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nota do autor
Esta obra é fruto de anos de experiência na atividade de Polícia
Judiciária, bem como de intensos estudos relacionados às atribuições
do cargo de Delegado de Polícia. É interessante destacar que no início
da nossa carreira, no ano de 2009, era extremamente deficiente a doutrina envolvendo o dia a dia nas Delegacias de Polícia e existiam poucos
doutrinadores na carreia policial.
Hoje, todavia, o cenário é absolutamente distinto e, cada vez
mais, acompanhamos brilhantes Delegados de Polícia se destacando no
meio jurídico, inclusive citados como referência no Supremo Tribunal
Federal. E aqui fazemos questão de dividir com os leitores algo que
tivemos o privilégio de acompanhar e – o que é mais importante! – participar. Esse engajamento de Delegados de Polícia no universo acadêmico vem promovendo uma verdadeira revolução no sistema de Justiça
Criminal e, sobretudo, na atividade investigativa.
Foi a partir de 2009 que temas antes parcamente estudados pela
doutrina convencional passaram a receber um tratamento técnico-jurídico adequado, tais como a aplicação do princípio da insignificância pelo
Delegado de Polícia, a possibilidade de análise de excludentes de ilicitude na prisão em flagrante, o indiciamento policial, Portaria inaugural de
inquérito policial etc.
Mas foi no estudo da Investigação Criminal que nós observamos
o avanço mais significativo, especialmente no que tange ao inquérito
policial, principal instrumento de apuração de infrações penais no Brasil.
Isso fica evidente ao analisarmos os rótulos que a doutrina clássica impunha ao inquérito policial, mas que hoje estão sendo revistos à luz dos
princípios constitucionais e de tratados e convenções internacionais.
Se antes não se falava em contraditório e ampla defesa na investigação criminal, hodiernamente esses valores vêm sendo constantemente reforçados, seja pelos responsáveis pela apuração, seja pelo

próprio legislador. Na verdade, percebe-se que a nova doutrina de Polícia Judiciária vem influenciando todas essas inovações e, cada vez mais,
reforçando a premissa de que o investigado é sujeito de direito e não
objeto de direito.
Foi justamente com a finalidade de reunir numa única obra, ainda
que dividida em três volumes, todos os temas pertinentes ao cargo de
Delegado de Polícia e que englobam o denominado Direito de Polícia
Judiciária, que surgiu esse projeto. Aqui o leitor vai encontrar questões
recorrentemente cobradas em concursos policiais, mas, ao mesmo
tempo, terá condições de se qualificar para o cargo de Delegado de
Polícia, não sendo exagero dizer que este livro servirá como uma espécie de manual para a carreira.
No primeiro volume foram concentrados temas ligados à teoria
da investigação criminal. Já no segundo volume focaremos nossa atenção
nas técnicas especiais de investigação (interceptação telefônica, captação
ambiental, infiltração de agentes, agente policial disfarçado, colaboração
premiada e ação controlada). Por fim, no terceiro volume abordaremos
as prisões provisórias e casos práticos de uma Delegacia de Polícia.
Esperamos que com esse projeto nós possamos qualificar ainda
mais a investigação criminal no país e, naturalmente, mitigar a sensação
de impunidade que fomenta o ímpeto dos criminosos!

