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apresentação

A criminalidade mudou e, com ela, novas formas de combate
foram surgindo ao longo dos anos. Não somente modificações legislativas foram necessárias, principalmente as de natureza processual penal,
mas, e sobretudo, a modernização da atividade policial teve um papel
de relevo para que o Estado obtivesse sucesso tanto no que diz respeito à prevenção, quanto à apuração das infrações penais.
Durante essa evolução, foram sendo criadas as chamadas Delegacias
Especializadas, a exemplo do que ocorreu com a Delegacia Especializada
no Atendimento à Mulher, vítimas de violência doméstica, fazendo com
que os profissionais que nelas atuam viessem a possuir uma expertise
indispensável para a elucidação célere dos fatos que eram levados ao
seu conhecimento.
A Polícia Civil, cada vez mais, vem ganhando lugar de destaque no
conjunto das instituições que formam a Segurança Pública. Isso porque
grande parte de seus integrantes vem contribuindo, nacional e internacionalmente, com pesquisas e investigações que auxiliam a modificação
e modernização da legislação como um todo.
Possuem a vantagem de que conseguem conciliar sua vasta experiência profissional, pois lidam, diuturnamente, com questões ligadas
à criminalidade, com seus estudos acadêmicos. Assim, e não poderia
ser diferente, a presente obra, com o título Polícia Judiciária em foco –
doutrina e prática, reúne o que há de melhor e mais moderno no que
diz respeito às discussões mais atuais que envolvem a atividade policial.
O livro, coordenado pelos delegados de polícia Felix Magno Von
Döllinger e Ana Paula Lamego Balbino, conseguiu reunir autores que
desenvolveram seus artigos envolvendo diferentes áreas da persecução
penal. A obra, que é composta por 13 capítulos, discute temas da maior
importância, a saber: a imparcialidade da prova produzida pela Polícia
Judiciária no Contexto da Investigação Criminal; a voz das mulheres
nas Delegacias: Proteção da mulher e evitação da violência doméstica;

a análise das excludentes de ilicitude pela Autoridade Policial; o indiciamento no contexto de uma investigação criminal desenvolvida sob
a égide de um Estado Democrático de Direito; colaboração premiada
como técnica de investigação criminal; abuso de autoridade: o dolo
específico como elemento limitador de um punitivismo paralisante;
flagrante delito e a aplicação imediata das alternativas cautelares pela
autoridade policial em tempo de pandemia; a reinterpretação do inquérito policial e a atuação do sujeito passivo; a atuação do Delegado
de Polícia no auto de prisão em flagrante delito e a preservação dos
direitos fundamentais; a criminalidade de massa praticada por meios
tecnológicos e o papel criminológico da Polícia Judiciária; indiciamento
penal: nova perspectiva à luz da simetria; novas tecnologias e investigação criminal tecnológica; e o agente infiltrado e a manifestação técnica
do Delegado de Polícia.
Como se percebe, são temas que fazem parte do dia a dia dos
profissionais que lidam com Segurança Pública e que, muitas vezes,
precisam de um porto seguro para que possam prosseguir com suas
investigações.
Assim, a presente obra servirá como norte para todos aqueles
que, durante sua atividade policial, necessitarem de um suporte consistente para suas manifestações, fundamentando suas decisões e conclusões baseados em considerações sólidas e corretas.
Da minha parte, só tenho a agradecer aos coordenadores e autores que, gentilmente, me permitiram tomar conhecimento antecipado
de textos brilhantes que, a partir de agora, farão parte, obrigatoriamente, de citações produzidas tanto por nossos doutrinados, quanto
pelos Tribunais, que lidam com esse tema relevante que é a Segurança
Pública, focado, principalmente na atividade de um de seus principais
protagonistas, vale dizer, o Delegado de Polícia.
Rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais
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capítulo 1
A Imparcialidade da Prova Produzida pela Polícia
Judiciária no Contexto da Investigação Criminal
Felix Magno Von Döllinger1

1 Introdução
No contexto constitucional brasileiro, as Polícias Civis e Federal2 têm
a competência para a apuração das infrações penais (exceto as militares) e
para a função de polícia judiciária. Nota-se que, apesar de semelhantes as
expressões, existem aqui duas funções distintas e que se interligam.
O Código de Processo Penal-CPP determina, em seu artigo 4°,
que 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.     
A Lei 12830, de 20 de junho de 2013, dispõe em seu artigo 2°:
As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo
delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução
da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento
previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da
materialidade e da autoria das infrações penais.

