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Concurso Público 2016 

 
 
 

Sem especialidade 
 
 
 

 
Conteúdo 

 
 Inquérito Policial: natureza, início e dinâmica. Ação penal pública e privada. A denúncia. A queixa. 

A representação. A renúncia. O perdão. A competência penal da Justiça Federal: do STF, do STJ, dos 
TRFs, da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001). Sujeitos do processo: 
Juiz, Ministério Público, ofendido, defensor, assistente, auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, 
lugar, tempo (prazo, contagem). Comunicações processuais: citação, notificação, intimação. Da Prisão: 
temporária, em flagrante, preventiva, decorrente de sentença condenatória. Liberdade Provisória e 
Fiança. Atos jurisdicionais: Despachos, decisões interlocutórias e sentença: conceito, publicação, 
intimação e efeitos. Recursos: disposições gerais e modalidades. Juizados Especiais Federais.  
  

Coletâneas de Exercícios 1, 2, 3 e 4 
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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 notícia do crime que a autoridade policial dá início às investigações.  
 
Esta notícia pode ser:  
 
a)  Cognição Imediata ou Espontânea - 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:  
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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 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 
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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 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. 
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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. 
 
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 notícia 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 notícia referente a um crime, cuja ação penal seja pública incondicionada, 
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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 
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, nestes 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. 
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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 à 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 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. 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                       Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil 

8 
 

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 vítima, 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 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, 
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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 das 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 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. 
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(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.  
        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 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;  
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;  
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. 
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome 
e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.  (Incluído pela Lei nº 
13.257, de 2016) 
         
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 
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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. 13-A.  Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de 
quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima 
ou de suspeitos. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá: (Incluído pela Lei 
nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
I - o nome da autoridade requisitante;  
II - o número do inquérito policial; e  (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) 
(Vigência) 
 
Art. 13-B.  Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do 
Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas 
prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos 
adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito 
em curso. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
§ 1o  Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade 
de radiofrequência. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
§ 2o  Na hipótese de que trata o caput, o sinal: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, 
conforme disposto em lei; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, 
renovável por uma única vez, por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem judicial. 
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
§ 3o  Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
§ 4o  Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará às 
empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios 
técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos 
do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 
         
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. 
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Art. 16.  O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas 
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 
         
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)  
         
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). 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                       Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil 

13 
 

 
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 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. 
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Ação Penal 
 
Ao suprimir a autodefesa e chamar para si o direito de dirimir os litígios existentes entre os indivíduos, o Estado 
assumiu a responsabilidade pela distribuição a justiça, criando para esse fim, juízos e tribunais para tornarem 
concreta a proteção dos direitos e interesses individuais, assegurados pelo ordenamento jurídico.  
 
Assim, como consequência direta, nasceu o direito do cidadão de invocar a atividade jurisdicional do Estado, 
objetivando a solucionar seus litígios e reconhecer seus direitos que, no âmbito do direito criminal, é denominado 
direito de ação penal. 
 
O direito de ação penal, muito bem definido por Grispigni "consiste na faculdade de exigir a intervenção do 
Poder Judiciário para que se investigue a procedência da pretensão punitiva do Estado", isto é, o direito de 
requerer em juízo a reparação de um direito violado.  
 
Entretanto, ao mesmo tempo em que o Estado determina ao indivíduo a abstenção da prática de condutas 
criminosas, assegura também que somente poderá puni-lo, caso ele venha a violar aquela determinação.  
 
Porém, se o indivíduo violar a proibição legal, a sanção correspondente só poderá ser aplicada através do devido 
processo legal, pois, ao Estado cabe o monopólio da justiça. Por outra banda, o processo legal constitui-se na 
autolimitação que o Estado impõe a si mesmo para o exercício do direito subjetivo de promover a punição do autor. 
 
A ação penal, no entanto, é apenas uma fase da busca da punição penal, que pode se iniciar com as investigações 
policiais (inquérito policial), sindicância administrativa, comissão parlamentar de inquérito (CPI), etc. Tais 
investigações preliminares, são apenas elementos preparatórios para uma futura ação penal. 
 
A ação penal somente nasce em juízo, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em caso de ação 
pública, ou de queixa pelo particular, quando se tratar de ação penal privada. O recebimento de uma ou outra, 
marcará o início efetivo da ação penal. 
 