O QUE É SER DELEGADO DE POLÍCIA?
Ser Delegado de Polícia é ser diferente de qualquer outra carreira
jurídica, pois exercemos uma função de natureza híbrida. Somos operadores do Direito, policiais e gestores.
Ser Delegado de Polícia é poder acordar e saber que nenhum dia
será igual ao outro. Numa hora estamos dentro de nossas salas estudando
inquéritos, tipificando condutas e ofertando representações ao Poder
Judiciário. Em outro momento estamos nas ruas, cumprindo mandados
de busca ou perseguindo criminosos e, por vezes, chegamos às nuvens,
sobrevoando em helicópteros a população que juramos proteger.
Ser Delegado de Polícia é ser o primeiro “juiz da causa”, primeira
autoridade estatal a dar um contorno jurídico-penal para fatos aparentemente delituosos. Ser Delegado de Polícia é assegurar direitos, seja
da sociedade ou do próprio criminoso.
Ser Delegado de Polícia é saber que não se faz justiça de qualquer
jeito; é reunir provas e elementos de informações acerca do crime dentro dos limites legais.
Ser Delegado de Polícia é fazer cumprir a lei, mesmo que, não
raro, você não concorde com ela ou não a considere justa, afinal, somos aplicadores da lei e não os seus criadores.
Ser Delegado de Polícia é trabalhar, muitas vezes, sem a estrutura
adequada, sem o material humano adequado, sem o salário adequado
e, ainda assim, mesmo com todas as adversidades, promover justiça.
Ser Delegado de Polícia é conhecer o garantismo penal na prática, o que é muito diferente da teoria. É muito fácil defender o garantismo do interior de gabinetes ou escritórios. Agora, garantir os direitos
de um preso sujo, fedido e bêbado, às 4h da manhã, com ele ofendendo
até a sua quinta geração, só mesmo o Delegado de Polícia.
Ser Delegado de Polícia é criar inimigos e inimizades apenas por
exercer a sua função e cumprir a lei. Você será criticado, despertará o
ódio de algumas pessoas, mas dormirá com sua cabeça tranquila e com a
consciência do dever cumprido. Afinal, o mundo dá voltas e as mesmas
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pessoas que lhe criticam hoje, amanhã irão lhe agradecer, pois elas também podem ser vítimas de crime.
Ser Delegado de Polícia é, sobretudo, ser vocacionado para uma
missão árdua, mas extremamente relevante para a sociedade. O Delegado de Polícia deve carregar na alma o peso da responsabilidade de
cercear ou não a liberdade de uma pessoa. “Só aquele que, na solidão,
sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo – e contra si mesmo – é capaz
de julgar os outros com justiça”. Eu sou Delegado de Polícia!
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prefácio
À guisa de prefácio: uma estrela na via láctea

Prefaciar uma obra é motivo de orgulho e responsabilidade. Orgulho, pois significa que o autor desejou que você fosse o prefaciador
da obra. Responsabilidade pois, é a abertura da obra para a comunidade
de leitores.
A obra Delegado de Polícia e o Direito Criminal é daquelas obras
que representam um marco para os operadores do direito e o faz pelos
mais diversos motivos.
Em primeiro lugar pois a doutrina de há muito reclamava uma
obra voltada para o delegado de polícia e o Direito Criminal. Precisamos avançar os estudos sobre a polícia judiciária e neste ponto é de se
destacar o cuidado com que o autor cuida do tema.
Avança de maneira firme pela doutrina, legislação e jurisprudência e com isso brinda o leitor com estudo analítico e prático sobre o
tema. Assim, esta obra poderá servir tanto ao acadêmico, que pretende melhor conhecer o tema, quanto ao profissional que atua na prática
do inquérito policial e demais formas de investigação preliminar.
Em segundo lugar esta obra é um marco no direito brasileiro porque se trata de obra escrita por Delegado de Polícia. É preciso que mais
e mais delegados de polícia escrevam e produzam conhecimento.
Foi-se o tempo em que o conhecimento era produzido por um
nicho restrito de intelectuais e que ditavam os rumos da ciência jurídica
brasileira. Desta fase de faróis isolados avançamos em direção a uma
fase que penso ser como a via láctea: várias estrelas buscando iluminar
o caminho por onde trilhamos nossa jornada.
Francisco Sannini é uma destas estrelas que ajuda a iluminar o caminho. Por estrela, vale registrar, não emprego este termo no sentido
pejorativo.
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Estrela tem para mim o sentido empregado no parágrafo anterior: somos todos estrelas e juntos com nossas contribuições atuamos
de forma a iluminar o caminho. Nós não somos o caminho mas juntos
formamos o caminho.
Justamente por isso se revela de importância fundamental o fato
de o autor ser delegado de polícia. É importante que mais e mais delegados de polícia se inspirem no exemplo do autor e produzam o saber
jurídico envolvendo sua atuação.
Na obra o leitor perceberá o amor que o autor dedica a sua atividade e ao direito. Amor este que é cuidado com técnica e com a observância de, ao mesmo tempo, buscar proteger os direitos e garantias
individuais e também um inquérito que seja efetivo.
Sou muito grato ao autor por ter me dado o privilégio de ler esta
obra em primeira mão e de ser seu prefaciador. Tenho certeza de que
os demais leitores também irão apreciar esta obra jurídica.
São Paulo, verão de 2021
Guilherme Madeira Dezem
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APRESENTAÇÃO

