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O Inquérito Policial  
Notitia  Criminis 

 
É o conhecimento espontâneo ou provocado pela autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. É 
com a noticia do crime que a autoridade policial dá início às investigações.  
 
Esta notícia pode ser:  
 
a) Cognição Imediata ou Expontânea  - Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato que infringe 
a norma penal por meio de atividades rotineiras, ou através dos meios de comunicação, como por exemplo, 
publicação em jornal a respeito, ou por meio de um dos seus agentes ou por intermédio da vítima. 
 
Exemplos: encontro do corpo de delito ou comunicação de um funcionário subalterno. 
 
b) Cognição Mediata ou Provocada - Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato por meio de 
requerimento (comunicação formal) da vítima ou de qualquer do povo, por representação, por requisição 
judicial ou do Ministério Público.  
 
Segundo o artigo 5º parágrafo 3º do CPP, qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento da ocorrência de 
uma infração penal, em que é cabível a ação penal pública incondicionada, poderá verbalmente ou por escrito 
comunicá-la a autoridade policial, e após verificar a procedência das informações, deverá instaurar o devido 
inquérito.  
 
Poderá ocorrer também a notícia anônima do crime (noticia inqualificada). Neste caso, a autoridade policial 
deverá verificar a veracidade das informações, instaurando inquérito somente depois de certificar-se dos fatos. 
 

 
Quando é praticada uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir, que só pode ser concretizado 
por meio do processo. Essa pretensão punitiva é proposta pelo Ministério Público por meio da ação penal. 
Mas, para que o Estado possa propor a ação penal, é necessário que tenha à sua disposição, um mínimo de 
elementos que comprovem a ocorrência de uma infração penal e sua autoria. 
 
O meio mais comum, embora não exclusivo para a colheita desses elementos é o inquérito policial que tem 
por objetivo "a apuração do fato que configure infração penal e respectiva autoria, para servir de base à 
ação penal ou às providências cautelares". 
 
Conforme o artigo 4º do CPP cabe à Polícia Judiciária, a atividade destinada a apuração das infrações penais 
e sua autoria, por meio do inquérito policial, preliminar ou preparatório da ação penal.  
 
A soma das atividades investigatórias realizadas pela polícia judiciária com a ação penal promovida pelo 
Ministério Público ou ofendido, é denominada persecução penal, por meio da qual procura-se realizar a 
pretensão punitiva do Estado (Jus Puniendi) , decorrente da prática do crime, com a finalidade de aplicar ao 
seu autor, a sanção penal cabível.  
 
Portanto, a persecução penal é a ação de perseguir o crime, abrangendo não só a ideia de ação da justiça 
para punição do acusado, em processo regular, mas também os atos praticados para capturar ou prender o 
criminoso, para que este seja processado e julgado. 
 
Polícia Judiciária - A polícia é uma instituição de direito público a serviço da administração com a finalidade 
de manter e recobrar, junto à sociedade, a paz pública e a segurança individual. 
 
A polícia possui duas funções:  
 
a) Função administrativa ou de segurança - É uma função de caráter preventivo. Sua finalidade é garantir a 
ordem pública e impedir a prática de fatos que possam causar danos ou colocar em perigo os bens individuais 
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ou coletivos. 
 
b) Função Judiciária - De caráter repressivo, tem por finalidade obter elementos que esclareçam uma infração 
penal para que se possa promover a ação penal contra os autores do delito. 
 
Investigação - É a primeira atividade de perseguição do Estado. É realizada pela Polícia Judiciária. 
 
A investigação comporta uma série de diligências que abrange: 
 

• buscas e apreensões,  
• exames de corpo de delito,  
• exames grafoscópicos,  
• interrogatórios,  
• depoimentos,  
• declarações,  
• acareações,  
• reconhecimentos, que reduzidos a escritos ou datilografados, constituem os autos do inquérito 

policial. 
 
A autoridade policial elabora então um relatório de tudo aquilo que fez durante a investigação e encaminha 
esses autos do inquérito a juízo, afim de que o Estado por meio de outro órgão que é o Ministério Público, se 
manifeste sobre eles, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia ou requerendo o 
arquivamento, por entender que o fato não constitui crime ou por ser de autoria desconhecida, ou requerendo 
a extinção da punibilidade, ou solicitando sua devolução a polícia, para que sejam realizadas outras diligências, 
desde que indispensáveis ao oferecimento da denúncia. 
 
Os atos investigatórios destinados ao esclarecimento dos crimes, contudo, não são exclusivos da polícia 
judiciária, pois a lei ressalva expressamente a atribuição concedida a outras autoridades administrativas (artigo 
4º do CPP). 
 
O Ministério Público tem legitimidade para realizar investigações e diligências, conforme determinam as Leis 
Orgânicas Estaduais. 
É, aliás, sua atribuição "acompanhar atos investigatórios junto aos organismos policiais ou 
administrativos, quando assim considerarem convenientes à apuração das infrações penais, ou se 
designados pelo Procurador Geral" e "assumir a direção de inquéritos policiais, quando designados 
pelo Procurador Geral" onde não haja delegado de polícia de carreira (artigo 15, inciso III e V da Lei 
complementar nº 40, de 14 de dezembro de 1981). 
 
Há também inquéritos extrapoliciais como o judicial, realizado pelo Juiz, referido na Lei das Falências, as 
comissões parlamentares de inquérito (CPIs), com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, 
o inquérito policial militar (IPM) e o inquérito civil presidido pelo órgão do Ministério Público e destinado a 
propositura da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Há também, disposições sobre 
o inquérito em caso de infração penal cometida na sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal, por 
Juiz de Direito ou Promotor de Justiça. 
 

Natureza, Início, Dinâmica e Instauração do Inquérito 
 

O Inquérito Policial - Como já vimos, é  todo procedimento destinado a reunir os elementos necessários para 
apurar a pratica de uma infração penal e sua autoria. É peça simplesmente informativa.  
 