Há casos, em que a conduta do sujeito ativo é de tal importância jurídica que a ação penal deve ser exercitada 
sem a manifestação de vontade de qualquer pessoa, mesmo do sujeito passivo. Assim, no crime de homicídio, em 
que o objeto jurídico é a vida, o exercício da ação penal não depende da manifestação de qualquer pessoa. No 
caso de furto, a ação penal deve ser iniciada mesmo contra a vontade do sujeito passivo, pois nestes casos, a 
titularidade da ação penal pertence ao Estado. 
 
Entretanto, há crimes que a conduta do sujeito ativo, atinge de tal maneira o foro íntimo do sujeito passivo, que 
este prefere não ver o sujeito passivo processado, para que a sociedade não tome ciência do fato que afetou sua 
essência íntima. Neste caso, o Estado permite que a decisão quanto ao exercício da ação penal, seja avaliada 
pela vítima ou seu representante legal.  
 
É o que ocorre, por exemplo, com a ação penal nos crimes de violação de segredo profissional, em que o agente 
só pode ser processado quando a vítima ou seu representante legal manifestar interesse nesse sentido. Nesses 
casos, a titularidade da ação penal pertence ao Estado, mas ele permite que seu exercício dependa da vontade 
dos particulares. 
 
Outras vezes, a objetividade jurídica do crime pertence exclusivamente ao particular, pelo qual o Estado lhe 
concede a titularidade da ação penal.  
 
Pelo exposto, pode-se verificar que o titular da ação penal não é o Estado, ao contrário do que acontece nos casos 
anteriores, mas o sujeito passivo ou seu representante legal, cabendo a este iniciar e movimentar a ação penal, é 
o que ocorre, como, por exemplo, no crime de injúria praticado contra um particular, em que a titularidade da ação 
penal pertence a vítima ou ao seu representante legal.  
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 Condições, Pressupostos Processuais.  

 
CONDIÇÕES DA AÇÃO PENAL 
   
São requisitos necessários condicionantes ao exame do mérito da ação. Caso não satisfeitas, extingue-se o 
processo, sem que emitido pronunciamento quanto ao mérito da questão deduzida com o aforamento da ação. 
  
Legitimidade ad causam ativa. 
 
Sistemas 
  
a) natural - a legitimidade cabe ao próprio ofendido ou seus familiares.  Merece crítica em razão de a transigência, 
o interesse e as influências estranhas prejudicar a eficácia da justiça penal. 
 
b) democrático - qualquer do povo pode promover a ação.  Merece crítica em virtude da incerteza gerada pela 
indiferença, pelo egoísmo e pela ignorância generalizada dos interesses sociais. 
 
c) oficial -  o titular da ação é um órgão do Estado: o Ministério Público. É o melhor sistema, porquanto, possuindo 
isenção de ânimo, o Ministério Público pode proceder de acordo com os interesses do grupo social: propor a ação 
ou pedir arquivamento do inquérito. 
 
d) misto - É o nosso sistema:  
 
1) em se tratando de crime de ação penal pública, a titularidade é do Ministério Público (sistema oficial), admitindo, 
porém, no caso de inércia, a queixa-crime subsidiária ofertada pelo ofendido ou, no caso de falecido ou declarado 
ausente, por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (sistema natural) e também que o ofendido, desde 
que deferida a sua intervenção, auxilie o Ministério Público (sistema natural); 
 
2) em se tratando de crime de ação penal de iniciativa privada, a titularidade é do próprio ofendido ou, no caso de 
morte ou declaração de ausência, de seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (sistema natural); 
 
3) em se tratando de habeas corpus, enquanto ação penal especial, qualquer do povo (sistema democrático) 
 
Resumo: 
  
a) ação penal pública 
    - Ministério público 
    - ofendido (queixa crime subsidiária) 
  
b) ação penal pública privada 
    - o ofendido, seu representante legal, ou então, no caso de morte ou quando declarado ausente por decisão 
judicial, o cônjuge, os ascendentes, descendentes ou irmão.  
  
c) habeas corpus 
   - qualquer pessoa, assim como o Ministério Público (art. 654). É caso de substituição processual 
 
Legitimatio ad causam passiva 
 
O agente (ou agentes) que praticou (aram) o delito (art. 5º, LXV e LXVI, da Constituição). 
 
Interesse de agir. 
O interesse de agir, enquanto condição da ação, tem-se por satisfeito, quando demonstrada a necessidade da 
movimentação da máquina judiciária a fim de que seja dirimida alguma controvérsia, prestando tutela ao direito 
reclamado.   
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hipóteses. 
 - habeas corpus liberatório impetrado por pessoa que não está presa. 
 - revisão criminal ofertada por pessoa que haja sido absolvida, a fim de, alterando-lhe o fundamento, obter efeitos 
na esfera civil ou administrativa. 
 