Sinto-me extremamente honrado por ter sido escolhido pelo
amigo Francisco Sannini, reconhecido Professor, Autor e Delegado de
Polícia para a prestigiada tarefa de apresentar este belíssimo e único
estudo sobre o Direito de Polícia Judiciária.
E, mais do que isso: orgulhoso por acompanhar de perto o trabalho de um profissional que, mesmo tão ativo na docência e na produção científica, não se furta a realizar, de forma igualmente brilhante, a
atividade-fim da polícia investigativa. Precisamos de bons combatentes
na linha de frente. Precisamos de exímios doutrinadores. E Sannini reúne as duas virtudes.
O autor não tem apenas conhecimento teórico, mas também
prático. Por diversas vezes, travamos discussões e trocamos experiências na rotina policial. Ele, como Titular do Setor Especializado no
Combate à Corrupção, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro
de Guaratinguetá, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo; eu, como
Titular da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO),
pela Polícia Civil mineira.
O resultado dessa expertise é traduzido neste expressivo trabalho científico, que contempla as principais discussões acerca do papel
do Delegado de Polícia e a melhor visão, realmente aprofundada, da
investigação criminal.
Funcionalismo investigativo, capacidade postulatória, valor probatório, poder requisitório, investigação criminal por órgão diverso,
delegado natural e moderna visão do inquérito são alguns dos inquietantes e necessários temas debatidos pelo autor. Além das construções
teóricas e das evoluções científicas do saber investigativo, Sannini também discute a posição dos Tribunais Superiores.
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Assim, convido os leitores à incrível experiência desta obra, que
tem tudo para se tornar a principal produção de Direito de Polícia
Judiciária no Brasil.
Murillo Ribeiro de Lima
Delegado de Polícia em Minas Gerais, lotado na Força Integrada de Combate ao Crime
Organizado (FICCO). Especialista em Ciências Criminais e Mestre em Direito Penal. Professor
de Direito Penal e Criminologia. Coordenador da Pós-graduação em Segurança Pública e
Atividade Policial da Faculdade Arnaldo (MG). Membro do Comitê de aperfeiçoamento do
SISBAJUD e de mecanismos de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Autor de obras jurídicas.
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módulo 1
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

CAPÍTULO 1
A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DENTRO
DE UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

1. Considerações Gerais
O intuito deste capítulo é ressaltar a importância da investigação
criminal dentro de um Estado Democrático de Direito, com destaque
para o inquérito policial. Diferentemente do que muitos defendem, o
inquérito policial não está em crise, pelo contrário, hoje em dia ele se
encontra no seu auge1, devendo apenas ser compreendido, estudado e
utilizado respeitando-se sempre os princípios adotados pela Constituição
da República.
Antes de adentrarmos especificamente no tema, é necessário
que entendamos bem o modo como se realiza a persecução penal no
ordenamento jurídico pátrio. Assim, sempre que se constatar a ocorrência
de uma infração penal cabe ao Estado dar início à persecutio criminis
com o objetivo de, ao final, aplicar uma pena ao criminoso.
Desse modo, certo de que a autotutela foi afastada pelo sistema
jurídico brasileiro, cabe ao Estado efetivar o seu direito de punir por
meio de um processo penal que legitime a aplicação de uma pena. Tal
afirmação está inteiramente de acordo com um Estado Democrático
de Direito.
Vale lembrar que, com a Constituição de 1988, foi inaugurada uma
nova fase na democracia brasileira. Nunca foi dada tanta importância aos
direitos fundamentais no Brasil como no atual modelo constitucional.
Nesse contexto, antes de se restringir um dos direitos mais importantes
de um indivíduo, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, o Estado
1

