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prefácio
Com muita honra – e responsabilidade – recebi o convite
para prefaciar a mais recente obra dos doutores EDUARDO
CABETTE e FRANCISCO SANNINI, COLABORAÇÃO PREMIADA COMO TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL.
Inauguro minha missão escrevendo, mesmo que em rápidas linhas, os conhecidos predicados dos autores.
EDUARDO CABETTE, Delegado de Polícia aposentado,
é assessor e parecerista Jurídico, mestre em Direito Social, Pós-graduado em Direito Penal e Criminologia, professor de Direito
Penal, Processo Penal, Criminologia, Medicina Legal e Legislação
Penal e Processual Penal Especial na graduação e na pós-graduação do Unisal e membro do Grupo de Pesquisa de Ética e
Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado do Unisal. Sua
produção literária é extraordinária. CABETTE é hoje um dos
principais e mais acessados articulistas do www.meusitejuridico.
com.br, por mim criado no ano de 2017.
FRANCISCO SANNINI é Delegado de Polícia, Mestre em
Direitos Difusos e Coletivos, Pós-Graduado com Especialização
em Direito Público, professor Concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e professor do Complexo Educacional Damásio de Jesus. FRANCISCO foi meu aluno, desde então
vocacionado para o cargo que hoje exerce de forma combativa
e apaixonada.
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Sobre o livro, os autores exploram um tema complexo,
qual seja, o acordo de colaboração premiada. Com o êxito esperado, não somente desvendam seus “nós” discutidos nas academias, como também exploram sua aplicação prática, leia-se,
o passo a passo que deve ser seguido no dia a dia do operador
do Direito que atua na fase de investigação.
E, como não poderia ser diferente, exploram o instituto de
acordo com as recentes alterações trazidas pela Lei 13.964/19
(PACOTE ANTICRIME).
A forma didática como explicam o assunto logo chama a
atenção. Chama a atenção, também, a maneira elegante e respeitosa com que tratam a discussão sobre a legitimidade do
Delegado de Polícia ou somente do Ministério Público para levar a termo a “Colaboração Premiada”. É que a referida Lei
13.964/19 revisitou o instituto, acabando por requentar debate
arrefecido no julgamento da ADI 5580 pelo Supremo Tribunal
Federal, nosso legislador constitucional negativo.
Nesse ponto, com a mesma sinceridade que sempre defendi
o poder investigatório do Ministério Público, poder esse igualmente reconhecido pela nossa Corte Constitucional, sustentei, logo
que nasceu a Lei 12.850/13, a legitimidade de o Delegado de Polícia
celebrar acordo de colaboração premiada. E é com essa mesma
sinceridade, sem qualquer vício corporativo, que me coloco entre
os autores que hoje discutem como conciliar aquela conclusão com
a nova ordem arquitetada pelo PACOTE ANTICRIME.
Por isso, e vivendo esse conflito, é que eu li o livro na
condição de eterno aluno. Li e reli a obra com a ajuda de marca-texto, grifando palavras, rabiscando ideias. Ao final, confesso,
fiquei seduzido pelos argumentos bem expostos pelos doutos
professores. Mesmo persistindo saudáveis divergências, rendo-me ao brilhantismo dos argumentos.
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Obrigado, EDUARDO CABETTE e FRANCISCO SANNINI,
pelas preciosas lições.
Parabéns à editora, que abraçou sem hesitar, tão audacioso
projeto.
Que tenha o livro o merecido reconhecimento de todos.
Vinhedo, julho de 2020.
Rogério Sanches Cunha
Promotor de Justiça/SP
Professor da Escola Superior do Ministério Público do
Estado de São Paulo, da Escola Superior do Ministério Público
de Santa Catarina e da Fundação Escola do Ministério Público
do Mato Grosso.
Fundador do meusitejuridico.com.br.
Autor de obras jurídicas.