1

2

Doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em
Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos (2013), Especialista em Direito Público pelo
Centro Universitário Newton Paiva, Professor Universitário, Delegado de Polícia Civil, Nível Especial. Ex-presidente de Comissão de Processo Administrativo da Corregedoria Geral
PCMG; Revisor ad hoc da Revista da Associação Mineira de Direito e Economia; Revisor ad
hoc da Revista Direito em Debate (B1) desde janeiro de 2016. Sócio correspondente do Instituto Histórico e Cultural dos Policiais Civis do Norte de Minas. Ex-Delegado Regional de
Polícia Civil de Sete Lagoas/MG. Ex-Diretor de Transportes da PCMG..
À Polícia Federal ainda compete, de acordo com o artigo 144, § 1º da Constituição da
República-CR/88: “I- apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de
competência; III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;  IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.”
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A apuração das infrações penais representa a coleta de provas relativas à autoria e à materialidade de um delito, enquanto que a função
de polícia judiciária é o cumprimento das ordens emanadas do Poder
Judiciário3, como a execução de mandados de busca e apreensão4.
Sannini Neto afirma5:
Nesse ponto é importante que façamos uma distinção entre as atividades
de polícia investigativa e judiciária. Por polícia investigativa devemos compreender aquelas ações diretamente ligadas à colheita de provas e elementos de informação quanto à autoria e materialidade criminosa.
A expressão polícia judiciária6, por seu turno, se relaciona com as atividades
de auxílio ao Poder Judiciário (daí a razão do nome), que se materializa no
cumprimento de suas ordens relativas à execução de mandados de busca e
apreensão, mandados de prisão, condução de testemunhas etc.
[...]
É exatamente nesse ponto que as duas funções se entrelaçam e se confundem, pois
uma complementa a outra, constituindo as duas faces de uma mesma moeda.

A função de polícia judiciária no Brasil remonta ao tempo do Império, quando por força do Alvará de 10 de maio de 1808, criou o cargo Intendente-geral da Polícia da Corte e Estado do Brasil, conforme
modelo já estabelecido em Lisboa e sendo nomeado para o cargo o
Desembargador do Paço Paulo Fernandes Viana, momento em que o
3

4

5
6

Chama a atenção o pensamento de Valente ao afirmar que a ideia de polícia judiciária
não se identifica exatamente com a ideia de repressão, mas vai além disso, pois também
exerce uma função de prevenção dos delitos e de coadjuvação das autoridades judiciárias.
VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Teoria geral do direito policial. 4. ed. Coimbra:
edições Almedina SA, 2016, p. 70.
Segundo Claria Olmedo, nas funções policiais se distingue a “función sustantiva de seguridad, que en lo penal es eminentemente preventiva, y se rige por normas generalizantes
que permiten moverse dentro de un marco de relativa discrecionalidad. La función
judicial de la Policía, en cambio, está circunscripta por las garantías individuales de
libertad y dignidad humana, y por las normas de procedimiento atributivas de sus
concretas funciones. Esto no le quita su carácter administrativo, pero es judicial y
no gubernamental. CLARÍA OLMEDO, Jorge A. Derecho procesal penal. Buenos Aires:
Rubinzol-Culzoni editores, 2008, p.302.
SANNINI NETO, Francisco. Entenda a diferença entre polícia investigativa e polícia judiciária.
Disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/policia-investigativa-policia-judiciaria/
Costa, por seu turno, afirma que a polícia judiciária possui duas acepções (subjetiva e
funcional): na primeira, é o órgão que realiza as funções apuratórias e do ponto de vista
funcional é a própria ação investigatória. COSTA, José Armando da. Fundamentos de
polícia judiciária: teoria e prática. Rio de Janeiro: editora Forense, 1982, p. 05.
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termo polícia representava, além das funções de segurança pública, o
desempenho de atribuições acometidas ao intendente7.
A sequência de diplomas legais aponta para o controle da polícia
pelos Juízes de Direito até a transferência dessa função aos Delegados
de Polícia8. De fato, o Código Criminal do Império de 1832, em seu
artigo 6°, determinava que “feita a divisão haverá em cada Comarca um
Juiz de Direito: nas Cidades populosas porém poderão haver até tres
Juizes de Direito com jurisdicção cumulativa, sendo um delles o
Chefe da Policia” (grifo nosso).
A Lei 261, de 03 de dezembro de 1841, estabelecia que:
Art. 1º Haverá no Municipio da Côrte, e em cada Provincia um Chefe de
Policia, com os Delegados e Subdelegados necessarios, os quaes, sobre
proposta, serão nomeados pelo Imperador, ou pelos Presidentes. Todas as
Autoridades Policiaes são subordinadas ao Chefe da Policia.
Art. 2º Os Chefes de Policia serão escolhidos d’entre os Desembargadores, e Juizes de Direito: os Delegados e Subdelegados d’entre quaesquer
Juizes e Cidadãos: serão todos amoviveis, e obrigados a acceitar.