No Estado de SP, por exemplo, já foi implementado com muito sucesso o Inquérito Policial Eletrônico (IP-e), com tramitação inteiramente on-line e vantagens significativas em
comparação ao modelo tradicional.
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deve sempre valer-se de um processo, que é o instrumento adequado
para legitimar a aplicação de uma pena.
Nesse diapasão, Aury Lopes Jr. nos ensina o seguinte:
o processo não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do
poder punitivo (Direito Penal), senão que desempenha o papel limitador
do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se compreender
que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade,
e jamais se defendeu isso. O processo penal é o caminho necessário para
chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua
existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas
as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido
processo legal).2

Em síntese, podemos afirmar que o ordenamento jurídico
deve apresentar um total sincronismo, desde o Código Penal, que
tipifica condutas que ferem aqueles bens jurídicos tidos como os mais
importantes, passando por um processo penal que respeite as garantias
previstas na Constituição e terminando com a aplicação de uma pena
por meio de uma sentença condenatória transitada em julgado.
Sem embargo ao todo exposto até aqui, devemos lembrar que,
antes de se dar início à fase processual, devemos passar por uma fase
preliminar de investigação, fase esta que é de crucial relevância para
o posterior processo, uma vez que o legitima e fornece fundamentos
para a propositura da ação. Se não há pena sem processo, não há processo
sem uma investigação criminal; e não há investigação criminal senão
aquela que se desenvolve sob as premissas constitucionais, no que
denominamos de “devida investigação criminal constitucional”.
2. Investigação Preliminar no Sistema Brasileiro: Inquérito
Policial
Primeiramente, devemos destacar que o sistema de investigação
preliminar é essencial à posterior fase processual, conforme defendemos
alhures. Vale lembrar, outrossim, que, com relação às infrações penais,
o Brasil adotou o inquérito policial como o principal meio para se
formalizar as investigações criminais.
2

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. ed. 12. São Paulo: Saraiva, 2015. p.35.
20
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Fernando da Costa Tourinho Filho define o inquérito policial como
“um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Civil ou Judiciária (como
a denomina o CPP), visando a elucidar infrações penais e sua autoria”.3
Já Aury Lopes Jr. vai um pouco além ao definir como investigações
preliminares
(...) o conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos
do Estado, a partir de uma notícia-crime, com caráter prévio e de natureza
preparatória com relação ao processo penal, e que pretende averiguar a
autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o fim
de justificar o processo ou o não processo.4

Desse modo, podemos afirmar que o inquérito policial não pode
ser entendido apenas como um procedimento preparatório da ação
penal, mas, também, que ele deve servir como um obstáculo a ser
superado antes que se possa dar início à fase processual.
É muito importante que tenhamos em mente que a função do
inquérito policial não é apenas constatar a materialidade do crime e os
indícios de sua autoria, mas também fornecer elementos para a defesa
do sujeito passivo da investigação criminal.
De forma equivocada, quando pensamos em inquérito policial, logo
nos vem à cabeça um procedimento inquisitivo que tem unicamente como
objetivo encontrar um culpado pela prática de uma infração penal.
Todavia, esse entendimento não está correto. A investigação preliminar
tem o objetivo de fornecer elementos informativos tanto para a acusação,
como para a defesa.
Por isso, pode-se dizer que o inquérito policial funciona como
um filtro processual, evitando que acusações infundadas cheguem até
a fase do processo. Sem embargo, é cediço que o processo constitui
uma pena em si mesmo, uma vez que causa ao réu inocente um grande
descrédito social e uma profunda humilhação, ainda que ele seja absolvido
ao seu final.
Em Criminologia, fala-se na teoria do labeling approach ou teoria
do etiquetamento, numa perspectiva em que a pessoa processada acaba
3
4