O inquérito policial tem por finalidade permitir que o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o 
ofendido, possa iniciar a ação penal. O inquérito policial, entretanto, não é indispensável ao oferecimento da 
queixa ou da denúncia, pois, se o objetivo do inquérito é informar, desde que o titular do direito (Ministério 
Público ou o ofendido) tenham as informações, ou seja, os elementos necessários para oferecer a denúncia 
ou queixa, é óbvio, que o inquérito policial torna-se desnecessário e consequentemente dispensável. 
 
O artigo 112 do CPP é claro nesse sentido, pois informa que "o inquérito policial acompanhará a denúncia 
ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra ". Assim, é possível que a denúncia ou queixa não 
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seja acompanhada do inquérito, quando este não lhe servir de base, ou seja, quando puderem ser oferecidas 
sem inquérito. Por outro lado, o artigo 27 do CPP dispõe que qualquer pessoa do povo poderá provocar a 
iniciativa do MP, bastando para isso fornecer-lhe por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando-
lhe o tempo, o lugar e os elementos de convicção. O artigo 39 parágrafo 5º do CPP, ainda acentua que o órgão 
do MP dispensará o inquérito se, com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover 
a ação penal, caso em que a denúncia deverá ser oferecida em 15 dias. 
 
O artigo 46 do CPP em seu parágrafo 1º ainda estabelece que "quando o Ministério Público dispensar o 
inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido 
as peças de informação ou a representação" 

 

Natureza do Inquérito Policial 
 
As atribuições concedidas à polícia no inquérito policial são de caráter discricionário. Por esta razão, é lícito a 
autoridade policial deferir ou indeferir qualquer pedido de prova feito pelo indiciado ou ofendido, não estando 
a autoridade policial sujeita à suspeição. 
 
O ato de polícia é autoexecutável, pois não depende de prévia autorização do Poder Judiciário para sua 
realização. 
 
O inquérito policial  apresenta três características: 
 
a) Escrito - O inquérito policial é um procedimento escrito uma vez que sua finalidade é fornecer elementos 
ao titular da ação penal. De fato, o artigo 9º do CPP prescreve que "todas as peças do inquérito policial 
serão, num só processo reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela 
autoridade". 
 
b) Sigiloso - O inquérito policial é sigiloso, uma vez que sua finalidade é a investigação, o esclarecimento e a 
descoberta dos respectivos autores. Assim, é evidente que o sigilo desponte como uma qualidade 
indispensável, para que a autoridade policial possa realizar as diligências, sem que se lhe oponham no 
transcorrer das mesmas, empecilhos que possam impedir ou dificultar a colheita de informações, ocultação ou 
destruição de provas, influência sobre testemunha, etc. 
 
c) Inquisitivo - O inquérito é inquisitivo, pois, durante o mesmo, o indiciado representa apenas um mero objeto 
da investigação. 
No inquérito não se admite o princípio do contraditório (direito de afirmação de um fato por uma das partes, e 
a defesa contra a afirmação por parte da outra). 
 
O inquérito policial é neutro, nele não há acusação nem defesa. A autoridade policial sozinha é que realiza a 
pesquisa dos dados necessários à propositura da ação penal. Por esta razão, o inquérito é peça inquisitiva. 
 
O caráter inquisitorial do inquérito é disposto no artigo 107 do CPP "não se poderá opor suspeição às 
autoridades policiais, nos autos do inquérito, mas deverão elas se declarar suspeitas, quando ocorrer 
motivo legal". 
 

Competência 

 
Geralmente cabe à autoridade policial  a realização do inquérito, salvo as exceções legais. 
 
A competência para presidir o inquérito policial é deferida, aos delegados de polícia de carreira, de acordo com 
as normas de organização policial dos Estados. 
 
O artigo 144 da CF em seu parágrafo 4º  dispõe, "as policias civis dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
das infrações penais, exceto as militares". 
 
Competência em sentido amplo significa atribuição a um funcionário público para o exercício das suas funções. 
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Essa atribuição é distribuída de um modo geral, de acordo com o lugar onde se consumou a infração, em 
obediência a lei processual que se refere ao território das diversas jurisdições (circunscrições).  Entretanto, o 
artigo 22 do CPP, preceitua que: "no Distrito Federal e nas Comarcas em que houver mais de uma 
circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja 
procedendo, ordenar diligências em circunscrições outras, independentemente de precatórios ou 
requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer 
fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição".  
 
O artigo 4º do CPP, não impede que a autoridade policial de uma circunscrição (Estado ou Município), 
investigue os fatos criminosos que, praticados em outro local, tenham repercutido na sua competência, pois os 
atos investigatórios, por serem inquisitoriais não se acham alcançados pela regra do artigo 5º, LIII da CF de 
1988, segundo a qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 
 

Instauração do Inquérito 
 

Temos três casos a considerar:  
 
a)  Instauração de Inquérito na Ação Penal Pública Incondicionada -  
 
Todo inquérito policial se inicia com a noticia do crime. 
 
O inquérito policial, é disciplinado pela Lei Processual e pode ser iniciado de quatro formas diferentes: 
 
I - De Ofício - Isto é, por iniciativa própria, quando o fato chegar ao conhecimento da autoridade policial por 
meio da notitia criminis de cognição imediata. Neste caso, torna-se indispensável, saber se o crime é ou não 
de ação pública incondicionada, uma vez que, o inquérito só será instaurado de ofício, quando o crime for de 
ação penal pública incondicionada. 
 
Quando a ação penal for pública (condicionada ou incondicionada), será promovida pelo Ministério Público.  
 
Se a ação penal for privada, será promovida pelo ofendido ou por quem legalmente o represente. 
 
O artigo 100 do CP diz que a ação penal é pública, salvo quando a Lei Penal o declarar privativa do ofendido. 
A regra geral é a seguinte:  
 
A ação penal é pública.  
 