De acordo com PERAZZONI9, a separação entre as funções judiciais e policiais ocorreu com a Lei 2.033, de 20 de setembro de 1871, e
com o Decreto n° 4.824, de 22 de novembro de 1871, quando se vedou
às autoridades policiais o julgamento de quaisquer ilícitos penais, passando
o inquérito policial a ser o modelo legal de apuração de infrações penais:
Art. 1º (...)
§ 4º É incompativel o cargo de Juiz Municipal e substitutos com o de qualquer
autoridade policial.
§ 5º Os Chefes de Policia serão nomeados d›entre os magistrados, doutores
e bachareis em direito que tiverem quatro annos de pratica do fôro ou de
7
8

9

Disponível em: http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/368-intendente-intendencia-geral-de-policia-da-corte-e-estado-do-brasil-1822-1832
PERAZZONI, Franco. Delegado de Polícia: um breve histórico e análise do papel que desempenha atualmente no ordenamento jurídico brasileiro. In: Inquérito policial: doutrina
e prática. V. 1. Organização BEZERRA, Clayton da Silva; AGNOLETTO, Giovani Celso.
São Paulo: Letras Jurídicas, 2015, p. 20.
PERAZZONI, Franco. Delegado de Polícia: um breve histórico e análise do papel que desempenha atualmente no ordenamento jurídico brasileiro. In: Inquérito policial: doutrina e
prática. V. 1. Organização BEZERRA, Clayton da Silva; AGNOLETTO, Giovani Celso. São
Paulo: Letras Jurídicas, 2015, p. 22.
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administração, não sendo obrigatoria a aceitação do cargo. E, quando
magistrados no exercicio do cargo policial, não gozarão do predicamento de
sua magistratura; (...) Lei 2.033 de 20 de setembro de 1871.
Art. 7º Os cargos de Juiz Municipal e de Juiz Substituto são incompativeis
com o de qualquer autoridade policial.
Esta incompatibilidade abrange os respectivos Supplentes.
A aceitação de cargo judiciario importa a perda do policial, e não poderão
ser nomeados Delegados ou Subdelegados de Policia os que tiverem cargo
judiciario, ainda sendo meros Supplentes. Decreto n° 4.824, de 22 de novembro de 1871.