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa Manual de Processo Penal. ed. 10. São Paulo:
Saraiva, 2008 p. 64.
LOPES JR., Aury. op. cit., p. 212
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estigmatizada pela sociedade como criminosa, deixando-se absolutamente
de lado o princípio constitucional da presunção de inocência. Com efeito,
é incontestável o fato de que o processo acaba causando severas consequências ao réu. Daí a importância do inquérito policial para se evitar
processos infundados.
Outro ponto que merece destaque se refere ao nível de conhecimento sobre a materialidade do crime e sua autoria na fase de investigação. Para que se instaure o inquérito policial, basta que se vislumbre
a possibilidade de ter havido um fato punível, independentemente do
conhecimento de sua autoria, já que uma das funções da investigação
preliminar é, justamente, descobrir o provável autor do crime.
Note-se que para o exercício do direito constitucional de ação e sua
consequente admissão em juízo, deve haver um maior grau de certeza
com relação à autoria do crime. Assim, exige-se a probabilidade de que o
acusado seja o autor. Nesse sentido, Aury Lopes Jr. ensina que “o inquérito
policial nasce da mera possibilidade, mas almeja a probabilidade”.5
Ainda nessa esteira de raciocínio, pode-se concluir que, para se
instaurar o inquérito policial, é necessário que haja a possibilidade de
ter ocorrido um fato punível; os atos de investigação objetivam formar
um juízo de probabilidade sobre a acusação e, sendo assim, não estão
direcionados à sentença.
Por tudo isso, o escólio de LOPES JR. é no sentido de que a
investigação preliminar tem função endoprocedimental, pois que seus
atos têm funções internas, servindo para amparar as decisões interlocutórias
(prisão temporária, busca e apreensão etc.) e também a decisão sobre
a admissibilidade ou não da acusação.
3. Investigação Criminal: uma ciência a serviço da Justiça
Em um livro cuja pretensão é discorrer sobre a importância da
investigação criminal dentro de um Estado Democrático de Direito,
não podemos deixar de abordar o tema pelo seu aspecto científico,
demonstrando que a apuração de infrações penais não se desenvolve
de forma aleatória e atécnica, exigindo, pelo contrário, conhecimentos
5

LOPES JR., Aury. op. cit., p. 121.
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específicos imprescindíveis ao “esclarecimento constitucional” do fato
apurado, vale dizer, sua elucidação nos limites impostos pela Constituição da República e demais atos normativos. Como bem apreendido
SANTOS:
Constitui tarefa da investigação criminal manejar elementos observacionais
da infração penal, ou seja, os vestígios, os indícios, os rastros, as evidências,
então tornam-se relevantes os elementos espaciais, causais e modais que
envolvem a comissão delitiva, para com isso desenvolver estratégias
pragmáticas para a descoberta do ato criminoso e para a recolha e interpretação destes elementos materiais deixados pelo autor, ainda na fase
evanescente da fenomenologia criminal, contudo, numa acepção preventivista
é possível interpretar os sinais deixados para possibilitar o desenvolvimento de
procedimento investigatório que evite a consumação delitiva.6

Percebe-se, portanto, que a investigação criminal é uma ciência
pautada pelo ordenamento jurídico, que estabelece o objeto de apuração
(crime ou contravenção penal), a forma de apuração (ex.: Termo
Circunstanciado, Inquérito Policial, Procedimento de Apuração de Ato
Infracional, Inquérito Policial Militar etc.) e os limites da apuração (ex.:
não se admite a obtenção de prova por meio de tortura).
Sobre o objeto de apuração, destaca-se a notitia criminis, ou seja,
a notícia de uma possível ocorrência de infração penal. Não se exige,
destarte, a certeza sobre a ocorrência do delito para que se deflagre o
procedimento apuratório, bastando a possibilidade de ter havido uma
violação ao ordenamento jurídico-penal. Conforme veremos ao longo
desta obra, em muitos casos a investigação irá demonstrar que nem sequer
houve crime, cumprindo um relevante papel na seleção dos fatos que
devem ser submetidos ao processo.
Nesse contexto, salta aos olhos que o objeto da investigação é
inteiramente determinado pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez
que é papel do legislador ordinário estabelecer as condutas que serão
tuteladas pelo Direito Penal e que, consequentemente, poderão dar
ensejo à devida investigação criminal constitucional.
É sob tal perspectiva que ganha importância o princípio da legalidade,
previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, ao
6

