2004, p. 494) 

Marques por sua vez leciona que: 

O poder de punir, que tem o Estado, embora amplo, não é ilimitado. Ele se 
prende e vincula às fontes materiais do Direito Penal, que o ligam, por sua 
vez, aos interesses superiores de justiça que devem nortear o direito 
positivo, em harmonia com as concepções sociais dominantes, as 
chamadas normas de cultura, que restringem e dão substância à vontade 
legislativa do Estado. É certo, que sem a consagração em lei, nenhum fato 
se considera crime, o que decorre do princípio da legalidade das penas e 
delitos, que limita o imperium estatal, em nome do respeito à intangibilidade 
dos direitos do homem. Mas, se não há crime sem lei, inadmissível é 
também que as fronteiras do ilícito penal sejam traçadas sob o exclusivo 
alvedrio do legislador, ficando tudo ao sabor de sua vontade onipotente. Daí 
a necessidade de se fixar um conceito substancial do crime em que se 
mostre o sentido teleológico das normas penais. (MARQUES, 2002, p. 02) 

Já Prado assevera que: 
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O delito é uma construção fundamentalmente jurídico-penal, embora possa 
ser objeto de exame das mais variadas ciências (criminologia, política 
criminal, sociologia, medicina legal). A compreensão do fenômeno delitivo, 
genericamente considerado, envolve o conjunto das ciências (naturais e 
humanas) numa aproximação de cunho realmente multidisciplinar. Não é 
outra a idéia constante da expressão ciências penais, formadas pelo 
conjunto de disciplinas, de origem e conteúdo diversos, que versam sobre o 
complexo fenômeno criminal. [...] O injusto penal, criado fundamentalmente 
pela norma jurídica imperativa (mandatos e proibições), circunscreve-se 
necessariamente à conduta humana possível, em decorrência de se vincular 
a uma estrutura lógico-objetiva fundamental, a concepção do homem como 
ser responsável. (PRADO, 2006, p. 234-235) 

Essa conduta humana, para se configurar em ação criminosa, deve, 

necessariamente coincidir com uma conduta prevista pela legislação penal, de tal 

modo que afronte a ordem jurídica positivada pelo Estado, e seja reprovável pela 

sociedade, expondo o seu autor ao senso crítico peculiar do meio social  reprovável 

pela sociedade, ou seja, trata-se de uma conduta típica (prevista na norma jurídica 

penal), antijurídica (contrária à norma jurídica penal) e culpável (que merece 

repreensão). (NORONHA, 2003, p. 97) 

 

2.1.2 Conceito Formal de Crime 

Sob o seu aspecto formal, o crime pode ser definido como toda a conduta do 

ser humano, expressa por uma ação ou omissão que se coloca contra à norma 

penal positivada pelo Estado, o que permite dizer que o crime é a infração de uma 

regra de caráter jurídico/penal praticada por um ou mais sujeitos do corpo social e 

que se traduz em uma ameaça ou lesão ao direito individual ou coletivo. (LEAL, 

2004, p. 181) 

A respeito do conceito formal do que venha a ser crime Leal leciona que: 

Trata-se de um conceito meramente formal, pois não nos esclarece qual a 
natureza dessa conduta, nem porque é ela assim considerada. Aqui não há 
qualquer preocupação com o conteúdo ético-social e nem com as razões 
que levaram o legislador a estabelecer a incriminação de tal conduta 
humana. Segundo a concepção formal, crime é a conduta humana proibida 
e sancionada pela lei penal. É exatamente esse caráter de pura 
contrariedade formal ao Direito, que é acentuado nessa definição: crime é 
toda ação ou omissão proibida pela lei, sob ameaça de pena. (LEAL, 2004, 
p. 181) 
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Capez, ao abordar o conceito formal de crime ensina que: 

O conceito de crime resulta da mera subsunção da conduta ao tipo legal e, 
portanto, considera-se infração penal tudo aquilo que o legislador descrever 
como tal, pouco importando o seu conteúdo. Considerar a existência de um 
crime sem levar em conta sua essência ou lesividade material afronta ao 
princípio constitucional da dignidade humana. (CAPEZ, 2005, p. 112) 

Esse conceito meramente formal, como bem se pode observar, não leva em 

consideração o grau de agressividade, maldade, imoralidade ou anti-sociabilidade, 

que a conduta contrária à norma penal positivada representa para o corpo social e 

para os seus integrantes; de tal sorte que, sob o ponto de vista frio deste conceito 

formal, o crime por si só, somente ocorre quando o agente transgride a norma penal, 

uma vez que o crime é a criação desta norma penal. (LEAL, 2004, p. 181) 

Nota-se que, apesar deste conceito não ser inadequado, a conduta delituosa 

abrange bem mais que simplesmente uma ação ou omissão que afronte a norma 

penal positivada e, que, portanto, este conceito meramente formal, se coloca como 

insatisfatório à análise apropriada e mais complexa das condutas delituosas. (LEAL, 

2004, p. 181) 

Assim sendo, o conceito formal do que venha a ser o crime abrange tão 

somente uma das características do fenômeno criminal, ou seja, o mais visível, que 

se traduz pela contrariedade à uma norma penal positivada, isto é, o caráter ilegal 

da conduta como uma ação ou omissão que afronta o ordenamento jurídico, sem, no 

entanto levar em consideração o cerne ou o seu conteúdo material. Desta feita, o 

conceito de crime, também merece ser analisado, justamente sob este conteúdo 

material. (MIRABETE, 2004, p. 95) 

 

2.2.2 Conceito Material de Crime 

Contrariamente ao conceito formal do que venha a ser o crime, o conceito 

material,  analisa a conduta delituosa sob o aspecto dos seus fins, ou seja, sob a 

ótica material, o crime é analisado não somente como uma ação ou omissão 

contrária à norma penal, mas sim na finalidade da norma penal tendo como norte o 



37 
 

bem protegido por essa norma penal, identificando assim, os motivos pelos quais 

uma conduta é tida como delituosa ou não. (MAGGIO, 2002, p. 76) 

Teles ensina que: 

[...] do ponto vista material, o crime é a ação ou omissão que, a juízo do 
legislador, contrasta violentamente com valores ou interesses do corpo 
social, de modo a exigir seja proibida sob ameaça de pena. Como se pode 
observar, no conceito é incluída, como essência do crime, a relação de 
antagonismo entre o comportamento humano e os valores do corpo social, a 
ofensa aos interesses importantes da sociedade. [...] pode-se concluir que, 
para o legislador definir certo fato humano como crime, deve, previamente, 
verificar se o mesmo é daqueles que lesionam bens jurídicos, ou pelo 
menos expõem-nos a grave perigo de lesão, e se tais lesões são de 
gravidade acentuada, de modo a serem proibidas sob a ameaça da pena 
criminal. Do contrário, não poderá o legislador considerá-las crime. (TELES, 
2004, p. 152-153) 

Jesus, por sua vez leciona que: 

O conceito material do crime é de relevância jurídica, uma vez que coloca 
em destaque o seu conteúdo teleológico, a razão determinante de constituir 
uma conduta infração penal e sujeita a uma sanção. É certo que sem 
descrição legal nenhum fato pode ser considerado crime. [...] No sentido 
substancial, delito é ação ou omissão, imputável a uma pessoa, lesiva ou 
perigosa a interesse penalmente protegido, constituída de determinados 
elementos e eventualmente integrada por certas condições, ou 
acompanhada de determinadas circunstâncias previstas em lei. Como se 
nota, sob o ponto de vista material, o conceito de crime visa aos bens 
protegidos pela lei penal. Dessa forma, nada mais é que a violação de um 
bem penalmente protegido. (JESUS, 2006, p. 151) 

Desta maneira, pode-se dizer que sob o ponto de vista material, o conceito 

crime, não deve se limitar a tão e somente, analisar a conduta como contrária ao 

texto expresso da norma penal. Pelo contrário, a definição da ação ou omissão deve 

ser observada sob seu aspecto lesivo ou no que concerne à ameaça que a mesma 

representa aos bens jurídicos tutelados penalmente e de fundamental importância 

para a coletividade, assim como, para cada indivíduo enquanto membro deste corpo 

social. (MARQUES, 2002, p. 04) 

Não se trata de mera análise à frieza do que diz a lei, mas sim, das 

conseqüências que a conduta representa ou alcança sob os pontos de vista morais 

e éticos da coletividade, de tal sorte, que o legislador ao determinar uma conduta 

como delituosa deve ater-se, não somente à frieza, mas também, no fato de que a 

ação ou a omissão represente uma lesão ou uma ameaça a bens fundamentais 
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tutelados e que são de essencial importância para a dignidade humana, de tal modo, 

imprescindíveis para que o corpo social possa manter-se em ordem e em harmonia. 

(MARQUES, 2002, p. 04) 

 

2.2.3 Conceito Analítico de Crime 

A par dos conceitos formal e material do que seja crime, os doutrinadores e 

estudiosos do Direito Penal, gradativamente edificaram um terceiro conceito para as 

condutas tidas como delituosas, denominado de analítico ou dogmático. (LEAL, 

2004, p. 183) 

Sob o aspecto conceitual analítico, a conduta delituosa não deixa de ser 

observada como um ente jurídico único, mas visando uma melhor análise e 

compreensão do seu conteúdo é desmembrada em seus principais elementos e 

quesitos que se não forem levados em consideração há o desfacelamento da figura 

delituosa. (LEAL, 2004, p. 183) 

Desta feita, para o conceito analítico de crime se leva em consideração que 

é, o mesmo, uma conduta praticada pelo ser humano, representada por uma ação 

em si mesma, ou por uma omissão (deixar de agir), tipificada pela norma jurídica, 

antijurídica e culpável, de tal maneira, que tal conceito passou a ser o mais aceito 

pelo meio doutrinário como forma de se dar significado ao que venha a ser um 

crime. (LEAL, 2004, p. 183-184) 

Sob o ponto de vista analítico do conceito de crime Noronha leciona que: 

A ação humana, para ser criminosa, há de corresponder objetivamente à 
conduta descrita pela lei, contrariando a ordem jurídica e incorrendo seu 
autor no juízo de censura ou reprovação social. Considera-se, então, o 
delito como ação típica, antijurídica e culpável. Ele não existe sem uma 
ação (compreendendo também a omissão), a qual se deve ajustar à figura 
descrita na lei, opor-se ao direito e ser atribuível ao indivíduo a título de 
culpa lato sensu (dolo ou culpa). (NORONHA, 2003, p. 97) 

 

Prado ensina que pelo conceito analítico: 
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Decompõe-se o delito em suas partes constitutivas – estrutura 
axiologicamente em uma relação lógica (análise lógico-abstrata). Isso não 
exclui a consideração do fato delitivo como um todo unitário, mas torna a 
subsunção mais racional e segura. A questão aqui é metodológica: 
emprega-se o método analítico, isto é, decomposição sucessiva de um todo 
em suas partes, seja materialmente, seja idealmente, visando a agrupa-las 
em uma ordem simultânea. Opõe-se ao método sintético que avança por 
tese, antítese e síntese. Assim, concebido, o delito vem a ser toda ação ou 
omissão típica, ilícita ou antijurídica e culpável. De conformidade com o 
exposto, esses elementos estão em uma seqüência lógica necessária, quer 
dizer, só uma ação ou omissão poder típica; só esta última pode ser ilícita e 
apenas quando ilícita tem a possibilidade de ser culpável. (PRADO, 2006, p. 
236-237) 

Esta conceituação implica em retirar do contexto geral do seu conteúdo, as 

partes que implicam na análise da conduta humana, de tal forma que toda ação ou 

omissão, como, por exemplo, o furto, o roubo, o homicídio, entre outras ações tidas 

como contrárias à norma jurídica positivada, que somente é possível mediante a 

uma ação exteriorizada do ser humano, de tal maneira que, somente o ser humano 

possui a capacidade de realizar conduta tida como criminosa e, assim sendo, todo 

crime se expressa por uma ação praticada pelo homem, ação esta, que é contrária 

ao disposto na norma jurídica penal e, que, portanto, enseja uma repreensão 

aplicada pelo Estado em nome do bem-estar da coletividade, já que esta conduta, 

representa uma lesão ou uma ameaça a determinados bem jurídicos tutelados pela 

norma penal (a integridade física, à vida, o patrimônio, entre outros) que são 

importantes para todo o corpo social. (TELES, 2004, p. 155) 