A partir desse ponto, surge a autonomia da figura do Delegado de
Polícia como autoridade policial, voltada para a apuração das infrações
penais e sua autoria. A menção da expressão autoridade policial decorre do poder de decisão, mando de 20 de junho de 2013, de requisição
de informações e de restrição de direitos individuais, como estabelecido nos artigos 304, § 1º do CPP (recolhimento à prisão do autuado em
flagrante) e 2°, § 2º da Lei 12.830, de de 20 de junho de 2013 (poder
de requisição).
Essa autonomia possui reflexos importantes na produção da prova do fato delituoso, uma vez que os atos investigativos devem estar
em consonância com direitos fundamentais garantidos aos cidadãos no
Estado Democrático de Direito10, entre eles a presunção de inocência,
a dignidade da pessoa humana, objeto do presente estudo, como se
verá a seguir.
10

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. [...] A se tomar por modelo o inquérito policial que se lê no capítulo constitucional
devotado à Segurança Pública (Capítulo III do Título V), o que se tem é um mecanismo
voltado para a preservação dos superiores bens jurídicos da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mecanismo integrante do sistema de segurança
pública, normada pela Magna Carta de 1988 como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144, cabeça). Donde o cuidadoso juízo de ponderação que deve
fazer o magistrado para concluir pela necessidade de suspensão, ou, mais sério ainda, de
trancamento de inquérito para fins penais. 2. Nessa linha de orientação, trancamento de
inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Casa
de Justiça, constitui medida excepcional, admissível tão-somente “quando evidente a falta
de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria
do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da
conduta do investigado” (HC 90.580, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski).
(HC 103725, Relator (a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2012 PUBLIC 01-02-2012)
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2 Da investigação preliminar
2.1 Natureza jurídica da investigação preliminar
Realizado um resumo histórico no item anterior, é necessário o
enquadramento da atividade investigação pela de polícia judiciária dentro do contexto do estado democrático de direito.
Essa assertiva leva em conta o fato de que a polícia judiciária possui uma estrutura organizacional e princípios de atuação em acordo
com o modelo de organização política do Estado, a serviço da democracia e do povo. Não se trata de um mero instrumento de tirania ou
de concretização de um poder despótico11.
Na condição de atos administrativos, os atos de polícia judiciária
submetem-se aos princípios constitucionais da Administração Pública
previstos no artigo 37 da CR/88.
Todos os atos investigativos acima citados têm natureza de procedimento administrativo pré-processual, pois, predominantemente, os atos ali
praticados o são por uma autoridade administrativa (Delegado de Polícia),
embora possam ser praticados atos jurisdicionais como a determinação de
uma prisão preventiva pelo juiz12. São procedimentos antecedentes, prévios ao processo penal. A exigência de formação jurídica para o Delegado
de Polícia, de acordo com o artigo 3° da Lei 12.830/2013, está em “consonância com uma investigação garantista e imparcial”13.
2.2 Características da investigação preliminar
2.2.1 Informalidade
Devido à própria natureza dinâmica do delito, não existe uma
sequência de atos a serem cumpridos rigorosamente pela Autoridade
Policial, mas um rol mínimo e exemplificativo de diligências a serem
adotadas previstas no artigo 6° do CPP.
11
12
13

VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Teoria geral do direito policial. 4. ed. Coimbra:
edições Almedina SA, 2016, p. 128.
LOPES Júnior, Aury. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 6. ed., rev e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 91.
PERAZZONI, Franco. Delegado de Polícia: um breve histórico e análise do papel que desempenha atualmente no ordenamento jurídico brasileiro. In: Inquérito policial: doutrina e
prática. V. 1. Organização BEZERRA, Clayton da Silva; AGNOLETTO, Giovani Celso. São
Paulo: Letras Jurídicas, 2015, p. 29.
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2.2.2 Autonomia da investigação
Considerando que se trata de uma fase pré-processual de natureza administrativa, os sujeitos, os objetos e os atos praticados na investigação preliminar não se confundem com o processo penal. A investigação busca a confirmação das informações prestadas à Autoridade
Policial, de modo que se passe de uma mera possibilidade (notícia-crime)
e uma situação de verossimilitude (imputação/indiciamento) e posterior
probabilidade (indícios racionais). Nessa linha, Lopes Júnior e Gloeckner14 afirmam que, na investigação preliminar, não existem partes, mas
sujeitos (o status jurídico do investigado é diferente da fase processual-acusado). Os que intervêm na fase preliminar não são os mesmos que
atuam na fase processual. O objeto da investigação é a notitia criminis
(busca da autoria e da materialidade do delito), enquanto, no processo,
é a pretensão executória. Nem sempre a investigação preliminar resultará em um processo criminal, o que reforça a ideia de autonomia.
2.2.3 Instrumentalidade
A investigação preliminar é marcada por uma instrumentalidade
qualificada: não visa à satisfação de uma pretensão punitiva, mas tem
“como objetivo imediato garantir o eficaz funcionamento da Justiça”15.
Nessa linha, as provas e elementos de convicção colhidos ao longo da
investigação servem tanto ao Ministério Público, quanto ao Poder Judiciário: o dominus litis pode deixar de oferecer denúncia ou o Juiz pode
deixar de receber a denúncia formulada em face daquilo que foi apurado na investigação preliminar16. É a defesa de direitos fundamentais,
14
15
16