SANTOS, Célio Jacinto dos. Investigação Criminal Especial. Porto Alegre: Núria Fabris Ed.,
2013. p. 85/86.
23

Francisco Sannini

estabelecer que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal”. Isso significa que o responsável pela
condução da investigação tem discricionariedade para determinar os
meios de apuração e os métodos a serem empregados, mas não lhe
cabe selecionar o seu objeto, afinal, a definição do caráter ilícito de uma
conduta é atribuição do legislador.
Dizendo de outra forma, o objeto de uma investigação será sempre
a possível ocorrência de uma infração penal previamente tipificada em
lei. Nesse sentido, aliás, FERRAJOLI alerta que “só é possível verificar
empiricamente que se cometeu um delito se, antes, uma convenção legal
estabelecer com exatidão que fatos empíricos devem ser considerados
como delitos”.7
Fixado esse entendimento, não se pode deixar de criticar a postura
do legislador brasileiro que, cada vez mais, vem se valendo do Direito
Penal como solução para todos os problemas da sociedade, o que resulta
em uma política criminal por vezes exagerada e desproporcional. Demais
disso, a criminalização excessiva de condutas onera ainda mais o nosso
já sobrecarregado sistema de justiça criminal.
Por tudo isso, salienta-se nesse estudo a importância dos princípios
penais da fragmentariedade e subsidiariedade, pois enquanto perdurar esse costume de criminalização indiscriminada de condutas, mais
difícil será a resposta estatal aos criminosos, especialmente à chamada
criminalidade organizada, afinal, perde-se tempo e recursos investigando
fatos que nem sequer precisariam ser tutelados pelo Direito Penal, como
ocorre com algumas contravenções penais.
Superada essa problemática em torno do objeto da investigação, passemos ao estudo da sua forma. Sobre o tema, nos parece imprescindível
um tratamento legal mínimo relacionado ao procedimento investigatório,
abarcando, sobretudo, a instituição responsável pela sua condução. Aqui,
uma vez mais, ganha destaque o princípio da legalidade, mas no campo
administrativo. Isso porque o agente público só pode fazer o que a
lei autoriza ou determina, não bastando ausência de proibição, como
se observa na esfera privada.
7

FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. 3 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010.
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Com efeito, torna-se necessário um regramento mínimo sobre o
procedimento apuratório, cabendo ao legislador, observando as regras
constitucionais, estabelecer os procedimentos que formalizam uma
investigação e as instituições responsáveis pela sua consecução. Nos
termos da Constituição da República, a apuração de infrações penais
compete, em regra, às Polícias Judiciárias (Civil e Federal), dirigidas por
delegados de polícia de carreira.
Entretanto, isso não impede que outras instituições tenham essa
atribuição investigativa, mas, para tanto, deve-se respeitar o princípio da
legalidade e, especialmente, o princípio da conformidade constitucional.
De maneira ilustrativa, o legislador ordinário não pode conferir ao órgão
de Vigilância Sanitária, por exemplo, a prerrogativa de apurar infrações
penais, sob pena de desvirtuar suas funções essenciais.
Fixada essa premissa, é mister salientar que a notitia criminis pode influenciar não apenas na forma da apuração (ex.: infrações penais de menor
potencial ofensivo são apuradas por meio de Termo Circunstanciado),
mas também na instituição responsável pela sua condução (ex.: crimes
militares são apurados pelo setor de Polícia Judiciária Militar).
Ainda no que se refere à forma da investigação, não se pode
olvidar que o sujeito passivo da apuração, vale dizer, a pessoa investigada,
também pode influenciar na determinação do órgão judicial competente para a supervisão do procedimento. Em se tratando de autoridade
com prerrogativa de função, a supervisão da investigação ficará sob a
responsabilidade dos Tribunais. No caso de autoridades com foro por
prerrogativa de função no STF, por exemplo, a própria deflagração do
procedimento apuratório dependerá de autorização do Ministro Relator
do caso (art. 21, inciso XV, do Regimento Interno do STF).
Em conclusão, devemos analisar a investigação criminal como uma
ciência que encontra limites e se desenvolve inteiramente com base no
ordenamento jurídico, razão pela qual só se pode concluir que a
apuração de infrações penais é uma ciência, essencialmente, jurídica.8
8