Por outro lado, há que se ressaltar, que não são todas as condutas 

(comissivas ou omissivas), do ser humano que se traduzem em crime, isto porque, a 

maioria das condutas se traduzem em ações legais, ou lícitas por não serem 

reprováveis pela sociedade e nem pelo Estado, de tal maneira, que somente 

algumas condutas praticadas pelo homem são entendidas como ilícitas e, portanto, 

criminosas, contrariando assim, a norma penal positivada e merecedoras da devida 

sanção imposta pelo Estado como forma de coibir e coagir a prática de tais 

condutas, visando assim, manter a sociedade em harmonia. (TELES, 2004, p. 155) 
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2.3 FATO TÍPICO, ANTIJURIDICIDADE E CULPABILIDADE 

Por fato típico, entende-se como toda a ação ou omissão que merece a 

atenção do legislador como atentatória aos interesses privados e coletivos, ou seja, 

é a ação em si mesma, também denominada de comissiva representada pela 

vontade de produzir o resultado (dolo) ou pela falta de atenção (culpa); e a omissão, 

que se expressa pela falta do agir, da qual se origina um resultado tido como 

criminoso, de tal maneira que a conduta para ser típica (descrita pela norma jurídica 

penal) pouco importa se a mesma seja comissiva ou omissiva, basta que contrarie a 

lei. (LEAL, 2004, p. 184) 

Quanto ao conceito de tipicidade Noronha leciona que: 

Para ser crime, é mister ser típica a ação, isto é, deve a atuação do sujeito 
ativo do delito ter tipicidade. Atuar tipicamente é agir de acordo com o tipo. 
Este é a descrição da conduta humana feita pela lei e correspondente ao 
crime. Na sua integralidade, compõe-se do núcleo, designado por um verbo 
(matar, subtrair, seduzir etc.); de referências ao sujeito ativo, isto é, 
condições ou qualidades que se devem encontrar no agente (militar, 
funcionário público, pai, médico etc.), ao sujeito passivo (Estado, mãe, filho 
menor etc.), ao objeto material (coisa móvel, documento, selo etc.), que 
freqüentemente se confunde com o sujeito passivo, no homicídio em que o 
homem é sujeito passivo e objeto material; referencias não raras 
encontramos, ainda, ao tempo, lugar, ocasião e meios empregados. 
(NORONHA, 2003, p. 99) 

Todo fato típico representa ou expressa a conduta humana que se molda 

perfeitamente ao preceito penal, ou seja, a ação ou omissão se encaixa em um tipo 

penal que é a descrição positivada das condutas entendidas pelo legislador, em 

nome da sociedade, como sendo contrárias aos interesses coletivos e individuais e, 

que quando praticadas ofendem e afrontam ao tipo descrito como delituoso pela 

norma penal. (MARQUES, 2002, p. 07) 

A norma penal descreve quais são as condutas, que se praticadas, lesionam 

ou ameaçam determinados bens jurídicos tutelados pela norma penal. Assim, o 

crime se apresenta, antes de qualquer coisa, como um acontecimento cuja 

previsibilidade está disposta na norma penal e que se praticado, tem como 

resultado, a aplicação de uma sanção, também prevista na norma penal e que por 

sua vez, se ajusta proporcionalmente à conduta ilícita praticada pelo agente. 

(MARQUES, 2002, p. 07) 
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Resumidamente, observa-se que toda ação ou omissão criminosa se traduz 

em um fato típico (descrito na norma penal como tal) e simultaneamente uma 

conduta ilícita, pois se trata de um fato duma ação descrita como proibitiva, não 

aceita, censura, coibida e reprovada pela norma jurídica penal, que quando 

praticado implica necessariamente em uma punição ao agente. (TELES, 2004, p. 

155-156) 

Entretanto, a configuração do que seja crime não se limita tão e somente à 

tipicidade, mas deve-se levar em consideração o fato de que a conduta seja, além 

de típica, contrária à norma penal positivada, porém se existir uma norma 

permissiva, não há que se falar em ilicitude e, desta maneira não existe crime. 

(LEAL, 2004, p. 184) 

Noronha leciona que: 

A ação é antijurídica ou ilícita quando é contrária ao direito. A 
antijuridicidade exprime uma relação de oposição entre o fato e o direito. Ela 
se reduz a um juízo, a uma estimativa do comportamento humano, pois o 
direito penal outra coisa não é que um complexo de normas que tutelam e 
protegem as exigências ético-sociais. O delito é, pois, a violação de uma 
dessas normas. Tal conceito se completa por exclusões, isto é, pela 
consideração de causas que excluem a antijuridicidade. Será antijurídico um 
fato definido na lei penal, sempre que não for protegido por causas 
justificativas, também estabelecidas por ela, como se dá com o art. 23 de 
Código. (NORONHA, 2003, p. 100-101) 

Jesus por sua vez assevera que: 

Antijuridicidade é a relação de contrariedade entre o fato típico e o 
ordenamento jurídico. A conduta descrita em norma penal incriminadora 
será ilícita ou antijurídica quando não for expressamente declarada lícita. 
Assim, o conceito de ilicitude de um fato típico é encontrado por exclusão: é 
antijurídico quando não declarado lícito por causas de exclusão da 
antijuridicidade (CP, art. 23, ou normas permissivas encontradas em sua 
parte especial ou em leis especiais). (JESUS, 2006, p. 155) 

E sendo assim, a antijuridicidade se traduz pela conduta que contraia a 

norma tipificada, ou seja, a ação ou omissão agride a norma jurídica penal posta 

pelo Estado, lesando ou ameaçando um bem jurídico tutelado, salvo quando a 

própria norma jurídica penal estipule casos em que a ação mesmo que tipificada 

exclua-se a culpabilidade. (MARQUES, 2002, p. 10) 
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Outro elemento essencial para a configuração de uma conduta como 

criminosa, além da tipicidade e antijuridicidade é, a culpabilidade. Para que se 

considere crime, a conduta praticada pelo agente deverá ser culpável, ou seja, da 

ação deverá surgir um resultado lesivo a ser imputado ao agente que tenha agido 

dolosamente ou culposamente. (NORONHA, 2003, p. 103) 

Leal leciona que: 

É preciso, ainda, que a conduta típica e antijurídica tenha sido praticada 
pelo agente de forma reprovável, ou seja, de forma culpável. Alguns autores 
entendem que a culpabilidade não é o elemento do crime e sim um 
pressuposto da pena, mas na verdade todos estudam-na a partir deste 
critério tripartite. (LEAL, 2004, p. 185) 

Para Marques: 

A culpabilidade traduz a relação do ato ilícito com o homem: pode haver fato 
típico não punível, apesar de antijurídico, se não existir culpa em sentido 
lato, de quem o praticou. Não se deve, assim, atribuir esse fato típico e 
antijurídico ao agente do ato ilícito quando há ausência de culpabilidade. 
Como elemento integrante desse terceiro requisito do delito, encontra-se a 
imputabilidade: desde que esta falte, impossível é estabelecer ou construir 
qualquer relação entre o agente e a conduta ilícita, para lhe impor uma 
pena, muito embora decorra do ato, em algumas ocasiões, a aplicação de 
outra sanctio juris, qual seja a medida de segurança. (MARQUES, 2002, p. 
10) 

A culpabilidade não é necessariamente um elemento do crime, mas sim uma 

condição através da qual o Estado/juiz imporá a devida sanção ao agente como 

forma de reprovar a conduta antijurídica praticada pelo agente, baseada na culpa em 

sentido amplo, essa abrange tanto a culpa em sentido estreito como o dolo, tendo, 

assim, como conseqüência, a punibilidade do agente através da aplicação da 

sanção penal. (MAGGIO, 2002, p. 77) 

 

2.4 SUJEITOS DA CONDUTA CRIMINOSA 

No Direito Penal brasileiro, não apenas o ser humano é sujeito capaz de 

cometer um ato delituoso, mas também a pessoa jurídica, de tal sorte, que é sujeito 

ativo de um crime, toda pessoa humana que pratica uma conduta típica, antijurídica 
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e culpável e toda a pessoa jurídica, empresa, que venha a cometê-las. (TELES, 

2004, p. 159) 

Maggio leciona que: 

Sujeito ativo é aquele que pratica o fato típico descrito na lei penal. Só o 
homem isoladamente ou associado a outros (co-autoria ou participação), 
pode ser sujeito ativo do crime, embora na antiguidade e na idade média 
ocorressem muitos processos contra animais. O sujeito ativo do crime pode 
receber, conforme a situação processual ou aspecto pelo qual é examinado, 
o nome de agente, indiciado, acusado, denunciado, réu, sentenciado, 
condenado, recluso, detento e criminoso ou delinqüente. (MAGGIO, 2002, 
p. 101) 

Leal a respeito da matéria assevera que: 

A grande maioria dos crimes pode ser praticada pelos indivíduos em geral, 
sem distinção de sexo, atividade profissional, ou condição de ordem 
pessoal. Por isso, são considerados crimes comuns ou de autoria aberta, 
pois podem ser cometidos por qualquer pessoa humana. [...] Alguns crimes, 
no entanto, somente podem ser cometidos por uma pessoa que apresente 
determinada condição ou requisito e assim são chamados de crime próprio 
ou de autoria fechada ou, ainda, especial. (LEAL, 2004, p. 187) 

 Sendo assim, figura na condição de sujeito ativo duma conduta delituosa, 

qualquer pessoa, independentemente da sua condição social, credo, posição 

econômica, ou seja, todas as pessoas estão sujeitas a cometerem uma ação 

delituosa, isto ocorre, porque a sociedade é regida pela norma jurídica em toda a 

sua amplitude e, a norma penal é uma destas normas dentro do sistema jurídico 

brasileiro, que somente pode ser contrariada pela pessoa humana, com capacidade 

jurídica para tal, sendo que esta capacidade nada mais é que a reunião de todas as 

condições e elementos de que se reveste o sujeito e o coloca como titular de direitos 

ou deveres na esfera do Direito Penal. (MIRABETE, 2004, p. 122) 

Um aspecto a ser destacado no que concerne o sujeito ativo é, o fato de 

que, nos dias de hoje, ante à modernidade e complexidade das relações humanas, 

comerciais e financeiras, as empresas ocuparam um lugar de destaque no meio 

social, interagindo cada vez mais nas relações humanas, quer seja na condição da 

absorção de mão-de-obra, quer seja na condição de fornecedoras de bens e 

serviços. (TELES, 2004, p. 159) 
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Não obstante, muito se discutiu e, ainda se discute, no meio doutrinário se a 

empresa, na condição de pessoa jurídica que é, pode figurar como sujeito ativo de 

um delito. Este dilema se dá porque entende-se que a pessoa jurídica não delinqüe, 

mas sim as pessoas que a compõem, de tal maneira, que somente estas podem ser 

responsabilizadas penalmente, principalmente, porque sobre a pessoa jurídica não 

recai algumas das sanções, como a privação da liberdade, por exemplo. E sob esta 

ótica, em havendo um delito que reflita na pessoa jurídica, a punibilidade recairá 

sobre aqueles que por ela sejam responsáveis. (MIRABETE, 2004, p. 122-123) 

Quanto ao sujeito passivo, esse se traduz na pessoa do ofendido ou da 

vítima da prática criminosa, que por sua vez tem os seus direitos ameaçados ou 

lesionados pelo sujeito ativo. (MAGGIO, 2002, p. 103) 

Mirabete leciona que o: 

Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado 
pela conduta criminosa. Nada impede que, em um delito, dois ou mais 
sujeitos passivos existam: desde que tenham sido lesados ou ameaçados 
em seus bens jurídicos referidos no tipo, são vítimas do crime. (MIRABETE, 
2004, p. 125) 

Prado por sua vez ensina que o: 

Sujeito passivo do delito, por seu turno, é o titular do bem jurídico lesado ou 
ameaçado de lesão. Noutro dizer: aquele que tem a titularidade do bem 
jurídico protegido pela norma penal. Ou ainda, é o titular do interesse cuja 
ofensa constitui a essência do crime. Podem figurar como sujeitos passivos 
– vítimas, ofendidos -, pessoa física ou o indivíduo, mesmo incapaz, o 
conjunto de indivíduos, a pessoa jurídica, a coletividade, o Estado ou a 
comunidade internacional, de acordo com a natureza do delito. (PRADO, 
2006, p. 259) 