LOPES Júnior, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 6. ed., rev e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 96.
LOPES Júnior, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 6. ed., rev e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 97-99.
Lopes Júnior e Gloeckner afirmam que a ausência de uma fase intermediária (adjudication) obriga à polícia produzir provas. Entendemos, por questões de ordem prática, que a
polícia está na ponta da lança da investigação e que tem contato com provas irrepetíveis,
como o exame de corpo de delito ou o exame de constatação de drogas, como é ocorrer
nos plantões policiais. LOPES Júnior, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação
preliminar no processo penal. 6. ed., rev e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 97-99.
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evitando-se acusações e processos criminais sem fundamento17.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 5°, § 3º afirma que:
Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito,
comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das
informações, mandará instaurar inquérito. (grifo nosso).

Nota-se que, mesmo antes da instauração do inquérito policial,
pode existir uma fase prévia (verificação de procedência das informações), em que o Delegado de Polícia determina uma apuração dos mínimos elementos configuradores de um delito18. Tome-se o seguinte
exemplo: “A” procura uma unidade policial e pede o registro de um boletim de ocorrência em que narra o furto (crime de ação penal pública
incondicionada) de um aparelho celular. Em levantamentos preliminares, não se verifica a procedência das informações, mas, ao contrário,
descobre-se que “A” perdeu o aparelho e não queria sofrer retaliações
da empresa onde trabalhava. “A” comete o crime do artigo 340 do Código Penal19 (aqui cabe a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência), mas o Estado reduziu seus custos com recursos humanos e
materiais caso fosse instaurado um inquérito policial de furto.
17

18

19

Segundo Almeida, “duas funções podem ter a instrução preliminar: não só essa de preparar os elementos mediatos da instrução definitiva, mas também a de assentar bases para
um prévio juízo da acusação, isto é, decisão sobre a legitimidade de se acusar eventualmente alguém. Encarada em relação a cada um desses fins, é preparatória propriamente
dita ou preservadora da justiça contra imputações infundadas”. ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios fundamentais de processo penal. São Paulo: RT, 1973, p. 08.
Ementa: Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Delação Anônima.
Trancamento de Inquérito Policial. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O julgamento monocrático do habeas corpus pelo Ministro Relator, na linha da jurisprudência da
Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso do
habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 3.
Hipótese em que a mera instauração formal do inquérito policial não acarretou restrição
a direito constitucionalmente protegido do paciente, limitando-se a polícia judiciária à
adoção de providências preliminares para averiguar a idoneidade da delação anônima.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 124677 AgR, Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 23-04-2015 PUBLIC 24-04-2015)
Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
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Nessa linha, o exercício da função investigativa acaba possuindo os seguintes efeitos20, além, é claro, da busca de provas do fato
criminoso:
-redução da cifra negra da criminalidade e da ineficiência da justiça;
-função simbólica;
-filtro processual.