A investigação criminal é, na verdade, uma ciência multidisciplinar, mas o fato de as apurações penais exigirem regulamentação legal e os atos investigativos encontrarem limites no
ordenamento jurídico, sendo que o próprio objeto da apuração (a infração penal) depende de uma prévia avaliação jurídica, nos leva à conclusão de que se trata de uma ciência
essencialmente jurídica.
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Como primeiro argumento, lembramos que o próprio objeto da
apuração (a infração penal) exige uma análise jurídica. Ora, vimos acima
que cabe ao legislador ordinário estabelecer as condutas criminosas, sendo
certo que apenas fatos aparentemente delituosos justificam o início
de uma investigação criminal. Não por acaso, a instauração de um
procedimento de apuração deve ser devidamente fundamentada em
ato decisório da autoridade responsável pela sua condução, sob pena
de possível caracterização do crime de abuso de autoridade nas hipóteses
em que o procedimento é instaurado à falta de qualquer indício de
prática de crime (art. 27, da Lei 13.869/2019).
Destarte, é dever do agente público com atribuição investigativa
criminal demonstrar em ato decisório os elementos indiciários acerca
de uma infração penal que justifiquem a deflagração de uma apuração
formal, explicitando os elementos constitutivos do delito. Em análise
técnico-jurídica, a autoridade deverá realizar um juízo preliminar sobre
a tipicidade dos fatos, indicar eventuais indícios relacionados à autoria
e materialidade, bem como determinar as diligências iniciais visando ao
perfeito esclarecimento da notitia criminis.
Quando se tratar de investigação criminal formalizada por meio
de Inquérito Policial, por exemplo, a Portaria é o ato decisório que
justifica juridicamente a instauração do procedimento. Se nesta decisão
não forem indicados os elementos indiciários de autoria e materialidade,
a apuração caracterizará constrangimento ilegal, além de um possível
crime de abuso de autoridade a depender do dolo do agente.
Do mesmo modo, caracteriza constrangimento ilegal a instauração
de Inquérito Policial com o objetivo de apurar fato atípico ou já prescrito.
Vale salientar, ademais, conforme já mencionado, que a tipificação
da conduta repercute diretamente na forma de apuração dos fatos. É
cediço que, em regra, as infrações de menor potencial ofensivo são
apuradas por meio de Termo Circunstanciado. Ocorre que em se tratando
de crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, a apuração será
sempre por meio de Inquérito Policial, ainda que estejamos, ao menos
em tese, diante de uma infração de menor potencial ofensivo (ex.:
crimes contra a honra). Resta evidente, portanto, a influência da ciência
jurídica não apenas na definição do objeto da apuração, mas também na
forma da apuração.
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Mas é no desenvolvimento da apuração criminal que o conhecimento
jurídico ganha maior relevância, especialmente no que se refere aos
limites dos atos de investigação e ao próprio Poder de Polícia. Se não existe
pena sem processo, também não existe processo sem uma investigação
preliminar; e não existe investigação preliminar que se desenvolva às
margens da Constituição.
Sobre o tema, são valiosas as lições de Eliomar da Silva Pereira:
A investigação criminal é pesquisa orientada processualmente a estabelecer a
verdade fática acerca de uma lesão penalmente relevante a um bem jurídico
decorrente de conduta humana. É pesquisa que se faz a partir de uma
hipótese típico-legal (direito penal) e segundo formas delimitadas juridicamente
(direito processual penal). É atividade que não se limita a apenas uma fase
do processo penal (inquérito), pois, paralelamente à interpretação jurídica,
percorre todas as suas fases.9