APRESENTAÇÃO
A publicação de um livro é para o escritor uma alegria incomensurável, mas a felicidade de ser convidado para apresentá-lo também o é. A escolha do expositor é feita com cuidado,
afinal, compete a ele as considerações preliminares sobre o conteúdo que está porvir. Dessa forma, extremamente agradecido,
surpreso e feliz com o convite e com a oportunidade, inicio a
apresentação dos autores e da obra.
Os delegados de polícia Eduardo Cabette (hoje merecidamente aposentado) e Francisco Sannini, em verdade, são
suficientemente conhecidos e aclamados no meio acadêmico.
Ambos figuram entre o que há de melhor na doutrina jurídica
nacional. Estudiosos, caprichosos e irrequietos, possuem um
sem número de publicações. A vasta experiência no magistério,
por certo, facilita a missão dos autores de ensinar com profundidade e leveza. Não é fácil unir essas duas características, mas
Cabette e Sannini o fazem com tanta naturalidade que os seus
escritos têm o poder de atar a atenção do leitor. E o sucesso
do escritor ocorre justamente quando isso acontece. Tens em
mãos, portanto, uma obra triunfal.
Em Colaboração Premiada como Técnica Especial de Investigação Criminal, os autores introduzem suas lições com um exame detalhado acerca das funções da investigação criminal prévia ao processo. Buscando responder questionamentos sobre
a finalidade e o escopo da investigação preliminar, os autores
defendem a existência do que denominam funcionalismo da investigação criminal. No âmbito das diversas funções da investigação (preparatória; preservadora; reveladora do fato oculto;
simbólica e restaurativa), bem anotam que os procedimentos investigatórios não podem mais se limitar à reunião de elementos
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que “possibilitem a responsabilização penal do autor do crime,
devendo cumprir um papel muito maior no intuito de mitigar os
danos causados pela infração e, sobretudo, desarticular a estrutura criada com base na prática de atos ilícitos”.
Acuradíssima a percepção dos autores. Deveras, com a introdução do confisco alargado em nosso ordenamento jurídico,
quando cabível a providência, ao Ministério Público competirá
realizar não apenas a tradicional imputação criminal (atribuição do
fato criminoso a determinada pessoa), mas, também, a imputação
patrimonial, com a indicação, na peça acusatória, dos bens a serem
confiscados. Para tanto, fundamental será, agora ainda mais, a realização pela polícia da chamada persecução investigatória patrimonial.
Ainda nessa perspectiva, não foi por outra razão que, em
sua brilhante monografia sobre as organizações criminosas mundiais, a Promotora de Justiça Ana Luiza Almeida Ferro lançou
luzes sobre as emblemáticas palavras do desertor mafioso Gaspare Mutolo à Comissão Parlamentar Antimáfia, quais sejam: “o
que nos aborrece mais é quando vocês tiram nosso dinheiro.
Preferimos ficar na cadeia e guardar o dinheiro a ser livres sem
ele – isto é a coisa mais importante”1. Fica claro, pois, que “o
dinheiro é a razão da existência dos grandes sindicatos do crime
e, como os cabelos de Sansão, a origem de sua força. Tirá-lo é a
solução. Encontrá-lo é o problema”2.
Na sequência do belíssimo trabalho, os professores Cabette e Sannini discorrem sobre aspectos teóricos assaz polêmicos da colaboração premiada, a saber: direito, ética e moral.
Depois de uma abordagem profunda acerca destes conceitos,
não sem razão, concluem que “negar legitimidade ética ou moral à
colaboração premiada é o mesmo que atribuir validade ético-moral
à “lei do silêncio” reinante entre criminosos e, especialmente, na
macrocriminalidade. Isso implica numa total inversão de valores”.
1
2

FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime organizado e organizações criminosas mundiais.
Curitiba: Juruá, 2012. p. 577.
STERLING, Claire. A máfia globalizada: a nova ordem mundial do crime organizado. Rio de Janeiro: Revan, 1997. p. 222.
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De fato, o Estado não pode abrir mão da colaboração
premiada para o enfrentamento da criminalidade organizada.
A história recente nos mostra a relevância e a imprescindibilidade
desse mecanismo para a dissipação de grandes esquemas, como os
que foram desnudados pelas operações Lava Jato (no Brasil) e Mãos
Limpas (na Itália), no bojo das quais ruíram verdadeiros impérios da
corrupção, em grande parte, graças à colaboração premiada.
E, como até as pedras sabem, não se desarticula organizações criminosas valendo-se apenas de meios ortodoxos e vetustos
de investigação. Imaginar que a apuração sobre a composição e o
modus operandi de uma organização criminosa seja bem-sucedida
apenas com a requisição de documentos, a colheita de depoimentos testemunhais (se é que alguém se aventuraria a tanto!) e o interrogatório de suspeitos é ignorar por completo as dificuldades
inerentes ao combate efetivo e sério ao crime organizado.
Para quebrar a affectio criminis societatis entre os membros das associações criminosas e, assim, desagregar a solidariedade interna entre os seus integrantes, é fundamental que o
estado se valha da colaboração de comparsas arrependidos. O
direito premial (dentro do qual se insere a colaboração premiada) é o caminho para que seja decifrado o código mafioso do
silêncio (omertà) que impera no seio das organizações delitivas.
No ponto, é curiosíssima a premonição de Rudolf Von Ihering:
“Um dia os juristas vão se ocupar do direito premial. Isso ocorrerá
quando, pressionados por necessidades práticas, conseguirem
introduzir a matéria premial dentro do Direito, isto é, fora da
mera faculdade e do arbítrio e terão de delimitá-lo com regras
precisas, nem tanto no interesse do aspirante ao prêmio, mas, e
sobretudo, no interesse superior da coletividade.”3
3