No primeiro caso, a busca dos elementos probatórios, muitas
vezes ocultados para dificultar a repressão ao delito, pode levar ao encontro de outros fatos ocultos, permitindo a redução da chamada cifra
negra da criminalidade, ou seja, aqueles delitos cometidos e que são
desconhecidos das autoridades públicas, bem como a diminuição da
cifra de ineficiência da justiça:
[...] ao que os sociólogos chamam de “cifra negra” da criminalidade - composto pelo número de culpados que, julgados ou não, permanecem impunes e ignorados - deve ser adicionado um número não menos obscuro,
mas ainda mais perturbador e intolerável : aquele formado pelo número de
pessoas inocentes processadas e às vezes condenadas. Chamarei a primeira dessas figuras de cifra de ineficácia e a segunda de injustiça, que inclui:
a) os inocentes reconhecidos como tais em absolvições depois de terem
sofrido o processo e, às vezes, na prisão preventivo 3; b) inocentes condenados por sentença final e subsequentemente absolvidos como resultado
de um procedimento de revisão 4; C) as vítimas, cujo número permanecerá sempre não calculado - um verdadeiro número negro de injustiça - de
erros judiciais não reparados21.

A função simbólica é representada pela sensação de segurança
(restauração da tranquilidade social), por meio da percepção de que os
órgãos estatais estão agindo para impedir a impunidade do delito, seja
com a prisão em flagrante do autor do delito, seja com a representação
por medidas cautelares. O filtro processual, conforme já mencionado,
significa impedir que acusações infundadas sejam levadas adiante no
processo penal.

20
21

LOPES Júnior, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 6. ed., rev e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 101.
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madri: Editora Trotta, 1995, p. 210.
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3 Princípios constitucionais aplicáveis à investigação preliminar
Os atos de polícia judiciária e investigativa são de natureza administrativa22 e, portanto, submetidos ao disposto no artigo 37 da constituição da república de 1988, segundo a qual: “a administração pública
direta e indireta de qualquer dos poderes da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Além disso, cabe
às polícias judiciárias a preservação da ordem pública e a incolumidade
das pessoas e do patrimônio, conforme o artigo 144 da constituição da
república. É a defesa da legalidade democrática (preservação de direitos e de garantias fundamentais dos cidadãos), garantindo o respeito e
cumprimento das leis em geral nos dizeres de valente23.
3.1 Princípio da legalidade
O inquérito policial não possui uma sequência de atos sequencialmente pré-determinados, mas deve-se observância às normas penais e
processuais penais na coleta das provas, com vistas a garantir a fiabilidade do conjunto probatório e a qualidade da atividade administrativa.
Dessa forma, o respeito ao princípio da legalidade indica uma dimensão
negativa (conformação dos atos de polícia aos mandamentos legais) e
uma dimensão positiva (a polícia somente age quando autorizada por
lei-crimes de ação penal pública incondicionada à representação).
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que os vícios do inquérito policial não maculam a ação penal, pois essa possui instrução
22

23

TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO. APURAÇÃO. (...) A Turma denegou o recurso, reafirmando o argumento
de que o inquérito policial tem uma função investigatória e natureza administrativa, assim, seu trancamento é medida de exceção, que somente ocorre quando a atipicidade dos fatos ou sua inexistência são evidentes. Ressaltou o Min. Relator que o fato de
dois outros funcionários terem prestado depoimento extrajudicial não tem o condão de
afastar a investigação, que deve ser analisada à luz de um conjunto de provas, inclusive
documentais, e ser produzido no procedimento administrativo do inquérito. Precedentes
citados: HC 44.339-SP, DJ 21/11/2005; RHC 16.308-SP, DJ 1º/7/2005, e RHC 17.201-SP,
DJ 9/5/2005. RHC 15.713-MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 29/11/2005.
VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Teoria geral do direito policial. 4. ed. Coimbra:
edições Almedina SA, 2016, p. 185.
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probatória própria24. Nesse caso, as provas ilegalmente obtidas devem
ser desentranhadas do processo e não podem servir de lastro para a
condenação, mas sem prejuízo daqueles produzidas regulamente25.
Quanto aos meios de obtenção de prova, observa Valente26 que
não basta que eles estejam previstos em lei, mas ainda requer o preenchimento de pressupostos à montante e à jusante, ou seja, “exigências de
fundamento e critério” para que se cumpra a sua função de garantia (...)
contra o exercício ilegítimo (...) do ius puniendi. À montante, o pedido deve
respeitar a excepcionalidade e a indispensabilidade do meio de prova e sua
adequação ao caso concreto. À jusante, a decisão judicial deve ser um exame das razões apresentadas na representação feita pela polícia judiciária.
3.2 Princípios da impessoalidade e moralidade
O princípio da impessoalidade possui dois significados: primeiro indica que todos os atos administrativos devem atender ao interesse público;
segundo, o agente público encarregado dos atos administrativos não age
por si mesmo, mas em nome do Estado. O Código de Processo Penal
prevê, no capítulo das exceções, que “não se poderá opor suspeição às
autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se
24