Vale ressaltar que nos últimos anos vem se avolumando, no meio da 

doutrina político-criminal, a idéia da análise do comportamento da vítima para com a 

ocorrência do delito, ou seja, ate onde a vítima colaborou para que o crime 

ocorresse. (PRADO, 2006, p. 259) 

Segundo se depreende do pensamento doutrinário existem duas 

classificações de sujeito passivo, uma denominada de passivo formal representado 

pelo Estado, por ser esse o titular do ordenamento jurídico que proíbe as condutas 
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delituosas e que, portanto, quando ocorre a prática delituosa se vê lesado por esta 

conduta do sujeito ativo; e o sujeito passivo denominado de material ou eventual, 

que é todo e qualquer sujeito da sociedade que tenha um bem jurídico lesado ou 

ameaçado sendo que neste grupo se enquadram as pessoas físicas e jurídicas; o 

Estado, em se tratando de delitos em face da Administração Pública) e a sociedade 

me geral, pois um crime não se traduz em uma ameaça somente a um indivíduo, 

mas a toda coletividade. (MIRABETE, 2004, p. 125) 

 

2.5 OBJETOS DO CRIME 

Por objeto do crime entende-se como sendo tudo aquilo a que se destina a 

conduta omissiva ou comissiva delituosa e se traduzem, sob o ponto de vista 

acadêmico em objeto jurídico e objeto material. Sob o ponto de vista do objeto 

jurídico do crime, esse se aplica a todo e qualquer bem ou interesse tutelado 

juridicamente pela norma penal que a entendimento do legislador, merece ser 

protegido subjetivamente por meio da tipicidade (tipo penal) que por sua vez 

corresponde a uma sanção penal. (MIRABETE, 2004, p. 128) 

Entende-se por bem como sendo tudo que pode satisfazer a vontade do ser 

humano, como as coisas economicamente mensuráveis, assim como, os bens de 

ordem espiritual e moral e, interesse é a característica psicológica que envolve e liga 

o titular ao bem de tal maneira que enquadram como bens jurídicos, a vida, a 

integridade física, a honra, o patrimônio, entre outros, que são de importância tanto 

para o homem enquanto indivíduo, como para toda a sociedade. (MIRABETE, 2004, 

p. 128) 

Neste sentido Leal disserta que: 

Para a doutrina há duas espécies de objeto do crime: jurídico e material. [...] 
O crime é conduta humana contrária a certos valores ou interesses e que, 
por isso, se transformam em bens jurídicos penalmente tutelados. A vida 
humana, a integridade física, a honra, a liberdade sexual, a paz social, a 
saúde pública, o patrimônio etc., são assim considerados como valores e 
interesses dignos da proteção jurídico-penal. A partir desta concepção, 
sempre que determinada conduta, previamente definida em lei, venha a 
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oferecer um destes bens jurídicos, teremos a configuração de uma infração 
penal. (LEAL, 2004, p. 187) 

No que concerne ao objeto material do crime este diz respeito à pessoa ou a 

coisa sobre a qual a conduta delituosa se dirige, isto é, tudo que é afetado pela 

comissão ou omissão tipificada pela norma penal, que geralmente são denominadas 

pela lei como: alguém; coisa alheia móvel; documento entre outros que o legislador 

penal entendeu por bem tutelar, tanto no que concerne aos direitos do indivíduo, 

quanto no que concerne ao direito da coletividade. (MAGGIO, 2002, p. 104) 

 

2.6 DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME 

O legislador penal quando vai elaborar o texto da norma incriminadora e a 

sua correspondente conduta, leva em conta a periculosidade, lesividade e grau de 

ameaça que a conduta representa para os indivíduos enquanto cidadãos assim 

como para todo o corpo social, levando em considerações questões de ordem social, 

econômicas, política, moral, ética etc, de tal modo que somente aquelas condutas, 

que dentro deste contexto se apresentem como de maior gravidade é que serão 

tipificadas como infração penal. (LEAL, 2004, p. 191) 

Mirabete disserta que: 

Quanto à gravidade do fato, há dois sistemas de classificação das infrações 
penais. O primeiro, denominado tricotômico, ou divisão tripartida, classifica 
as infrações penais em crimes, delitos e contravenções. Esse sistema é 
adotado na França, Alemanha, Bélgica, Áustria, Japão, Grécia etc. No 
sistema dicotômico, ou de divisão bipartida, a classificação de crimes ou 
delitos (como sinônimos) e contravenções, adotado na Itália, Peru, Suíça, 
Dinamarca, Noruega, Finlândia, Holanda e pela nossa legislação. 
(MIRABETE, 2004, p. 128) 

A legislação penal brasileira adotou a classificação bipartida, para definir as 

condutas delituosas sob o ponto de vista da sua periculosidade, dividindo as 

condutas em infrações penais (crime ou delito) e as contravenções penais. As 

infrações penais são disciplinadas e tipificadas pelo Código Penal e pela legislação 

ordinária e, as contravenções penais estão dispostas na Lei das Contravenções 

Penais e, também em algumas legislações extraordinárias. (JESUS, 2006, p. 185) 
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Esta classificação bipartida que divide quais condutas são tidas como crime 

e quais se enquadram como contravenção e, segundo leciona Maggio: 

É dada pelo art. 1º da Lei de Introdução do Código Penal, Decreto-Lei nº 
3.914/41, e reside na natureza da pena cominada. Reclusão ou detenção 
para crimes. Prisão simples, para contravenções. A multa, porém, é 
aplicada tanto para crimes quanto para contravenções penais. (MAGGIO, 
2002, p. 105) 

Teles ensina que: 

A Lei penal brasileira, além de definir como crime certas condutas do 
homem – cominando-lhe penas – define, sob o nome de “contravenção 
penal”, outros comportamentos, cominando-lhes, igualmente, sanções 
penais. Contravenção penal é também um fato típico, ilícito e culpável, um 
fato definido e proibido por uma lei, sob a ameaça de uma pena, que, tanto 
quanto o crime, deve ser contrário ao direito e reprovável. Pode-se dizer que 
é outra categoria de crime, chamada de contravenção penal. (TELES, 2004, 
p. 159) 

Desta feita, segundo a legislação pátria as condutas contrárias à norma 

jurídica penal se dividem em contravenções penais e crimes, sendo que esses são 

classificados quanto à gravidade da conduta, quanto ao resultado, quanto ao 

momento da sua consumação, quanto ao sujeito ativo, quanto aos bens jurídicos 

tutelados e quanto ao elemento subjetivo. (MAGGIO, 2002, p. 105) 

 

2.7 CRIME DOLOSO E CRIME CULPOSO 

Entende-se por dolo, como toda a ação onde o agente manifesta claramente 

a sua vontade em praticar um determinado ato descrito na norma penal como sendo 

uma conduta criminosa. Nota-se que o desejo, a vontade de praticar a conduta 

visando um resultado danoso é o que caracteriza o dolo, de tal modo que os crimes 

dolosos são todos aqueles onde há o traço marcante da intenção do agente em 

produzir uma lesão, seja ela de que natureza for, em face da vítima. (MAGGIO, 

2002, p. 110) 

Mirabete sobre as teorias a respeito do dolo leciona que: 
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Três são as teorias que procuram estabelecer o conteúdo do dolo: a da 
vontade, a da representação e a do assentimento. Para a teoria da vontade, 
age dolosamente quem pratica a ação consciente e voluntariamente. É 
necessário para sua existência, portanto, a consciência da conduta e do 
resultado e que o agente a pratique voluntariamente. Para a teoria da 
representação, o dolo é a simples previsão do resultado. Embora não se 
negue a existência da vontade na ação, o que importa para essa posição é 
a consciência de que a conduta provocará o resultado. Argumenta-se, 
contudo, que a simples previsão do resultado, sem a vontade efetivamente 
exercida na ação, nada representa e que, além disso, quem tem vontade de 
causar o resultado evidentemente tem a representação deste. Nesses 
termos, a representação já está prevista na teoria da vontade. Para a teoria 
do assentimento (ou do consentimento) faz parte do dolo a previsão do 
resultado a que o agente adere, não sendo necessário que ele o queira. 
Para a teoria em apreço, portanto, existe dolo simplesmente quando o 
agente consente em causar o resultado ao praticar a conduta. (MIRABETE, 
2004, p. 139) 

Sob o ponto de vista etimológico Silva apresenta a seguinte definição para o 

dolo: 

Do latim dolus (artifício, manha, esperteza, velhacaria), na terminologia 
jurídica, é empregado para indicar toda espécie de artifício, engano, ou 
manejo, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato jurídico, em 
prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem. No sentido penal, dolo é o 
desígnio criminoso, a intenção criminosa em fazer o mal, que se constitui 
em crime ou delito, seja por ação ou omissão. [...] dolo consiste na prática 
de ato ou omissão de fato, de que resultou crime ou delito, previsto em lei, 
quando quis o agente o resultado advindo ou assumiu o risco de produzi-lo. 
Daí advém a compreensão do dolo direto e dolo indireto. (SILVA, 2004, p. 
494) 

O dolo possui como requisitos a consciência e a vontade, que se configuram 

através dos seguintes elementos: a consciência da ação e de seu resultado; a 

consciência do nexo causal objetivo entre a ação e o resultado e, o desejo (vontade) 

de praticar a ação e de causar o resultado. (JESUS, 2006, p. 288-289) 

O dolo pode ser direto e indireto. O dolo direto, também denominado de 

determinado, é aquele através do qual o agente tem por objetivo a obtenção de um 

resultado esperado, concreto e específico. Já o dolo indireto, também denominado 

de indeterminado, é aquele originado a ação do agente, mas que, no entanto, a 

vontade ou o desejo do agente não se foca num resultado específico, exato ou 

determinado, podendo ser alternativo quando o agente pretendia outro resultado que 

não o ocorrido, pois vontade estava dirigida a um resultado adverso do que a 

conduta gerou. O dolo indireto, pode ainda, ser eventual, ou seja, ao praticar a 

conduta o agente não pretende ou não tem a vontade que o resultado se materialize, 
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mas, no entanto, assume os riscos que o mesmo venha ocorrer. (TELES, 2004, p. 

184) 

A culpa, por sua vez, se traduz pela conduta voluntária do ser humano, 

expressa por uma ação ou omissão, que tem por resultado, um fato antijurídico, mas 

que, no entanto, indesejado pelo agente, porém, passível de ocorrer (previsível), o 

qual poderia perfeitamente ser evitado mediante uma dose de cautela por parte do 

agente ao praticar a ação. (MAGGIO, 2002, p. 113) 

Teles leciona que: 

Só interessam ao Direito Penal as condutas voluntárias. Por isso, 
para que haja culpa, a conduta, positiva ou negativa, deve ser 
voluntária e dirigida a determinada finalidade.  De notar que, no fato 
culposo, a conduta não se dirige à produção do resultado, não se 
destina à realização de um tipo legal de crime, pois, se assim fosse, 
haveria dolo. A conduta é, todavia, final e dirige-se geralmente a um 
fim perfeitamente lícito, permitido pelo Direito. Se não for voluntária, 
não haverá conduta, mas ausência de conduta e o fato não será 
típico. Logo, não será crime. (TELES, 2004, p. 186) 

A culpa é, pois, uma ação voluntária, na qual o sujeito ativo, não tomou os 

devidos cuidados ou cautelas, da qual originou-se um resultado previsto na norma 

jurídica como delito, mas que ao seu tempo, não era desejado, nem tão pouco 

previsto, mas, presumível e capaz de ocorrer. (COSTA JUNIOR, 1999, p. 84) 

A culpa em sentido estrito tem por elementos basilares a negligência, que é 

a falta de zelo do sujeito ao praticar determinada ação, da qual possui pleno 

domínio, mas que durante a sua execução, não toma devidas precauções e que sem 

elas, sua ação produziu um resultado danoso; a imprudência, que nada mais é, do 

que a falta de atenção do agente ao praticar uma conduta e que por isto mesmo, 

gerou um resultado lesivo e, a imperícia, que é a falta de habilidade técnica para 

exercer determinada ação que tem por resulta a lesão a um bem alheio tutelado 

juridicamente. (TELES, 2004, p. 186) 

Por fim, cabe ressaltar que a culpa tem por elementos, em seu sentido 

estrito, a expressão da vontade do agente (conduta voluntária); a falta de 

observação da obrigação legal de zelo (cuidado ao praticar a conduta); um resultado 
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danoso advindo da falta de cuidado ou de atenção do agente, porem indesejado; 

previsão do resultado lesivo e, a conduta prevista na norma jurídica (tipicidade). 