MATOS, Mafalda. O direito premial no combate ao crime de corrupção. Lisboa:
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 2013. Disponível em:
<https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/16884/1/Trabalho%20Final%20
de%20Mestrado.pdf>. Acesso em 21 nov. 2020.
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No mais, didaticamente, e sob as balizas do “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/2019), todas as nuances envolvendo a delação premiada são abordadas por Cabette e Sannini. Pressupostos para a celebração da avença, prêmios legais, fase negocial,
direitos do colaborador, homologação judicial, desfazimento do
acordo, regras de corroboração etc., tudo isso foi analisado com
minúcia pelos autores.
Eles também lecionam sobre a legitimidade para a celebração do acordo de colaboração premiada. Defendem que,
ao lado do Ministério Público, o delegado de polícia igualmente
detém essa atribuição, o que, aliás, consta expressamente em
preceptivos da Lei 12.850/2013, cuja constitucionalidade já foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.508).
Para Cabette e Sannini, “a concordância do Ministério Público no acordo de colaboração premiada é indispensável apenas no caso do artigo 4º, § 4º, da Lei 12.850/13, que trata exatamente das hipóteses em que a denúncia pode deixar de ser
oferecida diante da relevância da primeira colaboração prestada
e desde que o colaborador não seja o líder da organização criminosa investigada”. Na hipótese, bem reconhecem os professores que o acordo sem a anuência ministerial macularia a titularidade exclusiva da ação penal pelo Parquet (CR/88, art. 129, I).
Ainda sobre o tema, registram os mestres que, com o novel art. 3º-A da Lei 12.850/2013, acrescentado pelo Pacote Anticrime, “já há na doutrina quem pretenda retomar a discussão
[acerca da legitimidade dos delegados de polícia para a celebração do acordo de colaboração premiada] sob o argumento de
que por se tratar de um ‘negócio jurídico processual’, a colaboração só poderia ser levada a termo pelo Ministério Público, que
é parte em eventual processo posterior.”
Por uma razão muito simples, discordo desta visão que
pretende ressuscitar a discussão já sepultada pelo Pretório
Excelso. Na ocasião do julgamento da ADI 5.508 (na qual foi
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reconhecida a atribuição do delegado de polícia para encetar a
avença premial, repita-se à exaustão), em 20.06.2018, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal já havia declarado há muito que o
acordo de colaboração premiada tem natureza de “negócio jurídico
processual” (HC 127.483, j. 27.08.2015). Portanto, o reconhecimento
pelo legislador – em 2019 (Lei 13.964) – dessa natureza jurídica não
altera em absolutamente nada a compreensão sobre o tema.
O que na lei se escreveu, na jurisprudência já era certo.
Antes do Pacote Anticrime, o acordo de colaboração premiada
já tinha a natureza de negócio jurídico processual. E agora com
a vigência da nova lei? Continua a tê-la, até porque as coisas não
alteram a sua substância pelo nome que se lhes dê. Caso a Lei
13.964/2019 tivesse negado a natureza negocial do acordo, ter-se-ia, na espécie, um devaneio legislativo, pois natureza não é
algo que se possa constituir, mas apenas reconhecer (declarar).
Seja como for, o ideal na seara da celebração da colaboração premiada é que haja um trabalho conjunto entre as instituições (polícia judiciária e MP), sacramentando assim a desejada
cooperação (Lei 12.850/2013, art. 3º, VIII) “na busca de provas e
informações de interesse da investigação ou da instrução criminal”.
Em desfecho, parece-me válido lembrar que “os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos” (Benjamin Franklin). Antes de investir, porém, observe que “uns livros
são grossos; outros, finos; poucos, os profundos” (Júlio Camargo).
É desta última espécie a obra que você tem em mãos, caro leitor,
razão pela qual convido-o a nela mergulhar. Você só tem a lucrar!
Aos autores, o meu agradecimento eterno e as minhas
sinceras congratulações.

Vinícius Marçal
(Promotor de Justiça-GO; Ex-Delegado de Polícia-DF;
Professor do G7 Jurídico e do VipJus; autor de obras jurídicas).