Em sentido semelhante se manifesta ZACCARIOTTO ao tratar
da atividade de Polícia Judiciária:
(...) deve a polícia judiciária ser tão somente identificada como a atividade de pesquisa, necessariamente desenvolvida dentro de parâmetros
garantidores de isenção e justiça, voltada à elucidação da verdade sobre
fatos considerados transgressores às leis penais, assim mirando, em caráter restritivo, proporcionar condições excelentes ao Poder Judiciário para
a aplicação do direito em face do aclarado caso concreto. No Estado
Democrático de Direito, o exercício policial judiciário somente se fará legítimo
quando balizado por um único e exclusivo compromisso, firmado não com
a administração e/ou segurança públicas, mas sim, e cogentemente, com
os fins da justiça criminal.10

Como se pode ver, a ciência da investigação criminal constitui
uma verdadeira atividade de pesquisa que visa reconstruir, em termos
de verossimilhança, o evento criminoso. Trata-se de atividade estatal
e, como tal, deve, necessariamente, desenvolver-se em conformidade
com o Direito, pois todo elemento de prova identificado ilegalmente
9
10

PEREIRA, Eliomar da Silva. Disciplinas Extrajurídicas de Polícia Judiciária. Belo Horizonte:
Fórum, 2020. p. 21.
ZACCARIOTTO, José Pedro. A Polícia Judiciária no Estado Democrático. Sorocaba: Brazilian Books, 2015. p. 12.
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estará comprometido e poderá, o que é pior, colocar em risco a própria
consecução da justiça.
É mister consignar nesse ponto que a investigação criminal é limitada
pelo ordenamento jurídico, mas os métodos utilizados ao longo da
apuração, bem como a sequência das diligências a serem realizadas,
não encontram regulamentação legal, cabendo à autoridade responsável
determinar, discricionariamente, a forma como ela irá se desenvolver.
Isso significa que o procedimento investigatório não é uniforme
nem poderia ser diante das especificidades de cada notitia criminis.
Cabe, reitera-se, ao titular da investigação a definição dos métodos
adotados, das técnicas implementadas e, de um modo geral, selecionar
os caminhos a serem trilhados visando ao esclarecimento constitucional
dos fatos. Aqui, uma vez mais, invocamos a doutrina de PEREIRA:
Embora a lei não estabeleça o método de investigação necessário, deixando
assim, em princípio, abertas todas as possibilidades que se possam extrair
das ciências em geral, há certos âmbitos de atuação em que nenhum
método pode adentrar, por exclusão legal absoluta, e outros para os quais
há uma necessária forma legal sem a qual não se pode investigar. Em outro
sentido, contudo, embora não exista um método legal de investigação, há
um método legal de demonstração obrigatório, ao se exigir a prova do
objeto, uma instrumentalização do conhecimento alcançado, que permita
a verificação do que se afirma sobre o crime e sua autoria.11

Note-se que diante dessa ausência de regramento em relação
ao método investigativo, ao menos em princípio, qualquer medida que
viabilize a obtenção de elementos informativos é admitida, cabendo ao
Poder Judiciário estabelecer os limites do Poder Investigativo estatal
por meio da interpretação das normas legais e constitucionais.
Com a finalidade de ilustrar nossas conclusões, podemos citar alguns
métodos de apuração de infrações penais que não encontram expressa previsão legal. A obtenção de dados telefônicos, por exemplo, não
é regulamentada pelo nosso legislador, razão pela qual se discute se
tais informações dependem ou não de prévia autorização judicial.12 A
11
12

PEREIRA, Eliomar da Silva. op. cit., p. 26.
Quando estudarmos as técnicas especiais de investigação nesta obra veremos que vem prevalecendo na jurisprudência que os dados telefônicos não estão sujeitos à reserva de jurisdição.
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