Excepcionalmente ela será privada, mas, para tanto, é preciso que a própria lei assim o declare. Por outro lado, 
o parágrafo 1º do artigo 100 do CP, prevê algumas hipóteses em que, mesmo sendo pública a ação penal., 
não poderá ser ela intentada, se ausente a condição estabelecida em lei. 
 
Essa condição ou é a representação ou a requisição do Ministro da Justiça. Contudo, nestes casos, é 
indispensável que a própria lei fixe a exigência legal.  
 
II - Mediante Requisição do Órgão do Ministério Público ou Requisição da Autoridade Judiciária - O 
inquérito policial é iniciado também, nos crimes de ação pública incondicionada, por meio de requisição da 
autoridade judiciária ou do órgão do Ministério Público. 
 
Chegando ao conhecimento do Juiz, a noticia referente a um crime, cuja ação penal seja pública 
incondicionada, poderá ele requisitar a autoridade policial a instauração do inquérito. Esta requisição poderá 
ser feita também pelo órgão do Ministério Público. 
 
Após receber a requisição, a autoridade policial mandará "autuá-lo" e, já no mesmo despacho poderá 
determinar uma série de diligências. 
 
III- Instauração Mediante Requerimento da Vítima ou de Quem Tiver Qualidade para Representá-la - O 
inciso II do artigo 5º do CPP dispõe que nos crimes de ação pública o inquérito será iniciado mediante 
"requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo".  
 
Portanto, a vítima ou seu representante legal poderão requerer a instauração do inquérito nos crimes de ação 
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pública. 
 

O requerimento é da vítima, devendo conter:  
 
a) Narração do fato, com todas as circunstâncias. 
 
b) Individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de 
presunção de ser ele o autor da infração, ou dos motivos de impossibilidade de o fazer. 
 
c) Nomeação da testemunha, com indicação de sua profissão ou residência (artigo 5º parágrafo 1º do 
CPP). 
 
Este requerimento poderá ser indeferido pela autoridade policial, quando esta entender, por exemplo, que o 
fato não constitui crime. 
 
O inquérito pode ser instaurado ainda, pela prisão em flagrante, quando o respectivo auto constituirá a primeira 
peça do procedimento. Os requerimentos, as requisições e o auto de prisão em flagrante são peças iniciais do 
inquérito policial. Nos demais casos a autoridade policial deve baixar a portaria para instauração do inquérito. 
 
A portaria é uma peça singela, na qual a autoridade policial assinala haver tomado conhecimento da prática de 
um crime de ação pública incondicionada, assinalando, quando possível, o dia, lugar e hora em que foi 
cometido, o prenome e nome do pretenso autor o prenome e nome da vítima, e concluir determinando a 
instauração do inquérito. Não se impede também a instauração de inquérito policial referente a crime cuja 
autoria é desconhecida. 
 
Algumas autoridades policiais costumam na portaria, dependendo do caso determinar algumas diligências. 
 
Convém ressaltar, que, embora o ofendido possa, neste crimes, requerer a instauração do inquérito, 
normalmente, nestes casos, em vez de requerer, ele procura a autoridade policial narrando-lhe verbalmente o 
fato, após o que o inquérito será instaurado. 
 
A comunicação verbal é a forma mais comum da notitia criminis prestada pela vítima ou terceiro. 
 
b) Instauração do Inquérito na Ação Penal Pública Condicionada - Tratando-se de crime de ação pública 
condicionada à representação, dispõe o parágrafo IV do artigo 5º: "O inquérito, nos crimes em que a ação 
pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado".  
 
Assim, se o crime for de ação pública, mas condicionada à representação, a autoridade policial não poderá 
iniciar o inquérito de ofício. 
 
Representação - É um pedido-autorização em que o interessado manifesta o desejo de que seja proposta a 
ação penal pública e, portanto, como medida preliminar, o inquérito policial.  
 
Nos termos do artigo 100, parágrafo 1º, do CP, e 24, do CPP, podem oferecer representação o ofendido ou 
quem tiver qualidade para representá-lo, ou seja, o representante legal da vítima e, por força do artigo 39, 
caput, do segundo estatuto, o procurador com poderes especiais. 
 
A representação pode ser dirigida à autoridade policial, ao Juiz ou ao órgão do Ministério Público (artigo 39 
do CPP). 
 
O magistrado e o membro do Ministério Público, se não tiver elementos para o oferecimento da denúncia, 
deverão encaminhá-la à autoridade policial, requisitando a instauração do inquérito. A representação é uma 
declaração escrita ou oral, que não exige fórmula especial, mas que deve conter as informações que sirvam à 
apuração do fato e da autoria (artigo 5º, parágrafo 1º e artigo 39 parágrafo 1º). A representação oral ou sem 
assinatura autenticada, deve ser reduzida a termo (artigo 39 parágrafo 1º). 
 
O direito à representação está sujeito a decadência, extinguindo-se a punibilidade do crime, se não for ela 
oferecida no prazo legal. 
 
Há casos em que a ação pública fica subordinada à requisição do Ministro da Justiça. São casos que ocorrem 
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com pouca frequência, pois poucas são as hipóteses em que a lei brasileira condiciona a propositura da ação 
penal à requisição ministerial. 
 

Essas hipóteses são:  
 
I -  Crime Cometido Por Estrangeiro Contra Brasileiro Fora do Brasil - (artigo 7º, parágrafo 3º, B, do CP). 
    
II - Crimes Contra a Honra do Presidente da República ou Chefe de Governo Estrangeiro - (artigo 145, 
parágrafo único, do CP) ou contra esta e outras autoridades quando praticados através da imprensa (artigo 23, 
I, c.c e artigo 40, I, a, da Lei de Imprensa). 
 
c) Instauração de Inquérito em Caso de Ação Privada - Quando determinado crime somente se apura 
mediante queixa, a lei prevê para ele a ação penal privada. Nestes casos, o inquérito policial também só pode 
ser instaurado mediante a iniciativa da vítima. Neste sentido, preceitua o artigo 5º do CPP, parágrafo 3º, "nos 
crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito a requerimento de 
quem tenha qualidade para intentá-la". 
 
Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mesmo maior, mas mentalmente insano ou retardado mental, caberá 
ao seu representante legal requerer a instauração do inquérito e promover posteriormente a queixa, ou, se tiver 
a posse de elementos que o habilitem a promover a ação penal, poderá ingressar em juízo com a queixa. 
 
Caso o ofendido tenha entre 18 e 21 anos de idade, o requerimento tanto poderá ser feito por ele como pelo 
seu representante legal. Se um deles, entretanto, quiser fazer o requerimento e o outro se opuser, prevalecerá 
a vontade daquele que quiser instaurar o inquérito, nos termos do artigo 34 e do parágrafo único do artigo 50, 
ambos do CPP. 
 
Procedimentos - Ao receber a notitia criminis, a autoridade policial além de instaurar o inquérito deve 
determinar a instauração do procedimento investigatório. 
 
Inicialmente a autoridade policial deve proceder de acordo com o artigo 6º do CPP que dispõe, "se possível 
e conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das 
coisas, enquanto necessário". 
 
A presença da autoridade policial no local do crime é de capital importância, devendo ela levar consigo o 
médico legista (conforme o caso), o escrivão e o fotógrafo. O exame do local onde foi cometido o crime, é de 
grande valor para o esclarecimento e autoria do crime. 
 
A autoridade policial deve proibir a alteração do estado e conservação das coisas, até serem ultimados os 
exames e perícias, objetivando a impedir que certos elementos que possam esclarecer os fatos venham 
desaparecer. Assim, por exemplo, uma impressão digital deixada no instrumento do crime, ou mesmo em 
objetos que estejam no local podem desaparecer, se a autoridade policial não agir cautelosamente, deixando 
de tomar as providências apontadas no inciso I do artigo 6º . 
 
Instrução / Ouvida do Ofendido - A autoridade deverá ouvir o ofendido, ou seja, o sujeito passivo do crime, 
pois geralmente é quem melhor fornecerá a autoridade policial, elementos para o esclarecimento dos fatos, 
conforme preconiza o artigo 6º, IV, do CPP. 
 
Bem verdade, que a palavra da vitima, apresenta valor probatório relativo, face ao seu interesse na relação 
jurídico material. Entretanto, não raras vezes a palavra do ofendido é de excepcional valia, pois constitui o 
elemento principal de toda a prova, como via de regra ocorre nos crimes contra os costumes. Estes crimes, 
pela sua natureza, são cometidos longe de testemunhas e, é atribuído excepcional valor à palavra da vítima. 
O ofendido deve ser notificado para comparecer e prestar suas declarações e, diante do não atendimento 
injustificado, ser conduzido à presença da autoridade (artigo 201, parágrafo único do CPP), podendo esta, se 
necessário determinar a busca e apreensão (artigo 240 parágrafo 1º, g ). 
 
Deve ainda a autoridade conforme informa o artigo 6º, VII do CPP "determinar, se for o caso, que se proceda 
a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias", de conformidade com o disposto nos artigos 
158 a 184 do CPP. 
 
Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial 
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poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem 
pública (artigo 7º).  
 
Indiciamento - É a imputação a alguém no inquérito policial, da prática do ilícito penal. 
 
Indiciado é a pessoa contra quem foi instaurado o inquérito. 
O indiciamento exige que haja em relação ao indiciado razoáveis indícios de autoria do crime que está sendo 
apurado. 
 
O suspeito, sobre o qual se reuniu prova da autoria da infração tem que ser indiciado, mas aquele que contra 
si tenha apenas frágeis indícios, não pode ser indiciado pois é simples suspeito. 
 
Indiciado o presumido autor da infração penal, deve a autoridade policial ouvi-lo, ou seja, interrogá-lo. 
 
O indiciado também pode ser conduzido coercitivamente para ser interrogado, não estando, todavia, obrigado 
a responder as perguntas que lhe foram feitas, pois é um direito individual assegurado pela Constituição 
Federal vigente o de permanecer calado (artigo 5º, LXIII). 
 
A autoridade policial deve determinar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico e proceder a sua 
qualificação, nome, filiação, naturalidade, etc., bem como outros aspectos físicos. Entretanto, com o advento 
da Constituição Federal de 1988 "o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, 
salvo nas hipóteses previstas em lei" (artigo 5º, LVIII). 
 
Dessa forma, somente aquele que não foi identificado estará obrigado à identificação criminal. 
 
Nada impede, porém, que havendo necessidade para fins investigatórios ou restando dúvidas quanto a 
identidade do autor do crime, seja realizada a tomada fotográfica do indiciado. Este elemento de prova, não 
contraria o disposto na Constituição, pois não se confunde com a identificação criminal. 
 
A autoridade policial deve também diligenciar objetivando juntar aos autos do inquérito a folha de antecedentes 
do indiciado, para que se possa tomar conhecimento de sua eventual vida criminal pregressa, em especial se 
já foi condenado anteriormente para a caracterização  da reincidência. 
 
Indiciamento de Menor - Conforme o disposto no artigo 15 do CPP "se o indiciado for menor, ser-lhe-á 
nomeado curador pela autoridade policial". Esta exigência prende-se ao fato de serem os menores de 21 
e maiores de 18 anos considerados relativamente incapazes na esfera civil, por serem pessoas 
presumivelmente dotadas de menor discernimento que os absolutamente capazes, embora sejam 
considerados imputáveis para os efeitos penais e possam exercer o direito de queixa ou de representação. 
 
A função do curador é a de assistir ao interrogatório e os demais atos que, exijam a participação do indiciado, 
como a acareação, reconhecimento, etc. 
 