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo o estudo aprofundado e crítico do instituto da “Colaboração Premiada” no Direito Processual Penal brasileiro, bem como em suas interseções
com o Direito Comparado.
Inicia-se com a conceituação da “Colaboração Premiada”
e a análise de sua adoção gradual no sistema processual penal
brasileiro, tendo em conta, especialmente, dilemas éticos para
seu emprego, bem como o conflito dogmático - epistemológico do
instituto originário dos modelos anglo-saxões, quando de sua introdução em nosso sistema de referencial teórico romano-germânico.
Embora se possam encontrar origens mais remotas do
instituto em terras brasileiras, a verdade é que é na década de
1990 que a então chamada “Delação Premiada” passa a integrar
com maior destaque o arcabouço de instrumentos processuais
penais em nosso sistema jurídico.
O conflito inerente ao nosso já mencionado referencial teórico histórico, bem como os impasses criados pela retração da
comunidade jurídica brasileira devido a questões éticas a causarem sérias restrições ao emprego desse novo instrumento, fez com
que sua introdução e aplicação fossem paulatinas, mas acabando
por se assentar dada sua utilidade prática no deslinde, especialmente, de casos rumorosos ligados à denominada macrocriminalidade.
Seus embriões, surgidos na década de 1990, foram se desenvolvendo e ampliando até que a Lei 12.850/13 (Lei do Crime
Organizado) procedesse a um regramento mais pormenorizado
da “Colaboração Premiada”.
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Mais recentemente, a Lei 13.964/19 (Lei Antricrime) veio
para aperfeiçoar os mecanismos de aplicação prática e os conceitos teóricos do instituto em destaque, o que nos animou a
retornar a um anterior estudo da “Colaboração Premiada”, procedendo às devidas atualizações de suma importância trazidas
pela mencionada Lei Anticrime. Portanto, após uma inicial abordagem conceitual e contextual geral, se passam aos comentários
acerca das disposições legais pertinentes ao tema.
Como se pode concluir, já de antemão, pelo próprio título
deste trabalho (“Colaboração Premiada Como Técnica Especial
de Investigação Criminal”), o enfoque principal nos comentários
desenvolvidos sobre as regras do instituto em estudo se voltam
para a sua mais importante função, qual seja, sua aplicação na
fase de investigação criminal da “persecutio criminis”. Isso porque é nessa fase que a “Colaboração Premiada” tem seu maior
relevo ou talvez sua quase total importância.
A exposição inicial do “Funcionalismo da Investigação
Criminal” irá demonstrar ao leitor como a “Colaboração Premiada” pode e deve ser um instrumento de grande uso nessa
fase da persecução penal, de modo a satisfazer as mais diversas
funções da investigação, especialmente em grandes infrações
penais, organizações criminosas; casos em que todas as funções
apregoadas à investigação criminal se tornam agigantadas (cessação de atuação de grandes organizações criminosas com centenas ou até milhares de prejudicados; recuperação de ativos
públicos e/ou particulares de grande monta; pacificação social e
manutenção da ordem em larga escala; libertação de reféns em
extorsões mediante sequestro ou mesmo em atos terroristas etc.).
Nesse passo, já nessa nota introdutória, é mister deixar consignado que uma das principais características que se
deixa entrever (ou mesmo escancarar), mediante o estudo
do tema, é que a “Colaboração Premiada” qualificada como
“negócio jurídico processual” e “meio de obtenção de prova”
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(artigo 3º. – A, LOC), jamais perde sua característica eminentemente investigatória, tendente a coligir indícios e provas
robustos para a apuração de fatos em tese criminosos.
A ligação da “Colaboração Premiada” com a fase de investigação criminal, no bojo da qual se parte praticamente de mera
“notitia criminis” para a obtenção de elementos de convicção
sobre o suposto fato criminal, é umbilical ou visceral. Afinal, é nessa
etapa da persecução criminal que o instituto pode render maiores
frutos, já que se o processo já está instaurado se pressupõe a existência de maiores indícios e mesmo provas de uma infração penal,
caso contrário sequer a denúncia poderia ter sido recebida.
Aqui é importante adiantar algo que será bem desenvolvido durante a elaboração deste estudo. A discussão existente há
tempos sobre a legitimidade do Delegado de Polícia ou somente
do Ministério Público para levar a termo a “Colaboração Premiada”, suscitando-se eventual inconstitucionalidade da legislação que incumbe essa tarefa concorrentemente às Autoridades
Policiais, embora já superada, inclusive por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, apontando para a legitimidade e
constitucionalidade, volta a ser aventada por alguns setores.
Esse retorno eterno a um tema tão evidente revela, infelizmente, a tendência a uma perpetuação conflitual oriunda de
disputas que não se dão no terreno estritamente jurídico, nem
com a marca das boas intenções em busca do bem comum, mas
viciadas por corporativismos inconfessáveis.
A insistência em afastar as Autoridades Policiais (Delegados de Polícia) da “Colaboração Premiada” revela uma insensatez fruto de cegueira deliberada acerca daquela já mencionada
ligação umbilical ou visceral do instituto exatamente com a fase
investigatória pré-processual da “persecutio criminis”. Essa ligação,
como já se disse, será de visibilidade e sensibilidade candente para
qualquer um que se entregue à empreitada do estudo qualificado
do instituto em questão, o que é nosso objetivo nesta obra.
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A pretensa legitimação exclusiva do Ministério Público para a
condução da “Colaboração Premiada” seria catastroficamente redutora do instituto a ponto de torná-lo praticamente letra morta em
uma folha de papel inerte. Isso porque, embora se tenha reconhecido a possibilidade, excepcional, conforme balizado pelo STF, de que
o Ministério Público conduza investigações criminais diretamente,
fato é que sua atuação é extremamente seletiva e pífia em relação à
grande massa de investigações levada a termo em nosso país.
Em pesquisa realizada por Zanon, foram coletados dados
oficiais fornecidos pelos Ministérios Públicos da União e do Estado de São Paulo, considerando o período entre os anos de 2017
e 2020. Esclarece o autor que na seara federal 71,80% “dos
processos foram iniciados com base em inquéritos policiais”.
Apenas 2,01% “das ações penais tiveram como base a investigação realizada pelo Ministério Público Federal”. Em termos estaduais a predominância do Inquérito Policial na fase investigatória
é “quase que absoluta”. Zanon constata, apresentando tabelas
numéricas dos dados oficiais, que 99,60% “das ações penais do
Estado de São Paulo são iniciadas com base em inquéritos policiais”, deixando-se uma insignificante cifra de 0,125% de “processos iniciados com base em investigações ministeriais”.4
Tendo em vista a ligação visceral da “Colaboração Premiada” com a fase de investigação criminal, é muito fácil perceber
o pleno esvaziamento do instituto, acaso reduzido, arbitraria e
estultamente ao manejo ministerial.
A fase de investigação é o que se pode chamar de “habitat”
natural da “Colaboração Premiada”, e essa fase, atribuída em geral
à Polícia Judiciária, se impõe, não por exclusiva força de lei ou normativa, mas de fato. Já se tentou, com fracasso retumbante, eliminar
a fórceps o Inquérito Policial ou uma investigação preliminar mais
4