(TELES, 2004, p. 186) 

 

2.8 CRIME CONSUMADO E TENTATIVA 

A consumação de uma conduta tida como delituosa se dá a partir do 

momento que todos os elementos necessários para a tipificação do crime esteja 

reunidos e concretizados cujo resultado é a afronta a um bem tutelado juridicamente 

pela norma penal. (MIRABETE, 2004, p. 155) 

Marques leciona que: 

Consuma-se o crime quando o tipo concreto se enquadra no tipo abstrato 
descrito na lei penal. O crime é consumado quando o fato concreto 
corresponde exatamente e de maneira completa ao tipo abstrato descrito 
pela lei em uma norma incriminadora especial. (MARQUES, 2002, p. 319) 

Leal, ao abordar a matéria assevera que: 

Pode-se dizer que ocorre a consumação de um crime quando o fato 
concreto praticado pelo agente coincide perfeitamente com determinado tipo 
penal descrito em abstrato na lei penal. Será consumado o crime quando 
foram realizados em concreto todos os seus elementos constitutivos e se 
verificou a lesão efetiva ou potencial ao interesse protegido (bem jurídico). 
(LEAL, 2004, p. 267-268) 

Verifica-se que no crime consumado, o agente, ao executar seu intento 

voluntário, pratica um ato contrário a norma penal e, obtém o resultado final que 

pretendia desde o início da sua ação, lesando um bem tutelado da vitima. (CAPEZ, 

2005, p. 239) 

No que diz respeito ao caminho entre a conduta e o resultado, ou seja, a iter 

criminis esta “é o conjunto de fases pelas quais passa o delito. Compõem-se das 

seguintes etapas: a) cognição; b) atos preparatórios; c) execução e, d) 

consumação”. (JESUS, 2006, p. 331) 
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Ou seja, para que um crime se consume, existe um caminho, uma série de 

atos praticados em uma seqüência predeterminada pelo agente de maneira 

consciente, através do qual o mesmo obterá o resultado pretendido, que após 

realizado, se amoldará a um tipo previsto na norma penal subjetiva e, que portanto, 

passível de punibilidade. (MIRABETE, 2004, p. 156) 

O iter criminis se compõe de duas fases, uma interna, na qual o agente 

idealiza a conduta delituosa e se convence psicologicamente em realizá-la e, uma 

externa, na qual, depois de ter fixado em sua psique que vai realizar a conduta, a 

prepara adquirindo os objetos necessários (revólver, faca, veneno etc.) e põe em 

execução a ação anteriormente mentalizada e alcança o seu objetivo consumando 

assim a conduta delituosa enquadrada como norma jurídica penal. (JESUS, 2006, p. 

332) 

Entretanto, todo este planejamento efetuado pelo agente pode não se 

consumar. Tem-se assim, que em algum momento o iter criminis se rompeu e o 

agente não pode levar a cabo a sua conduta e concluir sua intenção em lesar um 

bem tutelado juridicamente. (LEAL, 2004, p. 269) 

Desta maneira, não se concentrarão todos os elementos necessários para 

que o crime se consume. Assim, tem-se a tentativa, que ao contrário do crime 

consumado, não reúne todos os elementos que configuram a tipicidade delituosa, 

mas que, no entanto, dada as suas características delituosas, entendeu o legislador 

punir o agente que a tenha praticado, que somente não levou a cabo sua intenção, 

por motivos alheios à sua vontade, ao seu ânimo de realizar a conduta delituosa e, 

que não fosse impedido, a teria praticado por completo. (TELES, 2004, p. 210) 

Segundo leciona Marques: 

A tentativa não é crime autônomo, e sim violação incompleta da norma 
penal de que é tributária. O conatus se prende à norma incriminadora em 
que vem definido o delito de que é forma imperfeita. A conduta humana se 
transforma em fato típico através de adequação indireta, uma vez que o 
preceito da parte geral que prevê e regula a tentativa, é norma de extensão. 
No delito tentado, há apenas um segmento da figura típica, ou por faltar o 
resultado, ou porque a ação descrita no tipo se desenvolveu de maneira 
incompleta. (MARQUES, 2002, p. 332-333) 
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A tentativa, embora não tenha causado o resultado pretendido pelo agente, 

por razões que lhe fugiram à vontade; coloca em risco um bem tutelado 

juridicamente, como, por exemplo, a vida, a integridade física, o patrimônio etc., que 

são objetos peculiares do crime consumado e, que, portanto, se caracteriza como 

uma conduta contrária aos interesses do corpo social. (MARQUES, 2002, p. 333) 

Embora a tentativa não tenha causado o resultado lesivo, pretendido pelo 

agente, ao bem tutelado juridicamente e, por esta razão o agente sofrerá uma 

punição baseada na pena a ser aplicada ao delito consumado, que se não houver 

nenhuma disposição em contrário prevista na norma jurídica, será diminuída de um a 

dois terços, ou seja, toma a pena base do delito consumado e diminui-se de um a 

dois terços de acordo com a gravidade da tentativa, ou da sua proximidade com a 

consumação do crime, quanto mais próxima a consumação, menor será a atenuação 

da diminuição da pena. (MAGGIO, 2002, p. 120) 

O presente capítulo procurou abordar, sem maiores pretensões de esgotar a 

matéria, o crime ou delito e seus principais aspectos. Fez-se esta opção, uma vez 

que o objeto da pesquisa, ora desenvolvida, será o valor probatório e os vícios do 

inquérito policial, visto que o mesmo é instaurado quando da ocorrência e 

conhecimento, pela autoridade policial, da existência de uma conduta tida como 

criminosa pelo Direito Penal, vindo a ser o inquérito policial, a primeira etapa do jus 

puniendi estatal dando origem ao devido processo legal (processo penal). 
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CAPÍTULO 3 

O VALOR PROBATÓRIO E DOS VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL E PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O cometimento, por parte de qualquer indivíduo no seu convívio social, de 

certo ato supostamente criminoso, gera em favor do Estado o seu Direito exclusivo 

de aplicar a devida punição ao indivíduo, por entender o Estado e, por delegação 

dos demais membros da sociedade, que o referido indivíduo, além de representar 

um perigo para a harmonia social, também não merece, permanecer no convívio 

com os demais membros da sociedade. 

Todo delito implica na agressão de um determinado bem protegido pelo 

ordenamento jurídico material, que atinge diretamente a vida em sociedade e, 

nestes casos, o Estado, no exercício do seu dever de tutelar o interesse primordial 

do bem estar da sociedade, insurge contra o violador da norma penal. 

Neste sentido Marques disserta que: 

Se o Estado tutela um bem jurídico em função do interesse social, cumpre-
lhe reagir contra quem viola esse bem que a ordem jurídica ampara. Surge 
assim o direito de punir, o qual nada mais traduz que o direito que tem o 
Estado de aplicar a pena cominada no preceito secundário da norma penal 
incriminadora, contra quem praticou a ação ou omissão descrita no preceito 
primário, causando um dano ou lesão jurídica, de maneira reprovável. 
(MARQUES, 2000, p. 03) 

Como dito anteriormente, cabe ao Estado a exclusividade de elaborar o 

ordenamento jurídico, assim como, garantir a sua aplicação, através da coatividade 

e coercitividade pertinente à sua função jurisdicional. Isto se dá, em razão da 

finalidade primordial do Estado que é a de assegurar aos seus administrados o bem 

estar social em nome, também dos interesses da sociedade. Deste modo o Estado 

quando no exercício da sua função legislativa e, por conseguinte, no momento da 

elaboração da norma, deve sempre se voltar para os interesses da sociedade com 
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vistas a produzir uma norma que realmente se demonstre eficaz para a coletividade. 

(MARQUES, 2000, p. 03) 

 A respeito deste Direito de punir de que está revestido o Estado, Mirabete 

leciona que: 

Praticado um fato definido como infração penal, surge para o Estado o jus 
puniendi, que só pode ser concretizado através do processo. É na ação 
penal que deve ser deduzida em juízo a pretensão punitiva do Estado, a fim 
de ser aplicada a sanção penal adequada. (MIRABETE, 2004, p. 73) 

Marques por sua vez, assevera que: 

Como o Estado, sub specie júris, é uma pessoa jurídica, esse poder de 
punir que lhe é privativo constitui o que se denomina o direito subjetivo de 
punir, por isso mesmo, apresenta-se como decorrência dos princípios que 
submetem o Estado ao império da lei do direito. Se o Poder Político é um 
instrumento de elaboração da regra jurídica (e o mais importante, sem 
dúvida), nem por isso assume o papel de causa do direito. Daí a razão de 
não agir o poder soberano, no Estado de direito, na conformidade de seu 
arbítrio, e sim subordinado a normas e princípios jurídicos. Ora, tais 
postulados se aplicam também ao direito de repressão e prevenção do 
Estado, o qual deve, por esse motivo, ser exercido em função das regras do 
direito objetivo. (MARQUES, 2000, p. 04-05) 

Sendo o jus puniendi a expressão do poder imperial do Estado, o seu 

exercício significa, também, no exercício da soberania estatal e, deste modo, este 

direito de punir insere-se na categoria dos direitos de caráter público e, esta inserção 

implica, além de um direito, em uma função e dever do Estado em aplicar as devidas 

sanções aos que tenham praticado qualquer ação ou omissão que ofenda a um bem 

tutelado juridicamente pelo próprio Estado em nome dos interesses e do bem social. 

(MARQUES, 2000, p. 05) 

 

3.1.1 Da Persecução Penal 

Como já consolidado, a prática de uma ação ou omissão tida pelo 

ordenamento jurídico como delituosa, gera, em prol do Estado o direito punitivo e 

com este, o dever de aplicar as devidas sanções. Entretanto, a simples constatação 

da existência latente ou não, de um ato delituoso, não implica na imediata punição 

do indivíduo. O ordenamento jurídico, ainda que, em sua gênese e aplicabilidade, 
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tende a agir automaticamente e ilimitadamente, não responde prontamente em face 

do delito, muito embora, em determinadas situações, utiliza-se de medidas 

cautelares de prevenção. 

Mirabete leciona que: 

Para que se proponha a ação penal, entretanto, é necessário que o Estado 
disponha de um mínimo de elementos probatórios que indiquem a 
ocorrência de uma infração penal e de sua autoria. O meio mais comum, 
embora não exclusivo para a colheita desses elementos é o inquérito 
policial. (MIRABETE, 2004, p. 73) 

De acordo com o ordenamento jurídico processual penal brasileiro, o 

inquérito policial tem por objetivo o levantamento do ato tido como delituoso, assim 

como quem o tenha cometido, para servir de alicerce ao processo penal ou à 

respectiva medida acauteladora.  Esta atividade é realizada pela polícia jurídica, com 

vista a punir o Estado, na figura do Ministério Público, das informações necessárias 

para propositura da devida ação penal. A somatória da atuação da polícia judiciária 

à do Ministério Público ao promover a ação penal, denomina-se persecução penal 

(persecutio criminis), cujo objetivo é, senão outro, de concretizar o direito punitivo do 

Estado (jus puniendi) em face da prática de ato delituoso. (MIRABETE, 2004, p. 73) 

 

3.1.2 Da Polícia Judiciária 

 Ocorrendo um fato delituoso e, chegando ao conhecimento do Estado, deve 

este, por intermédio dos seus órgãos, dar inicio à persecutio criminis, visando a 

apuração de todos indícios e provas que levem á identificação do autor ou autores 

do ato infracional, por meio do inquérito policial. 