O curador por sua vez, não pode interferir no interrogatório ou participar das demais inquirições, o que é vedado 
a indiciado maior de idade.  
 
Contudo, como este, pode requerer diligência, que será realizada, ou não, a critério da autoridade (artigo 14). 
 
A falta de nomeação de curador ao indiciado menor por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante é 
causa de nulidade. 
 
Encerramento - Após o término da investigações, a autoridade policial deve elaborar um relatório minucioso 
daquilo que tiver sido apurado no inquérito policial (artigo 10, parágrafo 1º, 1a parte). Neste relatório, a 
autoridade policial poderá indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde 
possam ser encontradas (artigo 10, parágrafo 2º). Não compete a autoridade emitir qualquer opinião ou 
julgamento, mas apenas prestar todas as informações colhidas durante as investigações e as diligências 
realizadas. Entretanto, pode exprimir impressões deixadas pelas pessoas que participaram do inquérito, ou 
seja, indiciado, vítima, testemunhas, etc.  
 
Quando o inquérito é instaurado, a autoridade já deve classificar o crime , ou seja, definir o ilícito penal 
praticado. Após o término das investigações, caso os elementos obtidos indiquem ter ocorrido uma infração 
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penal diferente daquela mencionada na portaria, a classificação deve ser alterada. 
 
Concluído o inquérito e elaborado o relatório, a autoridade deverá remeter os autos ao Juiz competente (artigo 
10, parágrafo 1º, 2ª parte).  
 
Devem acompanhar os autos os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova. Por 
ocasião da remessa dos autos do inquérito ao Juiz competente, também deve a autoridade policial dar ciência 
ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido 
distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado (artigo 23).  
 
Assinala o Código, no artigo 10, o prazo de 30 dias  para a conclusão do inquérito policial se o indiciado estiver 
solto, mediante fiança ou sem ela. Este prazo deve ser contado a partir da data do recebimento pela autoridade 
policial da requisição ou requerimento ou, em geral, da portaria que deve ser expedida quando se verificou a 
notitia criminis. Se o réu estiver preso, o prazo será de 10 dias, contados da data da prisão, seja ela em flagrante 
ou decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva. 
 
Entretanto, o artigo 10, parágrafo 3º dispõe que "quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado 
estiver solto, a autoridade poderá requerer ao Juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, 
que serão realizadas no prazo marcado pelo Juiz". 
 
Também, o Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas 
diligências  indispensáveis ao oferecimento da denúncia. A regra, analogamente, deve ser aplicada ao 
ofendido, na hipótese de ação penal privada. Indeferido o pedido, pode o Ministério Público interpor correição 
parcial ou requisitar as diligências faltantes diretamente a autoridade policial. Proposta porém a ação penal o 
Ministério Público e o querelante poderão requerer ao Juiz que em autos separados, a autoridade policial 
realize diligências importantes para instrução do processo. 
 
Caso o indiciado esteja preso, o prazo de 10 dias contados a partir da data da prisão não pode ser prorrogado, 
pois, se este prazo for excedido ocorrerá constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indiciado, o que 
levará ao deferimento de habeas corpus para a soltura do indiciado, sem prejuízo do prosseguimento do 
inquérito policial. Tratando-se de prisão processual, o prazo deve ser contado nos termos do artigo 798, 
parágrafo 1º do CPP, começando a fluir no dia imediato a prisão, e neste caso os autos devem ser enviados a 
juízo no dia imediato ao término do prazo. 
 

 (Segundo o texto explicito no nosso Código de Processo Penal) 
TÍTULO II 

DO INQUÉRITO POLICIAL 
 

 Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 
circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. (Redação dada pela Lei nº 9.043, de 
9.5.1995) 
        Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a 
quem por lei seja cometida a mesma função. 
         
Art. 5o  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
        I - de ofício; 
        II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido 
ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 
        § 1o  O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível: 
        a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
        b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção 
de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; 
        c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. 
        § 2o  Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de 
Polícia. 
        § 3o  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. 
        § 4o  O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser 
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iniciado. 
        § 5o  Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 
requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 
         
Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 
        I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a 
chegada dos peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) (Vide Lei nº 5.970, de 1973) 
        II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 
        III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
        IV - ouvir o ofendido; 
        V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste 
Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura; 
        VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
        VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; 
        VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos 
sua folha de antecedentes; 
        IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos 
que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 
         
Art. 7o  Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade 
policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a 
ordem pública. 
         
Art. 8o  Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro. 
         
Art. 9o  Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas 
e, neste caso, rubricadas pela autoridade. 
         
Art. 10.  O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver 
preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, 
ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 
        § 1o  A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. 
        § 2o  No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando 
o lugar onde possam ser encontradas. 
        § 3o  Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao 
juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. 
         
Art. 11.  Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos 
do inquérito. 
         
Art. 12.  O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. 
         
Art. 13.  Incumbirá ainda à autoridade policial: 
        I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos; 
        II -  realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; 
        III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; 
        IV - representar acerca da prisão preventiva. 
         
Art. 14.  O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será 
realizada, ou não, a juízo da autoridade. 
         
Art. 15.  Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. 
         
Art. 16.  O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para 
novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 
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Art. 17.  A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. 
        
Art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a 
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 
         
Art. 19.  Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo 
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao 
requerente, se o pedir, mediante traslado. 
         
Art. 20.  A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse 
da sociedade. 
   Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não 
poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes. 
(Redação dada pela Lei nº 12.681, de 2012) 
      
Art. 21.  A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será 
permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. 
        Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias, será decretada por despacho 
fundamentado do Juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, 
em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 
nº 4.215, de 27 de abril de 1963) (Redação dada pela Lei nº 5.010, de 30.5.1966) 
         
Art. 22.  No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade 
com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em 
circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que 
compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição. 
         