ZANON, Raphael. A fase extraprocessual da persecução criminal: o inquérito
policial e sua indispensabilidade para a propositura da ação penal. In: LEITÃO
JÚNIOR, Joaquim (org.). Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária. Volume 2.
Cuiabá: Umanos, 2020, “no prelo”.
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acurada a cargo da Polícia Judiciária. São exemplos dessas derrotas
vergonhosas da força normativa para o mundo dos fatos a antiga
Lei de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/65)5 e a Lei dos Juizados
Especiais Criminais (Lei 9.099/95). A verdade é que a apuração dos
crimes de abuso de autoridade, embora houvesse previsão legal
de denúncia direta, mediante meras declarações da vítima, sempre era objeto de anterior Inquérito Policial. Também se sabe que
frequentemente os chamados “Termos Circunstanciados” acabam
se transformando em “pequenos inquéritos” ou mesmo se convolando em Inquéritos Policiais instaurados dada a complexidade dos
fatos em apuração e a exigência natural de uma investigação preliminar mais detida. As ciências normativas podem até criar ficções
jurídicas, mas apenas até certo ponto. Não são jamais capazes de
converter magicamente o mundo do “ser” no mundo do “dever
ser” ao gosto deste ou daquele indivíduo ou grupo.
Deixamos agora ao leitor a apreciação do estudo levado a
efeito nesta obra, com a certeza de que a “Colaboração Premiada” se constitui em “Técnica Especial de Investigação Criminal”
de extrema utilidade, desde que aplicada com a amplitude e as
cautelas estabelecidas pelo ordenamento jurídico.

5

Diga-se de passagem, que a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19),
ante a experiência legada desde 1965, já não comete o mesmo erro de tentar
eliminar o Inquérito Policial para a apuração dos crimes nela previstos.
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CAPÍTULO I
FUNCIONALISMO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
1 Introdução
Para que possamos compreender os modelos de investigação existentes e as especificidades dos procedimentos investigativos regulamentados no Brasil, torna-se imprescindível o estudo
das funções de uma investigação criminal prévia ao processo.
Afinal, qual seria a finalidade da investigação preliminar? Quais
são seus objetivos? O que se deve buscar durante o seu desenvolvimento? Foi com a finalidade de responder todas essas indagações
que nesse estudo ousamos defender a existência de um Funcionalismo que deve pautar a apuração de toda e qualquer infração penal.
2 Função Preparatória
O objeto de uma investigação criminal é sempre a notitia
criminis. Isso significa que é a possibilidade de ocorrência de uma
infração penal que justifica a deflagração de um procedimento
investigativo cuja finalidade seja, entre outras, a de viabilizar o
perfeito esclarecimento dos fatos, suas circunstâncias e motivações.
Com a adoção do Sistema Acusatório pelo nosso ordenamento jurídico, não cabe ao Estado-Juiz dar início ao processo.
Essa pretensão acusatória deve ser exercida, em regra, pelo Ministério Público, titular da ação penal pública, ou excepcionalmente pelo ofendido, nos crimes de ação penal privada.
Mas como exercer essa atividade acusatória sem dispor
dos elementos mínimos sobre autoria e materialidade?! É esta,
pois, a primeira função da investigação criminal: reunir elementos
indiciários sobre a autoria e materialidade delituosa, preparando,
assim, o exercício da ação penal pelo seu titular.
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Ao discorrer sobre as finalidades do inquérito policial, principal instrumento investigativo do nosso ordenamento jurídico,
TOURINHO explica o seguinte:
(...) o inquérito policial visa à apuração da existência de infração
penal e à respectiva autoria, a fim de que o titular da ação penal
disponha de elementos que o autorizem a promovê-la. Apurar a
infração penal é colher informações a respeito do fato criminoso.
(...) Apurar a autoria significa que a Autoridade Policial deve
desenvolver a necessária atividade visando a descobrir, conhecer
o verdadeiro autor do fato infringente da norma.1

Para TORNAGHI, “o inquérito policial é a investigação
do fato, da sua materialidade, e autoria. É a inquisitivo generalis
destinada a ministrar elementos para que o titular da ação penal
(Ministério Público, ofendido) acuse o autor do crime”2.
MOREIRA, por sua vez, ensina que:
O inquérito policial é um procedimento preliminar, extrajudicial
e preparatório para a ação penal, sendo por isso considerado a
primeira fase da persecutio criminis (que se completa com a fase
em juízo). É instaurado pela polícia judiciária e tem como finalidade
a apuração de infração penal e de sua respectiva autoria”.3

Como se pôde observar, a maioria da doutrina se limita ao
estudo do inquérito policial como se este procedimento fosse
sinônimo de investigação criminal, quando, na verdade, trata-se apenas de um dos instrumentos utilizados para formalizar a
apuração de infrações penais do Brasil. De todo modo, pode-se
concluir que as finalidades indicadas para o inquérito também se
aplicam ao gênero investigação criminal.
1
2
3

TOURINHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. ed. 10. São Paulo:
Saraiva, 2008. p. 64-65.
TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959.
v. II, p. 136.
MOREIRA, Rômulo de Andrade. Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm,
2007. p. 3.
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3 Função Preservadora (Filtro Processual)
Se, por um lado, a investigação preliminar tem por finalidade viabilizar o exercício de uma pretensão acusatória, por
outro, ela deve funcionar como um obstáculo a ser superado
antes do início do processo. É certo que a persecução penal
como um todo, mas, sobretudo, a fase processual, acarretam
inúmeras repercussões, seja para o Estado ou para o imputado.
Sob o prisma do Estado, a instauração de um processo resulta em inúmeros gastos, afinal, além da parte burocrática que
envolve a manutenção de sistemas e toda infraestrutura (computadores, papéis, impressoras etc.), os próprios agentes públicos ficam empenhados nos mais diversos casos penais, o que, a
toda evidência, afeta o Sistema de Justiça Criminal.
Já sob o ponto de vista do imputado, é inegável as consequências extremamente deletérias vinculadas ao processo. Além de
arcar com as custas de sua defesa, circunstância de caráter tangível, existe outro fator de caráter intangível e que reputamos ainda
mais grave, qual seja, o rótulo recebido pela pessoa a partir do
momento em que se transforma em réu no processo penal.
Em Criminologia, fala-se na “teoria do etiquetamento” (labeling approach), numa perspectiva em que o acusado acaba sendo estigmatizado pela sociedade como uma pessoa criminosa, deixando-se absolutamente de lado o princípio constitucional da presunção
de inocência. Na Espanha existe uma expressão que ilustra bem
esse cenário: la pena de banquillo, no sentido de que o simples fato
de uma pessoa se sentar no banco dos réus, já representa uma pena.
Justamente por isso, torna-se imprescindível uma investigação preliminar ao processo que funcione como um filtro
contra imputações infundadas, preservando o investigado e a
própria “máquina” do Judiciário, que não será movida de forma
desnecessária.
Nesse diapasão se manifestam LOPES JR. e GLOECKNER:
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A investigação preliminar não só deve excluir as provas inúteis,
filtrando e deixando em evidência aqueles elementos de convicção
que interessem ao julgamento da causa e cuja produção as partes
devem solicitar no processo, como também devem servir de filtro
processual, evitando que as acusações infundadas prosperem. (...)
A investigação preliminar está destinada a fornecer elementos de
convicção que permitam justificar o processo ou o não processo.4

De fato, a função investigativa formalizada, em regra, pelas Polícias Judiciárias, está longe de se resumir a um suporte da
acusação, não possuindo caráter unidirecional. A finalidade do
procedimento preliminar não deve ser vislumbrada sob a ótica
exclusiva da preparação do processo penal, mas principalmente
à luz de uma barreira contra acusações infundadas e temerárias,
além de um mecanismo de salvaguarda da sociedade, assegurando a paz e a tranquilidade social. Não é outro o escólio de
SAYEG ao falar sobre um dos procedimentos de investigação:
A ideia de que o inquérito policial somente tem por objetivo a
preparação de uma ação penal é equivocada e distorcida. Em uma
República Democrática preza-se pela utilização da Justiça Criminal
somente como ultima ratio, caso haja o mínimo de elementos de
provas indiciárias de que o investigado tenha praticado o delito em
determinado lugar e em determinado momento.5

Com o objetivo de subsidiar as conclusões aqui expostas,
vale transcrever as incisivas palavras utilizadas pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, ao apreciar o projeto que culminou na Lei 12.830/13, ora em estudo e que dispõe sobre a
investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia:
Assim, o inquérito policial, ainda que visto como procedimento
administrativo pré-processual, é um instrumento prévio e de
triagem contra acusações levianas e precipitadas, uma verdadeira
4
5

LOPES JR., Aury. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação Preliminar no Processo Penal. ed. 5. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124.
SAYEG, Ronaldo. O inquérito policial democrático: uma visão moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 23.
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garantia do cidadão e da sociedade, tendo dentro dele uma
significativa parcela de procedimento jurídico, vez que poderá
ensejar prisão e outras providências cautelares que afetam os
direitos individuais. Um inquérito policial bem elaborado prestase tanto à justa causa para a subsequente ação penal, quanto à
absolvição do inocente (grifamos).

