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INQUÉRITO POLICIAL
• Conceito de Renato Brasileiro:
• “O inquérito policial consiste em um conjunto de diligências realizadas pela
polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e a
colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da
infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa
ingressar em juízo”.

• Procedimento administrativo – não tem sanção
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INQUÉRITO POLICIAL
• Finalidade - colheita de elementos de informação
• Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas.

• Valor probatório do inquérito
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INQUÉRITO POLICIAL
• Presidência do inquérito – polícia judiciária: função repressiva, após a
prática do crime.
• Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no
território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das
infrações penais e da sua autoria.
• MP pode presidir inquérito?
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• Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do
Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso
IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade
da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada,
em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de
competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável,
investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que
assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado,
observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em
nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III,
XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado
democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos,
necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos
membros dessa instituição”. Maioria. RE 593727 / MG
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CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL
• 1. Procedimento escrito
• Art. 9o Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado,
reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela
autoridade.

• 2. Dispensabilidade
• Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de
base a uma ou outra.
• Art. 39, § 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a
representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal,
e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.
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