Art. 23.  Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto 
de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e 
os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. 
 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
1. Que opções tem o promotor de justiça quando o inquérito policial lhe é relatado?  
Recebendo os autos relatados (CPP, art. 10, § 1º), o promotor de justiça poderá: a) requerer o retorno deles 
ao Distrito Policial de origem para novas diligências, desde que imprescindíveis ao oferecimento da denúncia 
(CPP, art. 16); b) suscitar conflito de atribuições, na conformidade da Lei Orgânica; c) requerer o seu 
arquivamento, sempre que estiverem esgotadas as diligências e não houver possibilidade de propor a ação 
penal; d) remeter os autos ao juízo competente, a fim de aguardar a iniciativa do ofendido, quando se tratar de 
infração de ação penal privada (CPP, art. 19); e) oferecer denúncia. 
 
2. Que é polícia judiciária? 
É a polícia que atua após a ocorrência do crime, tendo como finalidade investigar a ocorrência de infrações 
penais e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa dispor de elementos suficientes para postular 
a satisfação da pretensão acusatória em juízo. 
 
3. Que é polícia administrativa? 
É a polícia de que dispõe o Estado-Administração, com a finalidade de prevenir a ocorrência de ilícitos penais, 
notadamente através de policiamento ostensivo preventivo. Procura atuar antes da ocorrência do crime. É o 
caso da polícia militar estadual (CF, art. 144, § 5º). 
 
4. O inquérito policial tem valor probatório? 
O inquérito policial é simples peça informativa, tendo relativo valor probatório. Assim, a prova nele produzida, 
por estar fora do alcance do contraditório e da ampla defesa, só tem valor se confirmada pela prova coligida 
em juízo. 
 
5. O inquérito policial é fase obrigatória da persecução penal? 
Não, pois pode ser dispensado caso o Ministério Público disponha de suficientes elementos para o 
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oferecimento da ação penal (cf. arts. 12, 27 e 39, § 5º, todos do CPP). 
 
6. O inquérito policial admite o contraditório? 
Não, os únicos inquéritos que admitem o contraditório são o falimentar (art. 106 da Lei de Falências) e o 
inquérito administrativo visando à expulsão do estrangeiro, instaurado por determinação do ministro da justiça 
(art. 102 do Regulamento da Lei nº 6.815/80). 
 
7. Em que hipóteses o inquérito pode ser presidido por membro do Poder Judiciário? 
Salvo a exclusividade atribuída pela Constituição Federal à polícia federal (art. 144, § 1º, IV), a função de 
polícia judiciária, que abrange a apuração das infrações penais e das respectivas autorias, pode ser exercida 
tanto pelas polícias civis (CF, art. 144, § 4º), o que é a regra (quando então o inquérito será policial), quanto 
por outras autoridades, às quais a lei cometa as mesmas funções. São os inquéritos extrapoliciais. No caso, a 
lei confere a atribuição de presidir o inquérito a um membro do Judiciário nas seguintes hipóteses: a) para a 
apuração de crime falimentar — Lei de Falências, arts. 103 e s.; b) para a apuração de infrações penais 
cometidas na sede ou nas dependências do STF — RISTF, art. 43; c) para a apuração de infrações praticadas 
por juiz de direito — LOMN — Lei Complementar nº 35/79, art. 33, parágrafo único. 
 
8. O membro do Ministério Público está sujeito ao sigilo do inquérito policial?  
Não. Sendo ele o titular exclusivo da ação penal pública (CF, art. 129, I), a própria Constituição Federal, no art. 
129, VIII e IX, seguida pela LOEMP, art. 104, V, confere ao promotor de justiça a atribuição de acompanhar e 
participar da realização de inquéritos. Tendo em vista que o membro do Ministério Público é o destinatário 
imediato das investigações, não haveria sentido em limitar-lhe o acesso às informações colhidas no inquérito. 
 
9. Em que casos pode a autoridade policial indeferir pedido de instauração de inquérito policial? 
Havendo pedido de instauração, a autoridade policial deverá deixar de instaurar inquérito quando: a) faltar justa 
causa (fato, analisado em tese, atípico; se estiver extinta a punibilidade do agente etc.); b) o requerimento do 
ofendido, ou de quem o represente, não oferecer os elementos indispensáveis ao início das investigações; c) 
a autoridade policial destinatária carecer de atribuição (contudo, nada impede que, nesse caso, o requerimento 
seja enviado à que for competente). Do indeferimento caberá recurso administrativo ao Secretário da 
Segurança Pública (CPP, art. 5º, § 2º). 
 
10. Causa nulidade a não-nomeação de curador a indiciado menor?  
Não. O inquérito é peça meramente informativa, dispensável, destinada à formação da opinio delicti do titular 
da ação penal. A falta de nomeação de curador a indiciado menor, conquanto diminua o valor informativo do 
ato, não tem o condão de causar nulidade, afetando, a posteriori, o processo. Note-se que o art. 564, III, do 
Código de Processo Penal refere-se apenas ao réu relativamente menor, aplicando-se, assim, apenas ao 
processo. Todavia, nas hipóteses de prisão em flagrante, a não-nomeação de curador ao interrogado menor, 
embora não sirva para infirmar a eficácia informativa do auto, torna-o nulo sob o aspecto coercivo, isto é, retira-
lhe a capacidade de manter o indiciado na prisão. O flagrante, então, deve ser relaxado. 
 
11. Em que caso é cabível recurso do despacho que determina o arquivamento de inquérito 
policial?  
A regra é a irrecorribilidade da decisão judicial que, a pedido do Ministério Público, arquiva os autos do 
inquérito. Todavia, em hipóteses excepcionais, expressamente previstas em lei, da decisão caberá recurso: a) 
se o arquivamento for determinado ex officio pelo juiz, quando caberá correição parcial; b) em sentido estrito, 
quando o arquivamento for de autos de inquérito instaurado para apurar contravenção do jogo do bicho (Lei nº 
1.508/51, art. 6º, parágrafo único); c) nos casos de crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública 
(Lei nº 1.521/51, art. 7º). Neste caso, a lei equivocadamente fala em recurso de ofício. Trata-se, em verdade, 
de decisão judicial sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, como condição de sua eficácia natural. 
É o chamado reexame necessário. 
 