É com base nas conclusões acima expostas que se pode
afirmar que não existe vínculo entre a investigação criminal e o
exercício da ação penal. A uma porque estamos diante de fases
distintas da persecução penal, com características e objetivos
igualmente distintos. A duas porque, como visto, a investigação
preliminar não se destina exclusivamente ao titular da ação
penal, devendo desenvolver-se de maneira imparcial e objetiva,
visando ao escorreito esclarecimento da notícia crime, viabilizando a produção de provas que possam incriminar o investigado ou, por vezes, inocentá-lo, evitando-se, consequentemente,
os ônus do processo.
4 Função Reveladora do Fato Oculto (Redução das
“Cifras Negras”)
É cediço que diversos fatores concorrem para a prática
de infrações penais, razão pela qual a segurança pública é
uma matéria multidisciplinar. Dentro dessa perspectiva, ganha
destaque a Criminologia como uma ciência voltada ao estudo do
fenômeno criminal e suas causas. Segundo estudiosos da área,
por meio de estatísticas é possível identificar um liame causal
entre os fatores de criminalidade e os ilícitos perpetrados.
Ocorre que tais estatísticas devem ser analisadas com reservas, uma vez que inúmeros crimes nem sequer chegam ao
conhecimento do Estado (especialmente nos crimes vagos, vale
dizer, aqueles em que o sujeito passivo é uma coletividade sem
personalidade jurídica), havendo, destarte, um enorme vácuo
entre a criminalidade real e a criminalidade revelada, o que dá
ensejo à chamada cifra negra.
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Ao discorrer sobre o tema, SUMARIVA explica o seguinte:
A primeira é a quantidade efetiva de crimes praticados pelos
criminosos, a segunda é o percentual dos crimes que chegam ao
conhecimento do Estado e a terceira representa a porcentagem
dos delitos que não foram comunicados ou elucidados. Estamos
diante de um processo de atrição, que consiste no distanciamento
progressivo entre as cifras nominais e as cifras negras da
criminalidade, em que o subproduto é a constatação da diferença
entre a criminalidade real e a apurada em estatísticas oficiais.6

Nas lições de Muñoz Conde7 sobre a cifra negra, nem todo
delito cometido é tipificado; nem todo delito tipificado é registrado; nem todo delito registrado é investigado pela polícia; nem
todo delito investigado é denunciado; a denúncia nem sempre
termina em julgamento; e o julgamento nem sempre termina
em condenação.
De fato, é impossível discordar das lições do renomado penalista, sendo certo que em países subdesenvolvidos esse cenário
torna-se ainda mais evidente, seja em virtude das circunstâncias sociais de uma região ou pela falta de estrutura do Estado.
É evidente que o índice de criminalidade oculta (cifra
negra) também é influenciado pela própria essência das condutas
criminosas, praticadas, de um modo geral, de forma dissimulada
ou mascarada, visando assegurar, num primeiro momento, a
concretização do ímpeto criminoso e, num segundo momento,
a irresponsabilidade penal do agente.
Considerando que a notitia criminis é o objeto da
investigação criminal, pode-se concluir que o caráter oculto do
crime reflete no aumento das cifras negras, haja vista que, por
vezes, inviabiliza o início da persecução penal, o que compromete a própria eficiência da justiça.
6
7

SUMARIVA, Paulo. Criminologia - Teoria e Prática. ed. 5. Niterói, RJ: Impetus,
2018. p. 137.
CONDE, Muñoz. Introducción y a derecho penal. p. 47.
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Tal conclusão ganha relevância ainda maior devido ao fato de
que as investigações criminais, em regra, não funcionam pelo sistema
self-starter, ou seja, dependem de provocação. Isso significa que na
maioria absoluta dos casos o início da persecução penal depende da
vítima, que, nesse cenário, constitui a principal fonte de notícia crime.
De maneira ilustrativa, FIGUEIREDO DIAS e COSTA ANDRADE calculam que nos EUA e na Alemanha cerca de 85% a
95% das investigações têm seu início vinculado à provocação de
particulares.8 Ocorre que, por inúmeros fatores, cada vez mais
as vítimas de crimes deixam de comunicá-los aos órgãos oficiais,
contribuindo, assim, para o aumento das cifras negras e, consequentemente, da impunidade. Pode-se destacar os seguintes fatores:
a-) Revitimização: trata-se de um processo emocional
que faz com que a vítima de um crime se sinta novamente lesada, seja em decorrência das relações com outras pessoas ou
instituições públicas (heterovitimização) ou pelo seu próprio
sentimento de culpa (autovitimização secundária).
No Brasil, por exemplo, a falência imposta pelos nossos
governantes às Polícias Judiciárias, com atribuição investigativa,
faz com que a vítima de um crime perca horas em uma Delegacia de Polícia apenas para noticiar um delito por meio de boletim
de ocorrência. Se não bastasse, essa mesma vítima terá que retornar à Delegacia para ser ouvida ou participar de outros procedimentos policiais (ex: reconhecimento pessoal), sendo todo
esse expediente repetido na fase processual.
Do mesmo modo, a vítima também terá que conviver
com a repercussão social causada pelo crime, o que muitas vezes causa incômodo, humilhação e provoca uma constante lembrança do trauma vivenciado, sobretudo em crimes sexuais. Por
todas essas razões, a vítima, não raro, prefere não noticiar a
ocorrência da infração.
8