Esta atividade de levantamento e investigação dos fatos e, por conseguinte, 

de quem cometeu o ato infracional é de responsabilidade, em conformidade com o 

ordenamento jurídico, da polícia judiciária. (TORNAGHI, 1987, p. 29) 

De acordo com o artigo 4º do Código de Processo Penal a competência para 

a apuração e investigação dos fatos tidos como delituosos é da autoridade policial, 
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ou seja, da policia judiciária, órgão instituído pelo Estado justamente com esta 

finalidade. (TORNAGHI, 1987, p. 29) 

Mirabete abordando a temática leciona que: 

A polícia, instrumento da Administração, é uma instituição de direito público, 
destinada a manter e a recobrar, junto à sociedade e na medida dos 
recursos de que dispõe, a paz pública ou a segurança individual. Segundo o 
ordenamento jurídico do País, à Policia cabem duas funções: a 
administrativa (ou de segurança) e a judiciária. Com a primeira, de caráter 
preventivo, ela garante a ordem pública e impede a prática de fatos que 
possam lesar ou por em perigo os bens jurídicos individuais ou coletivos; 
com a segunda, de caráter repressivo, após a prática de uma infração penal 
recolhe elementos que o elucidem para que possa ser instaurada a 
competente ação penal contra os autores do fato. (MIRABETE, 2004, p. 74) 

Entende ainda o ordenamento processual penal brasileiro, que a 

competência investigativa, poderá ser exercida por outras entidades ou instituições 

quando conferida por lei, como nos casos, em que a legislação estende a 

competência do instituto do inquérito aos agentes alfandegários, para em um 

primeiro momento, investigarem os delitos de contrabando e descaminho. 

(TORNAGHI, 1987, p. 29) 

De acordo com o texto constitucional a segurança pública se dá objetivando 

a preservação da ordem pública, a preservação dos interesses correlatos de 

proteção penal à vida e à integridade física dos cidadãos e, do patrimônio público e 

privado, e para que este objetivo se concretize o Estado usa mão do seu aparato 

policial distribuído entre as forças policiais, quer sejam elas de competência 

administrativa, quer sejam elas de competência judiciária, entre estas forças se 

destacam a polícia federal, a policia federal rodoviária, a policia civil, a policia militar, 

entre outras, cada qual atuando dentro de uma esfera de competência instituída pelo 

ordenamento jurídico e encarregada de investigação, apuração, prevenção e 

repressão, esta última quando se fizer necessária e inevitável de atos atentatórios 

aos interesses da sociedade. (MIRABETE, 2004, p. 74) 
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3.2 DO INQUÉRITO POLICIAL 

O ordenamento processual penal brasileiro é o instrumento, criado pelo 

próprio Estado, para que o mesmo possa exercer o seu poder punitivo sem atentar 

contra os direitos fundamentais dos indivíduos e da própria ordem pública. 

O Estado, assim como todos os membros da sociedade que o compõe, 

deve, também, agir de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a soberania 

do Estado não é absoluta, mas sim, limitada, pois do contrário, o Estado não estaria 

cumprindo uma de suas principais finalidades que é o bem comum da sociedade. 

Neste prisma e, de acordo com as ferramentas instituídas pelo Estado para 

manter a ordem pública, assegurar o direito à vida, à integridade física, ao 

patrimônio, utiliza-se de determinados procedimentos, para elucidar os fatos que 

atentem contras estes e, outros direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. 

Entre estes dispositivos legais encontra-se o inquérito policial, que se apresenta 

como o instrumento inicial da persecutio criminis. 

 

3.2.1 Conceito 

O inquérito policial é um ato de caráter investigativo inicial, formado por uma 

gama de procedimentos, cujo objetivo é a aquisição de provas contumazes que irão 

possibilitar ao Estado, por meio do Poder Judiciário, propor a devida ação penal em 

face do autor da infração penal. (NOGUEIRA, 2000, p. 36) 

Tourinho Filho ao abordar o assunto leciona que o: 

Inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia visando 
a investigar o fato típico e a apurar a respectiva autoria. Como o Estado 
autolimitou o seu poder de punir, quando alguém transgride a norma penal 
incriminadora, sua punição somente se efetiva por meio do processo. [...] 
Trata-se de um trabalho que, às vezes, se torna árduo. São inúmeras 
investigações feitas: ouvem-se testemunhas, ofendido, procedem-se a 
perícias, realizam-se buscas e apreensões, avaliações, reconhecimentos, 
ouve-se o pretenso responsável, e a todo esse conjunto de diligências, 
primeira etapa da persecutio criminis, dá-se o nome de inquérito. Porque 
levado a cabo pela Polícia, é denominado de Inquérito Policial. (TOURINHO 
FILHO, 1999, p. 26) 
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Por sua vez Salles Junior a respeito do inquérito policial disserta que: 

Inquérito policial é o procedimento destinado à reunião de elementos acerca 
de uma infração penal. É o conjunto de diligências realizadas pela Policia 
Judiciária, para apuração de uma infração penal e sua autoria, para que o 
titular da ação penal possa ingressar em juízo, pedindo a aplicação da lei ao 
caso concreto. Será elaborado, em regra, pela Polícia Judiciária, nos termos 
do art. 4º do código de Processo Penal.  (SALLES JUNIOR, 1998, p. 03) 

O inquérito policial não é um processo, mas sim uma instrução interina, 

preliminar, esclarecedora, através da qual, se obtém elementos necessários à ao 

procedimento judicial. No inquérito encontram-se diversos atos jurídicos, essências 

na apuração dos fatos infracionários, como, por exemplo, o auto de prisão em 

flagrante, os exames periciais, entre outros. Procedido o inquérito policial, este será 

encaminhado ao órgão do Estado (Ministério Público) encarregado de proceder a 

acusação, dando início à ação penal em face do autor do ato infracionário. 

(MIRABETE, 2004, p. 76) 

Em se tratando do destino dado ao inquérito policial, após as devidas 

diligências, Mirabete assevera que: 

Seu destinatário imediato é o Ministério Público (no caso de crime que se 
apure mediante ação penal pública) ou o ofendido (na hipótese de ação 
penal privada). O destinatário mediato é o Juiz, que nele também pode 
encontrar fundamentos para julgar. Diz o artigo 12 do CPP que “o inquérito 
policial acompanhará a denuncia ou queixa, sempre que servir de base a 
uma ou outra”. (MIRABETE, 2004, p. 76-77) 

No tocante à instauração do inquérito policial, deve-se fazer uma ressalva no 

que diz respeito aos delitos tidos como de menor potencial ofensivo e, assim como 

as contravenções penais e os delitos não abrangidos por procedimentos especiais, 

além daqueles cujas penas máximas não superem a um ano, pois nestes casos, não 

será necessária a instauração do inquérito, bastando somente, a elaboração do 

termo circunstanciado. (TOURINHO FILHO, 1999, p. 30) 

Não se deve confundir o inquérito policial, como ato de investigação da 

policia judiciária, com a instrução criminal, até mesmo porque a legislação 

processual penal, em seus artigos 4º, 23, 394 e 405, as distinguem, não sendo 

possível, em face do caráter investigatório do inquérito policial, a possibilidade do 

contraditório, uma vez que na fase do inquérito policial o pretenso criminoso “é 
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simples objeto de um procedimento administrativo, salvo em situações excepcionais 

em que a lei ampara (formalidades do auto de prisão em flagrante, nomeação de 

curadora menor etc).”. (MIRABETE, 2004, p. 77) 

O inquérito policial, conforme o caso, poderá iniciar por meio de portaria 

expedida pelo responsável pela autoridade competente para proceder as 

investigações; pela confecção do auto de prisão em flagrante; por meio de 

representação de todo aquele se tenha sentido ofendido em seus direitos, como, por 

exemplo, nos delitos contra a honra; por requerimento do magistrado, da própria 

vítima ou do órgão do Ministério Público. (MIRABETE, 2004, p. 77) 

Desta maneira, ocorrendo um crime, o Estado tem o dever e a obrigação de 

colher as provas sobre a autoria e a materialidade, com vistas a oferecê-las ao órgão 

estatal competente (Ministério Público) para promover a devida ação penal e, isto 

somente ocorre, com a devida instauração do inquérito policial.   

 

3.2.2 Características 

As características do inquérito policial enquanto elemento essencial e inicial 

da persecutio criminis deverão atender aos preceitos dispostos no artigo 9º da 

legislação processual penal, que prescreve que todos os documentos produzidos na 

fase do inquérito policial, deverão ser agrupados em uma única peça, por escrito 

mecanicamente (datilografada ou, na era da informatização, devidamente digitada e 

impressa) e assinada pela autoridade competente. (SALLES JUNIOR, 1998, p. 05) 

 O inquérito policial, por se tratar de peça meramente investigava, tem, 

também por característica a inquirição, ou seja, na busca dos elementos essenciais 

para a elucidação de determinado ato infracionário, a policia judiciária, por meio dos 

seus agentes, fazem uso, além de exames periciais, entre outros meios 

investigativos, da inquisição de todas as pessoas que possam contribuir para o 

esclarecimento dos fatos, tais como a vitima, as testemunhas e o acusado, não 

cabendo a este último, a possibilidade do contraditório, já o objetivo do inquérito é 
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senão outro o de colher elementos que alicercem ou não a instauração da ação 

penal.  (SALLES JUNIOR, 1998, p. 06-07) 

Entretanto, Mirabete adverte que: 

As atribuições concedidas à policia no inquérito policial são de caráter 
discricionário, ou seja, têm elas a faculdade de operar ou deixar de operar, 
dentro, porém, de um campo cujos limites são fixados estritamente pelo 
direito. Lícito é, por isso, à autoridade policial deferir ou indeferir qualquer 
pedido de prova feito pelo indiciado ou ofendido (art. 14), não estando 
sujeito a autoridade policial à suspeição (art. 107). O ato de polícia é auto-
executável pois depende de prévia autorização do Poder Judiciário para a 
sua concretização jurídico material. Não se trata, porém, de atividade 
arbitrária, estando submetida ao controle jurisdicional posterior, que se 
exerce através do habeas corpus, mandado de segurança e de outros 
remédios específicos. (MIRABETE, 77-78) 

Salvo os motivos acima apontados por Mirabete, o inquérito policial será 

obrigatório em se tratando de delitos cuja apuração se dê mediante ação penal 

pública. A sua instauração se dará, de oficio, tão logo os órgãos da policial judicial 

tomem ciência da existência de um determinado fato delituoso e, após a sua 

instauração de maneira adequada, o mesmo se torna indisponível, ou seja, não 

poderá ser arquivado pela autoridade policial, que deverá levá-lo a cabo sob pena 

de serem os agentes públicos, responsabilizados pelo não cumprimento do inquérito 

policial. (MIRABETE, 2004, p. 78) 

Por se tratar de uma instrução criminal, através da qual o Estado pretender 

ver apurada a culpabilidade, a autoria e a materialidade de ato infracional, o 

inquérito policial, tem ainda, o caráter sigiloso, ou seja, as investigações e diligências 

realizadas pela autoridade policial devem, se dar de forma sigilosa, em prol, da 

busca pela verdade a cerca dos fatos e elementos que permitirão ao Estado aplicar 

a devida sanção aos culpados pela lesão a um bem juridicamente tutelado. Este 

caráter sigiloso do inquérito policial diz respeito a todos os atos necessários para 

esclarecer os fatos, no entanto, o sigilo não se estende ao Ministério Público (art. 15, 

III, da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Complementar n. 40/81), nem tão 

pouco ao Poder Judiciário. O advogado, no decorrer das investigações pode ter 

acesso ao inquérito (art. 7º, XIII e XIV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil) e como prevê o texto constitucional que todo o acusado tem o direito 

assegurado da assistência jurídica (art. 5º, LXIII CF) o advogado sem sobra de 
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dúvidas está autorizado a ter acesso aos atos investigatórios (diligências, produção 

de provas etc.) e, como base nestes, tomar as medidas necessárias em prol do 

acusado. (MIRABETE, 2004, p. 78) 

 

3.2.3 Competência 

O Estado, no exercício do seu direito de punir, criou dispositivos para que a 

persecutio criminis possa surtir os seus fins, ou seja, a apurar um fato delituoso 

através de instrumentos processuais. Entre estes instrumentos legais, encontra-se a 

competência, que é uma atribuição que o Estado delega aos seus agentes para 

aplicar o ordenamento jurídico e, em se tratando do inquérito policial, a competência 

para agir, em nome do Estado e da sociedade é, de alçada dos delegados de polícia 

que exerce as suas atribuições em razão da função pública. (MIRABETE, 2004, p. 