 
 

DAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS 
 
Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou 
intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que 
declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido 
pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. 
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Incompatibilidades e impedimentos 

 
Suspeição decorre do vínculo do juiz com qualquer das partes. O impedimento decorre da relação de interesse 
dele com o objeto do processo, é um obstáculo à competência.  
 
A Incompatibilidade provém de graves razões de conveniência não incluídas entre os casos de suspeição ou 
de impedimentos, estando prevista em geral nas leis de organização judiciárias.  
 
A competência do juiz, delimitada por lei, depende, ainda, da ausência de determinadas relações com as 
partes, ou com outros juízes, assim como do prejuízo (Ter julgado anteriormente), o que significa que a 
presença de uma ou de outra destas condições a exclui. Para que o juiz seja competente, podendo julgar com 
imparcialidade e isenção de ânimo, faz-se necessário que estejam excluídas tais relações, que configurem a 
suspeição, o impedimento e a incompatibilidade. Muito embora, por vezes, se fale em "suspeição", quando há 
o impedimento e se usa o termo "incompatibilidade" para designar essas hipóteses, a lei refere-se as três como 
condição que afastam a competência do juiz.  
 
Não há, entretanto,, no nosso direito positivo processual uma clara distinção entre as hipóteses de 
incompatibilidades e impedimentos, previstos nos artigos. 252 e 253, do CPP.  
 
Causas de impedimentos e incompatibilidades  
Dispõe o Art. 112, do CPP, que o juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários da justiça 
e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou 
impedimento legal, que declararão nos autos.  
 
O Art. 252 elenco incompatibilidade ou impedimento legal:  
"O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionando seu cônjuge ou parente, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, 
órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito."  
 
É clara a razão do impedimento:  
 
Não pode haver isenção do juiz se no processo tiver funcionando seu cônjuge ou parente próximo.  
 
Não pode exercer jurisdição o juiz se, "ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido 
como testemunha".  
 
O juiz que anteriormente haja exercido a função de defensor, procurador ou curador do acusado no 
procedimento penal não pode cumprir atos jurisdicionais de qualquer espécie no mesmo feito, mesmo quando 
oficiou como órgão do Ministério Público ou auxiliar da justiça.  
Está impedido se, na fase extrajudicial presidiu o inquérito policial como delegado de polícia, ou exerceu 
atividade de perito.  
 
A referência a "processo", no Art. 525, não exclui o impedimento quando do exercício funcional em inquérito 
policial, quer porque a palavra é utilizada em seu sentido amplo, abrangendo o procedimento investigatório, 
que pela referência externa da lei à autoridade policial.  
 
Não pode exercer a jurisdição, o juiz que serviu de testemunha no inquérito ou processo. Não pode, por essa 
razão, indeferir pretensão da parte para que deponha como testemunha sobre os fatos questionados, 
persistindo na presidência do processo.  
 
Também está impedido aquele que tiver funcionando como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato 
ou de direito, sobre a questão. Não pode haver isenção de ânimo do juiz que deve proferir nova decisão em 
matéria sobre a qual já exerceu jurisdição.  
 
Estará impedido o Magistrado se, na qualidade de Juiz de Menores, procedeu a diligência para obtenção de 
elementos incriminadores do ato praticado pelo acusado antes de instaurada ação penal, já que tal atividade 
corresponde àquela da autoridade policial.  
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Estará impedido o juiz se "ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou 
colateral até terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessada no feito".  
O impedimento decorrente do feito de parentesco por afinidade, como na suspeição, cessará pela dissolução 
do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas, ainda que dissolvido o 
casamento sem descendentes, não podem funcionar como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou 
enteado de quem for parte no processo (Art. 255, do CPP). Está incluído o parentesco civil (adoção), por 
interpretação extensiva.  
 
Além das causas elencadas no Art. 254, do CPP, apresentam-se como incompatibilidades (ou suspeição) as 
razões íntimas que impedem o juiz de atuar com imparcialidade e isenção.  
 
Motivo íntimo é qualquer motivo que o juiz não quer revelar, ou talvez nem deve revelar e do qual é ele o único 
árbitro. Exemplo: Juiz tem ligação amorosa com a ré deve dar-se por incompatibilizado. Nessas hipóteses, 
mandam as leis de organização judiciária que o juiz afirme sua incompatibilidade, remetendo os autos ao seu 
substituto legal e comunicando o motivo a órgão disciplinar superior. Por se tratar de razão de foro íntimo, 
descabe ao juiz a quem o processo é remetido fazer apreciação sobre a razão de suspeição, inviabilizando-se 
dessa maneira, a suscitação do conflito de competência.  
 
As incompatibilidades e os impedimentos aplicam-se aos juízos dos tribunais de instâncias superiores, ainda 
que tenham a designação de desembargadores ou ministros; todos são "juízes".  
 
O Art. 253, dispõe sobre o impedimento nos juízes coletivos, de primeira ou superior instância, vedando que 
sirvam no mesmo processo "os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou 
colateral até o terceiro grau, inclusive".  
 
Inclui-se, evidentemente o cônjuge, inobstante a ausência à menção expressa, numa obrigatória interpretação 
extensiva. Esse impedimento não desapareceu por ter ocorrido por ocasião do julgamento à separação judicial. 
Não se tendo decretado o divórcio, permanece o vínculo matrimonia causado do impedimento.  
 