FIGUEIREDO DIAS, Jorge. COSTA ANDRADE, Manuel. Criminologia – O homem
Delinquente e a Sociedade Criminógena. Coimbra: Coimbra Ed., 1992. p. 133.
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b-) Falta de confiança no sistema de justiça: a conhecida ineficiência do sistema de justiça criminal em alguns países contribui diretamente para o aumento da cifra negra, uma
vez que as vítimas, como principais fontes de notícia crime, não
acreditam que terão uma resposta positiva das agências estatais,
seja pela falta de estrutura (que implica na morosidade e na ineficiência da persecução penal) ou até mesmo pela suspeita de
corrupção de seus agentes.
c-) Medo de represálias: como efeito natural da falta de
confiança no Estado em dar proteção aos seus cidadãos, as vítimas acabam suportando ações criminosas por receio de serem
novamente atingidas pelos mesmos criminosos. Isso é muito comum em crimes de roubo, tentativa de homicídio e nos casos
de violência doméstica e familiar, nos quais as vítimas têm medo
das represálias de seus algozes.
d-) Tolerância ao crime: devido aos fatores acima expostos, existe uma capacidade da sociedade de absorver determinadas modalidades de crimes. Algumas vítimas de estupro,
por exemplo, preferem absorver o crime a reviver o trauma
sofrido inúmeras vezes durante a persecução penal e ainda ficarem expostas perante a sociedade. Já algumas vítimas de furto,
por não acreditarem na eficácia da justiça, acabam absorvendo
a lesão sofrida em seu patrimônio. O mesmo ocorre com os
crimes de roubo, estelionato, apropriação indébita etc.
Feitas essas observações, destaque-se que todos esses fatores acabam fomentando a violência privada, na qual o cidadão
vítima de um crime e, por vezes, até agentes públicos, procuram fazer justiça com suas próprias mãos, desestruturando a
lógica de um Estado Democrático de Direito. Daí a importância
de se desenvolver uma estrutura investigativa eficiente que não
fique tão refém da provocação da vítima.
Não é outra a conclusão de LOPES JR. e GLOECKNER:
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Diante dessa realidade, o Estado deve dispor de instrumentos
eficazes para descobrir o fato e não permitir que se elevem os
índices de criminal case mortality, que geram descrédito dos
sistemas formais de controle e uma insegurança social. Nesse tema,
a investigação preliminar desempenha um papel relevantíssimo,
e sua eficácia está não só no resultado final, senão também nas
formas de starter.9

Percebe-se, pelo todo exposto, que a função da investigação criminal de buscar o fato oculto ganha relevância ainda
maior nos chamados crimes vagos, justamente porque em tais
hipóteses não há uma vítima definida, o que, a toda evidência,
compromete o início das apurações.
São exemplos de crimes dessa espécie o tráfico de drogas,
os previstos no Estatuto do Desarmamento, crimes ambientais
etc. Imagine, caro leitor, quantas pessoas mantêm a posse ilegal
de armas de fogo atualmente no Brasil, colocando em risco a
segurança pública. Já na seara ambiental, são inúmeros os crimes
praticados sem qualquer conhecimento por parte do Estado.
Assim, é preciso que as agências estatais de investigação
criminal sejam estruturadas com o objetivo de desvendar o fato
oculto, inviabilizando, não raro, a própria consumação do crime,
atuando de forma preventiva e, ao mesmo tempo, diminuindo o
índice de criminalidade desconhecida.
5 Função Simbólica
A pena é uma consequência jurídica imposta aos autores
de crimes justamente em virtude de uma violação às expectativas da sociedade intrínsecas nas leis penais. Ora, se a lei constitui
a expressão da vontade geral, ao praticar um crime o agente
está claramente confrontando a sociedade em que está inserido,
razão pela qual, lhe deve ser imposta uma pena, inclusive para
reforçar a observância às normas legais.
9

LOPES JR., Aury. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. op.cit., p. 105.
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BITENCOURT, explicando o pensamento de HEGEL sobre a pena, nos ensina o seguinte:
A tese de Hegel resume-se em sua conhecida frase: “a pena é
a negação da negação do Direito”. A fundamentação hegeliana
da pena é – ao contrário da kantiana – essencialmente jurídica,
na medida em que para Hegel a pena encontra justificação na
necessidade de restabelecer a vigência da “vontade geral”,
simbolizada na ordem jurídica e que foi negada pela vontade do
delinquente.10

Percebe-se, pois, que a pena possui uma função simbólica
que serve de desestímulo à prática de infrações penais, fomentando, insistimos, o respeito ao ordenamento jurídico. É inegável, nesse contexto, a finalidade preventiva da pena, seja no
seu aspecto negativo (dissuadindo possíveis delinquentes), seja
no seu aspecto positivo (reforçando a fidelidade dos cidadãos à
ordem social a que pertencem).
Com efeito, tendo em vista que a investigação criminal
viabiliza a concretização da justiça por meio da imposição de
uma pena aos autores de crimes, podemos concluir que, tal qual
a própria pena, a investigação também possui uma função simbólica, mitigando a sensação de insegurança e de impunidade,
na medida em que o Estado, por meio de suas agências, está
atuando prontamente na apuração dos fatos.
É evidente que a prática de uma infração penal repercute negativamente na sociedade, abalando a paz e trazendo
intranquilidade, afinal, a “vontade geral” foi violada. Ocorre que com a imediata ação estatal na apuração do delito, é
transmitida uma mensagem a todos no sentido de que o seu
responsável será punido.
Conforme nos ensinam LOPES JR. e GLOECKNER:
10

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. v. 1. 22. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016. p. 138