79) 

A competência do inquérito policial é distribuída com base da no local onde o 

fato delituoso se deu (ratione loci) em conformidade com o ordenamento jurídico e, 

que diz respeito ao território das variadas circunscrições (art. 22, do CPP) e, desta 

forma, será inicialmente a autoridade policial da localidade onde ocorreu a infração. 

Entretanto, de acordo com o disposto no artigo 4º do CPP, nada impede que a 

autoridade policial de uma jurisdição proceda investigações, no decorrer do inquérito 

policial, em  outra circunscrição, desde que estes atos delituosos tenham produzido 

efeitos na sua esfera de competência, esta autorização também tem por base o 

artigo 5º, LIII, da CF (“ninguém será processado nem sentenciado senão pela 

autoridade competente”), isto porque o inquérito policial não é um processo, mas sim 

um ato administrativo de investigação e inquisição. (MIRABETE, 2004, p. 79) 

Não obstante à competência em razão do local (territorial) há uma tendência 

cada vez maior, em face da própria dinâmica da sociedade, da distribuição da 

competência em razão da matéria e, isto se dá com a criação em diversos Estados-

membros da federação, de órgãos (delegacias) especializados, ou seja, de 

delegacias que investigam determinadas espécies de delitos (homicídios, furtos e 
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roubos, tráfico de entorpecentes, de crimes tributários, de crimes contra a mulher, 

entre outros). (MIRABETE, 2004, p. 79) 

No tocante à competência para a instauração do inquérito policial, quando se 

tratar de autoridades titulares de prerrogativas em razão de cargo ou carreira, será 

competente para comandar as investigações o foro a que ele está submetido, como, 

por exemplo, no caso de Ministros de Estado que tenham cometido crimes de 

responsabilidade, que serão investigados pela Polícia Federal e processados e 

julgados pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se aqui, do chamado foro privilegiado. 

(MIRABETE, 2004, p. 79) 

 

3.2.4 Juizado de Instrução 

O legislador, ao elaborar o ordenamento processual penal brasileiro, 

disciplinou que a função do inquérito policial seria a de simplesmente de peça 

investigatória e informativa, de cunho preparatório para a devida ação penal. Em 

face desta escolha, o inquérito policial se acomoda na esfera processual, na 

modalidade de todos os atos necessários ao esclarecimento e apuração da verdade 

real dos fatos delituosos, assim como quem e como o mesmo ocorreu. (NOGUEIRA, 

2000, p. 45) 

Como já apontado, a instauração e procedimento, atinentes ao inquérito, é 

de competência da policia judiciária. Entretanto, há circunstâncias ou delitos cuja 

apuração e instrução ficam sob a responsabilidade de um juiz, nestes casos, as 

atribuições da polícia judiciária  se resumem a detenção do delinqüente e à 

produção das provas necessárias, ficando a cargo do juiz instrutor, a colheitas dos 

elementos que comprovarão e consubstanciarão a instrução da posterior ação 

penal. (MIRABETE, 2004, p. 80) 
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3.3  DA NOTITIA CRIMINIS 

A atuação da polícia judiciária se dá com a prática de um crime e, neste 

caso, sua atividade é de caráter repressivo. Neste contexto, o inquérito surge como 

um elemento antecipatório da ação penal a ser instaurada após a conclusão das 

investigações. Não se deve confundir o inquérito com o processo, uma vez que o 

inquérito, não há as figuras do acusado e do acusador, mas sim, pretenso infrator ou 

quando da existência do flagrante, do infrator; de modo que na etapa do inquérito, 

não se faz presente a figura principiológica do contraditório. (SALLES JUNIOR, 

1998, p. 09) 

Ocorrendo um delito, deve a autoridade policial tomar ciência. 

Tecnicamente, esta ciência recebe o nome de notitia criminis (notícia de crime), que 

poderá ser de conhecimento imediato (cognição imediata), de conhecimento mediato 

(cognição mediata) ou ainda, de conhecimento forçado (cognição coercitiva). Na 

primeira espécie, a autoridade policial toma ciência do ato infracional do 

desempenho das suas atividades corriqueiras, por meio da informação trazida pela 

própria vítima, ou por outro meio (jornais, cidadão, entre outros); na segunda 

espécie, a autoridade policial toma conhecimento do ato delituoso a pedido da vítima 

ou do seu representante legal, por meio de representação do órgão do Ministério 

Público ou, ainda, pelo órgão do Poder Judiciário e, por fim, a ciência do ato 

criminoso será coercitiva quando da ocorrência da prisão em flagrante e, por 

conseguinte a entrega do delinqüente à autoridade policial. (TOURINHO FILHO, 

1993, p. 217) 

 

3.3.1 Conceito, Autores e Destinatários 

Esta atuação da polícia judiciária dependerá da existência confirmada ou da 

suspeita de um ato criminoso e, neste caso, sua atividade poderá ser de caráter 

repressivo ou investigativo. Neste contexto, o inquérito surge como um elemento 

antecipatório da  ação penal a ser instaurada após a conclusão das investigações. 
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3.3.2 Da Instauração de Inquérito na Ação Pública Incondicionada e 

Condicionada 

A instauração do Inquérito policial estará ligada diretamente à natureza do 

crime e, de acordo com o ordenamento processual penal brasileiro existem várias 

formas para que as investigações tenham seu início. TOURINHO FILHO, 1993, p. 

218) 

Segundo entendimento de Mirabete: 

É com a notitia criminis que se instaura o inquérito policial, mas lei 
processual disciplina a matéria prevendo formas específicas de 
comunicação para o início de inquérito policial de acordo com a espécie de 
iniciativa de ação penal exigida para o fato criminoso. O inquérito pode ser 
iniciado, assim, de ofício, mediante requisição, requerimento ou delação e 
por auto de prisão em flagrante delito. (MIRABETE, 2004, p. 82-83) 

Em conformidade com a legislação penal, a característica principal das 

ações ou omissões infracionárias, enseja a ação penal pública (aquela que tem 

início mediante a denúncia do Ministério Público). Nestas modalidades de delitos, a 

autoridade policial, ao tomar ciência do delito (notitia criminis) instaura o inquérito 

policial de ofício. Normalmente a polícia judiciária, toma ciência do ato infracionário 

por meio de comunicação a ela levada pela própria vítima. (SALLES JUNIOR, 1998, 

p. 22) 

Neste sentido Tourinho Filho assevera que: 

Se a Autoridade Policial souber, por meio das suas atividades de rotina, da 
existência de um crime, cumprir-lhe-á de logo examinar se se trata de crime 
de ação pública incondicionada. Sendo-se, a autoridade Policial terá o dever 
jurídico de instaurar o inquérito, isto é, de determinar sejam feitas 
investigações para se apurar o fato infringente da norma e sua autoria, e 
isto por iniciativa própria, sem necessidade de qualquer solicitação nesse 
sentido, vale dizer, de ofício. O art. 100 do CP diz que a ação penal é 
pública, salvo quando a lei penal a declara privativa do ofendido. A regra 
geral, então, é esta: a ação penal é pública. Excepcionalmente ela será 
privada, mas, para tanto, é preciso que a própria lei assim o declare. 
(TOURINHO FILHO, 1998, p. 218) 

O inquérito também será instaurado através de requerimento (ordem) do 

Poder Judiciário e do Ministério Público de acordo com o art. 5º, II, do CPP, em sua 

primeira parte e, art. 40 também do CPP, que prevê que se os juízes ou tribunais 
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tiverem conhecimento de documentos que comprovem indícios ou existência de 

delito da esfera da ação penal pública, enviarão tais documentos ao Ministério 

Público para o mesmo proceda a denúncia, mas se tais documentos se mostrarem 

deficientes para que se proceda a instauração da ação penal, o Ministério Público 

requisitará à autoridade policial que instaure o inquérito policial, a fim de, colher 

outras informações. Este requerimento não significa que o Ministério Público 

interferirá nas ações a polícia em suas atribuições no decorre do inquérito. 

(MIRABETE, 2004, p. 83) 

Há também, a possibilidade do inquérito ser instaurado por requerimento da 

própria vítima ou através do seu representante legal, que remeterá ou entregará à 

autoridade policial petição noticiando a ocorrência do fato delituoso que lhe tenha 

causado lesão por petição escrita, podendo também, faze-o oralmente perante a 

autoridade policial competente que a reduzirá a termo; após esta comunicação é 

que, serão tomadas as primeiras providências para a instauração do inquérito 

policial. (TOURINHO FILHO, 1993, p. 223) 

Em ocorrendo a prisão em flagrante do autor de ato criminoso, é obrigação 

da autoridade policial efetuar a comunicação do ocorrido junto ao juízo da comarca 

através de oficio, no qual deverá conter em anexo, fotocópia do referido auto. Com a 

emissão do auto de prisão em flagrante será, também, expedida a Nota de Culpa 

(art. 306, parágrafo único do CPP), assim como providenciar a identificação civil do 

detido, verificar as suas referencias criminais (art. 6º CPP) instaurando o inquérito 

policial para levantar outras informações que se fizerem necessárias e, após, 

remeter os autos do inquérito policial ao Ministério Público para que este, instaure a 

competente ação penal. (SALLES JUNIOR, 1998, p. 55) 

3.3.3 Da Instauração de Inquérito na Ação Privada 

Em havendo a previsão legal expressa de que certo delito é apurado por 

meio de queixa, a ação penal somente poderá se dar mediante este requisito e, 

desta maneira, o inquérito policial somente poderá ser instaurado através da 

iniciativa do lesado (art. 5º, § 5º do CPP), este atributo cabe exclusivamente ao 

ofendido ou a quem pode representá-lo legalmente, podendo, também fazê-lo, em 
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caso do falecimento do titular deste direito, o cônjuge sobrevivente, os ascendentes 

e descendentes e, ainda o irmão ou irmãos. (MIRABETE, 2004, p. 84) 

Para este requerimento, a legislação não prevê maiores formalismos, mas, 

no entanto, determina ser necessário que o autor da queixa forneça subsídios 

imprescindíveis para que a autoridade policial possa instaurar o devido inquérito 

policial. A única exigência feira pela legislação processual penal é, a de que o 

requerimento trazido pelo lesado à autoridade policial seja reduzido a termo ou 

peticionado. (MIRABETE, 2004, p. 85) 

Ocorrendo a prisão em flagrante em casos de crimes que se apurem 

mediante queixa, somente será lavrado o auto de prisão se houver o requerimento 

da vítima e, deste modo, a instauração do inquérito policial estará condicionado a 

este ato da vítima. 

Se a vítima optar pela lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá fazê-

lo verbalmente ou por escrito junto à autoridade policial, que por sua vez, dará 

procedimento aos atos necessários para a instauração do devido inquérito policial. 