Não há impedimento:  
Se o juiz atuou previamente em sindicância instaurada contra o acusado, já que se trata de atividade 
meramente administrativa e não jurisdicional, independente de ação penal, exceto quando em caso de 
sindicância instaurada no exercício da função correcional da Polícia Judiciária, para apurar fato que caracteriza 
ilícito administrativo e que configura, em tese, um crime.  
 
Inexiste impedimento quando o juiz, nos próprios autos do processo, não relaxou a prisão em flagrante, no 
momento em que ela (prisão) lhe foi comunicada, decretou a prisão preventiva ou rejeitou a denúncia, 
posteriormente recebida em grau de recurso, providências admitidas em nosso ordenamento jurídico e próprias 
do poder jurisdicional na ação penal.  
 
Também, não há qualquer impedimento quando o magistrado exerceu jurisdição em segundo grau após tê-lo 
feito, em outro processo, em primeiro.  
Embora não seja aconselhável qualquer manifestação pública do juiz a respeito da causa que vai julgar não 
causa impedimento a simples manifestação pública do magistrado sobre processo de sua competência 
jurisdicional, se os esclarecimento cingem-se ao óbvio, sem implicar contra a excipiente intenção de 
parcialidade.  
 
Impedimentos do Ministério Público e órgãos auxiliares  
Os impedimentos referem-se, também, ao Ministério Público:  
 
Não pode oficiar nos autos aquele que o juiz ou qualquer das partes for cônjuge, ou parente, consanguíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, a eles se estendendo, no que lhes for aplicável, 
as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes (Art. 258).  
 
Não pode oficiar no processo o que servir de testemunha, ainda que no inquérito policial, aquele que 
desempenhou, ou seu parente, uma das funções previstas no Art. 252; ou que tiver interesse no feito.  
 
Também estão impedidos os serventuários ou funcionários da Justiça, os peritos ou intérpretes, como dispõe 
expressamente o Art. 112, bem como jurado, não citado expressamente porque é, também, "juiz".  
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O Art. 253, do CPP, dispõe que nos juízos coletivos ou afins, não poderão servir no mesmo processo juízes 
que forem parentes consanguíneos ou afins, no caso de perícia realizada por pai e filho, uma vez que os peritos 
não são juízes, mas meros auxiliares da justiça.  
 
Não há impedimento:  
Apesar da referência genérica no Art. 258 às prescrições relativas à suspeição e impedimentos dos juízes, o 
STF já decidiu que, sendo o Ministério Público parte não se lhe estende tais incompatibilidades, como, por 
exemplo, no parentesco com o escrivão.  
 
É pacífico entendimento, que não constitui impedimento o fato de ter sido o representante do Ministério Público 
designado para acompanhar o inquérito policial, intervindo nas investigações, participando da coleta de provas, 
requisitando diligências, etc., funções que lhe são próprias.  
 
Tratando-se de ofensa irrogada à Instituição do Ministério Público, inexiste impedimento dos procuradores 
componentes do órgão público, pretensamente vítimas, para darem parecer no feito em nome do Ministério 
Público, desde que não se manifeste em nome próprio ou particular (hipótese de interesse no feito). O mesmo 
se diga quanto à ofensa à Magistratura, que não pode impedir a competência dos seus juízes ou tribunais.  

 

 
 

Da Prova  
Prova - É o conjunto de atos praticados pelas partes, por terceiros (peritos, testemunhas, etc.), e até 

pelo próprio Juiz para averiguar a verdade sobre certos fatos e para formar a convicção do Juiz. 
 
Finalidade da Prova - É o que deve demonstrar, ou seja, aquilo sobre o que o Juiz deve adquirir conhecimento 
necessário para resolver o litígio. Portanto, a prova tem por objetivo formar a convicção do Juiz sobre os 
elementos necessários para a decisão da causa. 
 
Provar - É produzir um estado de certeza, na consciência e mente do Juiz, para sua convicção, a respeito da 
existência ou inexistência de um fato ou da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de 
fato, que se considera de interesse para sua decisão judicial ou a solução de um problema. 
 
A denúncia ou a queixa se referem a um fato que aconteceu longe dos olhos do Juiz. Cabe, então, ao autor da 
ação demonstrar que este fato realmente ocorreu. Cumpre, por outro lado, à parte em contrária desfazer aquela 
afirmação, procurando demonstrar como, realmente, o fato teria ocorrido. Este ato de demonstrar constitui a 
ação de provar. 
 
Para proferir sua decisão, o Juiz precisa conhecer o fato que é objeto do processo, e, para tanto, deve restaurá-
lo nos autos, por meio de informações de testemunhas, documentos, perícias e de outros elementos. 
 
A restauração tem a finalidade de conduzir o julgado à época e local do fato, para senti-lo como se o estivesse 
presenciando, e, assim, poder afirmar se o acusador tem ou não razão. 
 
É, aí, portanto que se encontra a finalidade da prova: formar a convicção do Juiz, pois é ele quem decide se o 
réu é culpado ou inocente, e, para isso, precisa ter ciência do que realmente aconteceu, quando aconteceu e 
como aconteceu. 
 
O objeto da prova são todos os fatos, ou seja, tudo aquilo que exija comprovação em juízo. Por essa razão, a 
prova pode recair sobre um crime, uma arma, insanidade mental, etc. 
 
É óbvio, que somente os fatos que exigem comprovação judicial é que se devem constituir nos objetos de 
prova, cabendo assim ao Juiz investigar com as provas, os fatos  e as afirmações sobre os quais não se tenha 
certeza absoluta, devendo ser excluídos aqueles que não apresentam qualquer relação com o que é discutido 
e que por essa razão, nenhuma influência podem ter na solução do litígio. Assim, por exemplo, são irrelevantes, 
as roupas vestidas pelo autor do delito, suas convicções religiosas ou seu estado civil, quando tais 
circunstâncias não são elementos do crime e não influem da fixação da pena, ou não fornecem qualquer 
elemento para a apuração da verdade perseguida no processo. 
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