25

26

EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO NÃO AUTORIZADA. PROVA ILÍCITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. Os vícios existentes no inquérito policial não repercutem na ação penal, que tem instrução probatória
própria. Decisão fundada em outras provas constantes dos autos, e não somente na prova
que se alega obtida por meio ilícito. É inviável, em habeas corpus, o exame aprofundado
de provas, conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso em
habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 85286, Relator (a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 29/11/2005, DJ 24-03-2006 PP-00055 EMENT VOL-0222602 PP-00222 REVJMG, v. 56, n. 175, 2005, p. 479-482).
3. A despeito da existência de jurisprudência na Corte no sentido de os vícios eventualmente ocorridos no inquérito policial não terem o condão de macular a ação penal (HC
nº 83.921/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/8/04), devem ser
consideradas imprestáveis as provas ilícitas obtidas de forma direta ou por derivação de
outras (fruits of the poisonous tree), independentemente do momento em que forem
produzidas. 4. Essas razões justificam que os elementos de prova formalmente produzidos nos Inquéritos nsº 129/10 e 280/10 sejam desentranhados do caderno processual, aniquilando qualquer possibilidade de servirem de subsídio para fundamentar a condenação,
sem prejuízo daquelas provas eventualmente produzidas de forma legítima e autônoma.
(Rcl 12484, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014).
VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Teoria geral do direito policial. 4. ed. Coimbra:
edições Almedina SA, 2016, p. 193 e seguintes.
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suspeitas, quando ocorrer motivo legal” (artigo 107). Nessa linha, duas
situações se apresentam: A) o Delegado de Polícia que presidiu o feito
pode ser testemunha no processo penal que deu origem ao inquérito27; B)
apesar da aparente contradição, o Delegado de Polícia pode declarar-se
suspeito por motivo legal28, aplicando-se por analogia, os impedimentos e
as suspeições cabíveis aos juízes e membros do Ministério Público.
A aplicação do princípio da moralidade ao inquérito policial significa o seu uso de acordo com as regras de conduta extraídas da disciplina geral da Administração Pública, com honestidade, honradez, retidão
e visando ao interesse público29.
3.3 Princípio da publicidade
A publicidade no inquérito policial, assim como no processo penal como um todo, é relativa, pois a autoridade policial deverá levar
em conta a elucidação do fato ou o interesse social, conforme prevê o
artigo 20 do Código de Processo Penal30.
27

28

29
30

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA.
INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência dos
Tribunais Superiores no sentido de que, nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal,
qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar
em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de
seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial. 2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento
testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo
que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas
àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado.3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 117.506/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019).
No que se refere à aparente contradição, que prevê que as autoridades policiais devem
declarar-se suspeitas, havendo motivo legal, entendo que deveria a parte interessada ter
solicitado o afastamento da autoridade policial ao Delegado-Geral de Polícia, ou, sendo o
pleito recusado, ao Secretário da Segurança Pública, o que não se deu. A questão torna-se, então, administrativa, pois existe recomendação legal para que o afastamento ocorra.
Por ordem superior, isso pode acontecer. (HC 309.299/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 26/08/2015).
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 17. ed., rev. e ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 143.
4. O princípio do contraditório não se aplica ao inquérito policial, nos idênticos termos em
que acolhido para o processo, resguardado, em qualquer caso, o acesso aos dados sigilosos ao