No entanto, em ocorrendo o decurso de prazo de decadência, a instauração do 

inquérito policial estará frustrada, passando a existir, neste caso, a extinção da 

punibilidade por falta de interesse de agir da vítima. Não obstante, após a 

instauração do inquérito policial, não implica na interrupção do prazo de decadência, 

desde que a queixa seja oferecida antes do seu decurso. (MIRABETE, 2004, p. 86) 

Após o término do inquérito policial nos casos de ação penal privada, os 

autos, caso haja o pedido do requerente, poderão lhe ser fornecidos cópias dos 

mesmos, entretanto, caso não exista esta solicitação, os autos serão encaminhados 

ao juízo competente e, ficarão à disposição da iniciativa do ofendido ou daquele que 

o represente legalmente. (MIRABETE, 2004, p. 86) 
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3.4 DO PROCEDIMENTO NO INQUÉRITO POLICIAL 

Com a instauração do inquérito policial, por uma das razões anteriormente 

apontadas, a autoridade policial providenciará as diligências necessárias para a 

elucidação do fato criminoso. Estas providências estão dispostas nos artigos 6º e 7º 

do Código de Processo Penal, nos quais estão relacionados quais são as diligências 

a serem providenciadas e pertinentes ao coso concreto. (TOURINHO FILHO, 1999, 

p. 38) 

Tendo conhecimento do delito e instaurado o inquérito policial, deverá a 

autoridade policial deslocar-se até o local objetivando que não ocorram mudanças 

nas condições dos objetos que lá se encontram, preservando o local até os peritos 

criminais lá cheguem. Trata-se da preservação do local do crime, cujo principal 

objetivo é o de mantê-lo nas melhores condições e evitar que, tanto os autores ou 

terceiros, promovam alterações que possam danificar as investigações. Com a 

finalização dos trabalhos dos peritos criminais, cabe aos agentes da polícia judicial 

recolherem os objetos correlacionados com o delito que servirão de prova durante a 

instrução processual. (MIRABETE, 2004, p. 87) 

Deverá também, após a instauração  a autoridade proceder todas as ações 

necessárias para a colheita de provas, tais como, oitiva de testemunhas; da vitima; 

do pretenso acusado; realizar o reconhecimento de gentes e coisas; promover, 

quando necessário, acareações entre os envolvidos; providenciar, em sendo o caso, 

a realização de exame de corpo de delito ou outra perícia necessária; efetuar a 

identificação do pretenso acusado pelo método datisloscópio quando este não for 

civilmente identificado juntando esta identificação aos autos nas folhas que 

antecedem os autos e, fazer um levantamento minucioso da vida pregressa do 

pretenso acusado. (TOURINHO FILHO, 1999, p. 38-48) 

Mirabete no tocante ao indiciamento do autor do ato infracionário leciona 

que: 

Não se refere a lei expressamente ao ato de “indiciamento” do autor ou 
autores da infração, mas menciona, em várias oportunidades, o “indiciado” 
(arts. 6º, V, VIII, IX, 14, 15 etc.). Indiciado é a imputação a alguém, no 
inquérito policial, na prática do ilícito penal, ou “o resultado concreto da 
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convergência de indícios que apontam determinada pessoa ou 
determinadas pessoas como praticantes de gatos ou atos tido pela 
legislação penal em vigor como típicos, antijurídicos e culpáveis”. Havendo 
qualquer indício da autoria, deve a autoridade policial providenciar o 
indiciamento. O indiciamento não é ato arbitrário nem discricionário, visto 
que inexiste a possibilidade legal de escolher entre indiciar ou não. 
(MIRABETE, 2004, p. 89) 

 Ocorrendo o indiciamento do autor ou do suspeito da autoria do ato 

infracionário, tem por obrigação a autoridade interrogá-lo, nos termos da lei, lavrando 

a termo o seu depoimento por escrito na presença de testemunhas idôneas. Pode 

advir a necessidade de conduzir o indicado à força para que preste o depoimento, 

mas, no entanto, diante da determinação constitucional (art. 5º, LXIII) a autoridade 

policial não pode obrigá-lo a depor, pois lhe garantido o direito de ficar calado e, ser 

ainda, acompanhado pelo seu advogado no momento do seu interrogatório. 

(MIRABETE, 2004, p. 89) 

Em se tratando de indiciado menor de idade, entende a legislação 

processual penal brasileiro, que aos menores de 18 anos que praticam atos 

infracionários são aplicadas as medidas dispostas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  (TOURINHO FILHO, 1999, p. 57-58) 

Terminadas as investigações e procedidas todas as diligências dentro dos 

trâmites legais, compete à autoridade policial elaborar um relatório conclusivo de 

todas as ações realizadas. Tal relatório é a peça finalizadora do inquérito policial e 

que será encaminhada ao Poder Judiciário, aos cuidados do juiz competente que 

determinará a sua remessa ao Ministério Público, que tomará as medidas jurídicas 

que julgar necessárias, que poderá implicar na devolução dos autos à autoridade 

policial para que sejam efetuadas novas diligências imprescindíveis, por entender 

que as informações contidas no relatório são insuficientes para propor a ação penal. 

(TOURINHO FILHO, 1999, p. 57-58) 

Quanto ao prazo para conclusão do inquérito policial Mirabete aponta que: 

Fixa o Código, no artigo 10, o prazo de 30 dias para a conclusão do 
inquérito policial se o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem ela, 
contando-se o lapso de tempo da data do recebimento pela autoridade 
policial da requisição ou requerimento ou, em o prazo é de 10 dias, 
contados da data da prisão (em flagrante ou decorrente do cumprimento de 
mandado de prisão preventiva). (MIRABETE, 2004, p. 92) 
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No tocante ao arquivamento do inquérito policial, este é vetado à autoridade 

policial, mesmo que a autoridade conclua, após realizadas todas as etapas e 

tramites legais da investigação, que há provas inequívocas da inexistência de ato 

infracionário ou da sua autoria. Este procedimento de arquivamento somente será 

possível em juízo, por solicitação do Ministério Público e por despacho do juiz. 

Entretanto, mesmo após a concretização do arquivamento do relatório final do 

inquérito policial, ocorrer ou surgir novos indícios poderá a autoridade efetuar novas 

investigações. (TORNAGHI, 1987, p. 32) 

Ao proceder assim, a autoridade policial proclama encerrada a fase de 

investigações, mas, no entanto, lhe é vetado qualquer expressão de juízo a cerca 

dos fatos apurados no inquérito policial, por não ser esta sua competência.  

 

3.5 O VALOR PROBATÓRIO E DOS VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL E PROCESSUAL PENAL  BRASILEIRO 

Em se tratando o inquérito policial de um procedimento de caráter provisório, 

de características inquisitivas, tem o mesmo, um peso informativo capaz de 

fundamentar a devida ação penal. 

No decorrer das investigações, diligências, perícias e atos corriqueiros e 

próprios do inquérito policial, são produzidas diversas provas (algumas sem a 

presença do pretenso acusado) revestidas e impregnadas de grande parcela de 

veracidade, uma vez que a validade e veracidade das provas, são baseadas em 

formalidades, que se não observadas, colocam em dúvida o seu real valor. 

(NOGUEIRA, 2000, p. 44) 

Nesta abordagem do valor probatório do inquérito policial, vale trazer à luz o 

significado do termo prova que na lição de Silva é derivada: 

Do latim proba, de probare (demonstrar, reconhecer, formar juízo de), 
entende-se, assim, no sentido jurídico, a denominação, que se faz, pelos 
meios legais, da existência ou veracidade de um fato material ou de um ato 
jurídico, em virtude da qual se conclui por sua existência do fato ou do ato 
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demonstrado. A prova consiste, pois, na demonstração da existência ou da 
veracidade daquilo que se alega como fundamento do direito que se 
defende ou que se contesta. E, nesta razão, no sentido processual, designa 
também os meios, indicados em lei, para realização dessa demonstração, 
isto é, a soma de meios para constituição da própria prova, ou seja, para 
conclusão ou produção da certeza. A prova pode fundar-se na afirmação ou 
na negação de fatos, sobre o que se pretende tenha nascido ou originado 
do direito. Assim, orienta-se na afirmação positiva ou na afirmação negativa 
do fato contestado, de cuja demonstração decorrerá a certeza da afirmação. 
A prova, por isso, constitui, em matéria processual, a própria alma do 
processo ou a luz, que vem esclarecer a dúvida a respeito dos direitos 
disputados. (SILVA, 2004, p. 1.125) 

A prova quando adotada nos sentidos objetivo e subjetivo não se a 

apresenta tão somente como a demonstração material, exposta por meio da união 

dos meios necessários e praticados para a expressão da existência dos fatos a 

serem apurados (sentido objetivo); mas também, depende da própria certeza ou 

convicção sobre a verdade da afirmação dos fatos a serem apurados (sentido 

subjetivo), de tal modo que a prova é, sob o ponto de vista jurídico, a demonstração 

cabal e convicta da existência dos fatos alegados. Assim, somente se considerará a 

prova que realmente venha a construir e consubstanciar um juízo de valor positivo 

ou negativo da veracidade de determinado fato de interesse jurídico capaz de criar a 

certeza jurídica. (SILVA, 2004, p. 1.125) 

Silva, a respeito da prova, ainda leciona que: 

A força da prova objetiva ou da prova material produzindo a prova subjetiva 
ou convicção, é que forma integralmente a prova jurídica, gerando os efeitos 
pretendidos, isto é, os de estabelecer uma demonstração inequívoca acerca 
dos fatos alegados ou afirmados. Nesta acepção, incluem-se, 
especialmente, as provas propriamente ditas, decorrentes da materialidade 
dos fatos, de que se formou a certeza. São as provas diretas, preparadas 
pelos próprios interessados ou demonstradas por eles, no que se diferem 
das provas indiretas, construídas pelos indícios e presunções. (SILVA, 
2004, p. 1.125) 

Neste particular, as provas apuradas no inquérito policial, além de darem 

subsídios ao representante do Estado (Ministério Público) titular para propor a ação 

penal, tem valor semelhante às provas apuradas durante a instrução processual e, 

serão úteis para o livre convencimento do julgador, no tocante à veracidade dos 

fatos, assim como com relação à autoria, culpabilidade e materialidade. 

(NOGUEIRA, 2000, p. 44-45) 
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Embora o inquérito policial produza provas imbuídas de veracidade, não 

pode o julgador, ater-se tão e somente nestas, para exarar a sua decisão 

condenatória, pois do contrário estaria cometendo uma evidente afronta ao princípio 

do contraditório previsto no texto constitucional. (MIRABETE, 2004, p. 80) 

Antes mesmo de se abordar os vícios do inquérito policial, deve-se analisar 

a etimologia jurídica da palavra e, neste sentido Silva discorre que o termo vício 

deriva: 

Do latim vitium (defeito, falha, má qualidade, imperfeição), em sentido amplo 
significa o defeito, a falha, a imperfeição, ou a irregularidade, com que se 
possam apresentar as coisas, as pessoas ou os atos. [...] em relação às 
coisas, o vício entende-se físico, ou corpóreo, em virtude do que as coisas 
se mostram de má qualidade, deterioradas, falsificadas, ou se apresentam 
boas e perfeitas, quando não viciadas. [...] quanto às pessoas, o vício 
provém do hábito de fazer coisas, ou do costume de praticar atos, que se 
tornam integrantes de seu procedimento normal. E se entende prejudicial ou 
reprovável, quando atenta contra o bom costume, ou se torna em ato nocivo 
à sociedade. Assim, não são todos os vícios que se revelam em mau 
procedimento. O vício de fumar, embora possa ser prejudicial à saúde, não 
atenta nem investe contra os costumes, como, por exemplo, o vício da 
embriaguez. Já o vício referente aos atos jurídicos indica-se defeito, falta ou 
irregularidade, que vem afastar a eficácia jurídica dos mesmos, levando-os 
à anulação, ou à nulidade. Semelhante vício deve ser chamado 
propriamente de vício jurídico, em distinção aos vícios corpóreos, ou vícios 
físicos, que deterioram, ou danificam coisas, e os vícios morais, referentes 
às pessoas. (SILVA, 2004, p. 1.482) 

No que tange aos possíveis vícios que por ventura possam ocorrer no 

inquérito policial e, por se tratar o mesmo, de simples peça de investigação e 

informação e, não de ação de caráter jurisdicional, os vícios que possam ocorrer não 

atingem diretamente a ação penal a que o mesmo principiou. (NOGUEIRA, 2000, p. 

45) 

Segundo entendimento de Mirabete: 

Sendo o inquérito policial mero procedimento informativo e não ato de 
jurisdição, os vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal a que 
deu origem. A desobediência a formalidades legais podem acarretar a 
ineficácia do ato em si (prisão em flagrante, por exemplo), mas não influi na 
ação já iniciada, com denúncia recebida. Eventuais irregularidades podem e 
devem diminuir o valor dos atos a que se refiram e, em certas 
circunstâncias, do próprio procedimento inquisitorial globalmente 
considerado, merecendo consideração no exame de mérito da causa. 
Contudo, não se erigem em nulidade, máxime para invalidar a própria ação 
penal subseqüente. (MIRABETE, 2004, p. 80) 
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A falta de observação dos procedimentos legais pode ocasionar em nulidade 

do procedimento em si, mas, no entanto, não influencia, necessariamente, na ação 

penal depois de recebida a denúncia. (NOGUEIRA, 2000, p. 45) 

Como bem se pode verificar o presente capítulo teve por principal objetivo 

fazer uma breve a respeito do instituto do inquérito policial no Brasil, assim como 

sobre o seu valor probatório e os seus vícios sob o ponto de vista legal e doutrinário. 
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CONCLUSÃO 

A convivência social requer uma gama de regras de cunho disciplinar que 

imponham um mínimo de normas fundamentais para a convivência dos sujeitos em 

sociedade. A esse universo normativo se convencionou denominar de direito 

positivo, que é imposto pelo Estado e respeitado, obedecido e cumprido pelos 

indivíduos enquanto membros da coletividade. 

O legislador ao elaborar as normas de Direito Penal, identifica as condutas 

ou as ações humanas que venham efetivamente ou virtualmente, implicar em 

ameaça, lesão ou ofensa aos interesses e direitos coletivos. Estas condutas ou 

ações são alçadas e modeladas como sendo todos os atos que possam ser 

praticados pelos indivíduos tidos como contrárias às normas impostas pela 

sociedade através do Estado legislador e, que por esta razão, são ações proibidas 

denominadas de crime ou delito, que ao serem praticadas ensejarão a punibilidade 

do infrator através da aplicação da devida sanção penal. 

O Direito Penal se caracteriza e se fundamenta na garantia e na tutela dos 

bens jurídicos de fundamental importância para os homens enquanto membros da 

coletividade, que tem por objetivo maior, promover a ordem e a harmonia do corpo 

social, facilitando o convívio do homem em sociedade. 

As fontes de produção ou substanciais, tratam da própria essência da norma 

penal no que diz respeito ao ente que a elabora, sendo que concerne o Direito Penal 

é, o Estado a principal fonte de produção da norma jurídica, cuja capacidade de 

elaborar normas é denominada competência legislativa, cabendo à União, em se 

tratando do Estado brasileiro, cabe à União, a competência exclusiva para a 

elaboração das normas de caráter penal, conforme disposto no inciso primeiro do 

artigo 22 do texto constitucional. 

A fonte formal ou fonte de cognição, expressa a maneira através da qual o 

Direito Penal é colocado, ou seja, é a forma por meio da qual o Direito Penal se 

apresenta e se materializa junto aos seus destinatários, isto é, é maneira pela qual 
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os indivíduos tomam conhecimento das ações tidas como delituosas. Vale salientar 

que as fontes formais são dividas em imediatas e mediatas. 

A palavra crime deriva do termo latino crimen (acusação, queixa, agravo, 

injúria) que sob um prisma empírico tem por significado como toda a conduta 

praticada com dolo, que contraria a moral, aos bons costumes e à norma legal que 

enseja uma determinada punição. Sob o prisma técnico jurídico, significa toda a 

ação contrária à norma penal positivada que implica na aplicação de uma respectiva 

sanção penal, com vistas a punir o sujeito que a tenha contrariado, protegendo 

assim, os interesses sociais tutelados pela norma penal. 

Havendo uma conduta praticada por um sujeito, entendida pela sociedade e 

pelo Estado, em nome desta, como de caráter delituoso e, contrária ao ordenamento 

jurídico penal positivado, cria-se em favor do Estado o dever e a obrigação de 

exercer o seu poder punitivo e, o fará, mediante a instauração do devido processo 

legal, utilizando-se para tal, das normas positivadas contidas no Código de Processo 

Penal, através das quais, o Estado apurará os fatos, identificará o culpado ou os 

culpados, os processará, sem antes lhes conferir o direito à ampla defesa e ao 

contraditório e, em constatando a verdadeira culpa, o sentenciará, aplicando-lhe a 

devida sanção penal. 

O ordenamento jurídico brasileiro adota um sistema processual penal com 

duas etapas diferenciadas, sendo uma denominada de sigilosa, onde justamente 

ocorre o inquérito policial com a devida apuração dos fatos de maneira inquisitiva, 

cujos atos devem ser narrados por escrito e, uma segunda fase, denominada de 

pública, que após a apuração dos fatos pelo inquérito policial e, em sendo verificada 

a culpa do autor, dá inicio à ação penal. 

O Direito Processual Penal é o instrumento, é a ferramenta jurídica através 

da qual o Estado, quando da ocorrência de um ato delituoso, apura os fatos, 

identifica o agente ou agentes suspeitos ou culpados, quando pegos em flagrante, 

os processa mediante a ação penal e os sentenciam a cumprirem a devida pena, 

como forma de coibir e, ao mesmo tempo coagir os demais cidadãos a não 

praticarem atos contrários ao ordenamento jurídico. Esta tarefa, tem início, com a 
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investigação e apuração dos fatos, que tem no inquérito policial, a ferramenta 

jurídica indispensável para dar início a persecução penal. 

O inquérito policial, dentro do Direito Processual Penal, é um ato 

administrativo inicial, de cunho investigatório, composto por um conjunto de 

procedimentos, que tem por objetivo a reunião de provas importantes e 

imprescindíveis que possibilitarão ao Estado, através do Poder Judiciário, dar início 

à persecução penal, por meio da ação penal, processando o agente que cometeu 

uma infração penal. 

O inquérito policial não é, em si, um processo, mas um ato da esfera 

administrativa, preliminar, instrumental, de caráter esclarecedor, realizado pela 

Polícia Judiciária, que tem como finalidade colher os elementos e subsídios a 

respeito dos fatos e dos acontecimentos relativos a uma prática jurídica, assim 

como, quem a cometeu, para municiar o Estado das informações necessárias à 

instauração da devida ação penal. 

O inquérito policial se reveste de vários atos jurídicos, essenciais para a 

investigação e apuração dos fatos infracionários, tais como, a auto de prisão em 

flagrante; os laudos periciais; a nota de culpa; a diligencias, entre outros, que após 

concluído, é remetido pela Polícia Judiciária, ao Ministério Público, órgão 

competente do Estado, para que este tome as medidas processuais penais que 

julgar cabíveis ao caso, entre elas, a propositura da denúncia, que se aceita pelo 

Estado/juiz, dará início à persecução penal, ou seja, a ação penal. 

A instauração do inquérito policial, na condição de elemento essencial e 

inicial da persecução penal deverá se dar de acordo com os requisitos especificados 

no artigo 9º do Código de Processo Penal, que determina que toda a documentação 

levantada na fase de investigação criminal, deverá ser reunida em uma única peça 

escrita mecanicamente, digitada ou datilografada (esta cada vez menos comum nos 

dias de hoje data a informatização, mas não rara) e devidamente assinada pela 

autoridade competente para tal (delegado de polícia). 
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Instaurado o inquérito policial, tem-se início as investigações, as diligências, 

as perícias e todos os demais atos necessários e legais para a colheita dos 

elementos que possam elucidar os fatos infracionários. Tais atos produzem uma 

gama de provas que vão solidificar e fundamentar a ação penal, sendo que algumas 

ocorrem sem que haja a necessidade da presença do suspeito ou do acusado. Estas 

provas devem estar impregnadas de veracidade, pois do contrário, as provas 

produzidas, não terão validade formal, por não representarem a verdade e não 

produzirem, assim, seus efeitos valorativos, no tocante aos fatos apurados. 

A apreensão de coisas e objetos encontrados na cena do crime tem por 

principal finalidade produzir as provas que se façam necessárias para a elucidação 

da infração penal. Embora a legislação não defina quais sejam as provas, vale 

ressaltar que se assim o fizesse, limitaria em muito os trabalhos investigativos, uma 

vez que todos os aspectos probatórios, desde que lícitos, devem ser levados em 

consideração para que se possa efetivamente apurar os fatos, assim como 

identificar o culpado ou os culpados pela conduta criminosa. 

É de fundamental importância para as investigações da policia judiciária que 

as vítimas ou os ofendidos sejam ouvidos, uma vez que em certas circunstâncias 

infracionais, as vítimas vivenciaram efetivamente todos os acontecimentos e, salvo 

outra versão, nada melhor que a da vítima para elucidar determinadas nuances do 

ato infracional. 

Outro sujeito a ser ouvido pela autoridade policial é o sujeito ativo da 

infração criminal e este ato de oitiva é de fundamental importância, uma vez que em 

sendo identificado o suspeito, cujos indícios sejam consistentes, o mesmo poderá 

informar detalhes de toda a ação delituosa, assim como, esclarecer fatos que se 

apresentem duvidosos ou controvertidos. 

Quando o indiciado for menor de idade, prevê o ordenamento jurídico 

processual penal que o mesmo deverá ser assistido por um curador nomeado para 

representá-lo e assisti-lo. 
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Prevê a legislação processual penal que a autoridade poderá proceder ao 

reconhecimento de pessoas e de coisas, isto implica dizer, que as pessoas que 

tenham presenciado a prática delituosa, quando não identificado o autor, poderão 

proceder a descrição física do mesmo para que a autoridade policial possa ter uma 

idéia do seu biótipo físico. Em se tratando de sujeito ativo, conhecido e detido, o 

mesmo será colocado juntamente com outros detidos para que a pessoa que vá 

fazer o reconhecimento possa identificá-lo ou não como autor da conduta 

infracionária. 

A princípio os depoimentos prestados pelas testemunhas, devem em um 

primeiro momento se mostrarem harmônicos e correlativos entre si, de tal modo a 

gerar uma estrutura coerente e probante unificada. Quando harmônicos, os 

depoimentos das testemunhas são denominados de contestes e, são capazes de 

alimentar a autoridade policial dos subsídios necessários e imprescindíveis para a o 

esclarecimento da verdade dos fatos no desenrolar das investigações. 

Este aspecto de constestividade, de que estão investidos os depoimentos no 

decorrer do inquérito policial, faz com que as provas testemunhais ganhem maior 

credibilidade. Entretanto, não raras vezes, quando da comparação entre um 

depoimento e outro, podem ocorrer divergências significativas a respeito de dados 

ou informações de fundamental relevância às investigações. Ocorrendo estas 

divergências, faz surgir, no decorrer da fase investigatória, uma nova figura 

denominada de acareação, que nada mais é, do que o ato de colocar em confronto 

ou frente-a-frente as testemunhas e inquerí-las a cerca dos fatos ou informações que 

se demonstrem duvidosas ou conflitantes, a fim de se esclarecer as dúvidas que 

pairem sobre os pontos divergentes identificados nos depoimentos. 

Determina a legislação processual penal que a autoridade policial proceda a 

investigação da vida pregressa do indiciado fazendo-o sob o ponto de vista 

individual, familiar e social, assim como o levantamento da sua condição financeira, 

seu comportamento psicológico antes e depois da prática da infração penal, assim 

como no decorrer da execução do crime e, outros elementos que demonstrem o 

caráter e a personalidade do indiciado. 
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Pode ainda, conforme previsto no artigo 7º do Código de Processo Penal, a 

autoridade policial, em se fazendo necessário, proceder a reconstituição, por meio 

de simulação, dos acontecimentos ocorridos na conduta delituosa, que deverá 

ocorrer na cena do crime, com a participação do maior número de envolvidos. Este 

procedimento, conforme determina a legislação somente poderá ser praticado desde 

que não atente contra a moralidade e a ordem pública. 

Finalizada a fase investigatória e diligênciais de acordo com os preceitos 

delineados no Código de Processo Penal, caberá à autoridade policial responsável 

pelo inquérito, no caso, o delegado de polícia, elaborar o relatório de conclusão 

contendo todos os dados levantados pelas ações realizadas no inquérito. Esse 

relatório é ato de encerramento do inquérito policial a ser remetido à autoridade 

judiciária competente. O relatório final do inquérito policial é peça de fundamental 

importância para que o membro do Ministério Público, órgão competente para 

recebê-lo possa tomas as medidas cabíveis ao caso. 

Assim todos os atos processuais praticados no decorrer do Inquérito Policial 

devem estar em conformidade com a norma penal e processual penal. Visto que o 

relatório final emitido pela autoridade policial competente tem o condão e força 

probatória capaz de convencer o membro do Ministério Público a respeito da 

ocorrência de um crime e seu agente, capaz de dar início ao devido Processo legal. 

E mesmo que, o Inquérito Policial venha a conter vícios procedimentais, e existindo 

um crime e culpabilidade, sob o ponto de vista Processual Penal, servirá para que o 

poder Judiciário venha a promover a persecutio criminis e, por conseguinte, o jus 

puniendi. O inquérito policial, sendo um procedimento administrativo poderá ter 

irregularidades, mas não nulidades, que são próprias do processo. 
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