Possibilidade jurídica do pedido. 
- Esse requisito da ação penal, malgrado timidamente, vem plasmado no art. 43, I, do CPP, no deixar consignado 
que a denúncia ou a queixa será rejeitada quando "o fato narrado evidentemente não constituir crime".  Desse 
modo, caso o fato narrado à denúncia não se subsumir em figura típica penal, inexiste possibilidade jurídica quanto 
ao pedido acusatório. 
 
Justa causa (condição especial da ação penal). 
  
Doutrinadores há, como AFRÂNIO SILVA JARDIM - Direito Processual Penal-Estudos e Pareceres, RJ, Forense, 
1987, p. 70 -, que defendem existir, quanto à ação penal, uma quarta condição da ação, que seria a "justa causa, 
ou seja, um suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, tendo em vista que a simples 
instauração do processo penal já atinge o chamado status dignatatis do imputado". 
 
Pressupostos Processuais 
 
O processo, enquanto relação processual, reclama, para tido como válido, assim como a ação, o deferimento de 
determinados pressupostos, porquanto, do contrário, despojado das garantias necessárias ao proferimento do 
decisum. 
  
Os pressupostos processuais são quanto à existência e quanto ao desenvolvimento, sendo aqueles os necessários 
para a constituição válida da relação processual, e estes os exigidos para o desenvolvimento regular do processo. 
 
Pressupostos subjetivos. 
Os pressupostos subjetivos dizem respeito às pessoas que participam da relação processual - o juiz, o autor e o 
réu, que são os sujeitos principais do processo. 
 
Pressupostos referentes ao juiz. 
a) que se trate de autoridade judiciária investida em órgão judicante; 
b) que o magistrado seja competente para o conhecimento e julgamento (capacidade subjetiva); 
c) que o juiz subjetivamente seja capaz, ou melhor, seja imparcial (arts. 252 e 254, do CPP). 
 
Pressupostos referentes às partes. 
  
a) capacidade de ser parte - a capacidade de ser parte em processo penal, assim como no processo civil, 
relaciona-se com a personalidade jurídica, que é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.  
 
No entanto, capacidade de ser parte, em processo penal, distancia-se substancialmente da que é traçada para o 
processo civil.  Na relação processual penal, a capacidade de ser parte, quanto ao polo ativo, pertence, sempre 
que se tratar de ação penal pública, ao órgão do Ministério Público, sendo deferido, ao ofendido, tão-somente, 
auxiliá-lo na acusação, ou mesmo, em caso extremo, apresentar queixa-crime subsidiária.   
  
Na ação penal privada, a capacidade de ser parte, no que pertine ao polo ativo, fica com o próprio ofendido ou seu 
representante legal, ou então, no caso de morte ou de declaração judicial de ausência, mediante os substitutos 
processuais previstos em lei - cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
 
Quanto ao réu, a capacidade de ser parte se confunde com a responsabilidade penal, que só se adquire aos 18 
anos de idade.  Assim, oferecimento de denúncia contra menor de 18 anos não merece apreciação quanto ao 
mérito, pois que não atendido pressuposto de ordem processual, no que diz respeito à capacidade de ser parte da 
pessoa indicada como réu.              
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b) capacidade de estar em Juízo - A capacidade de estar em Juízo relaciona-se com a capacidade de exercício, 
de praticar, por si, os atos da vida civil, de conformidade com o regramento insculpido no Código Civil.   
  
No processo penal, em consonância com o pressuposto processual da capacidade de estar em Juízo, em se 
tratando de acusado menor, dever-se-á nomear, sob pena de nulidade, curador.  Por réu menor, a necessitar de 
curador, entenda-se o indivíduo que não tenha completado, ainda, quando da prática do ato processual, 21 anos 
de idade.    
  
Nada obstante a imperatividade do art. 262, do CPP, a Suprema Corte de Justiça, sabiamente, editou a Súmula 
352, asseverando que "Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que 
teve a assistência de defensor dativo". 
 
Tem-se entendido, com inteira procedência, que se deve enxergar na expressão "assistência de defensor" da 
Súmula em foco, tanto o defensor nomeado pelo magistrado quanto o constituído pelo próprio réu, de modo que, 
numa ou noutra hipótese, não se verifica nulidade do processo, caso não nomeado curador. 
Defende-se que, nada obstante emancipado, dever-se-á nomear curador ao réu menor de idade. 
Carece de observação que o legislador do Código de Processo Penal não conhece a incapacidade relativa: o 
menor de 21 e maior de 18 anos pode agir no processo penal.   
 
c) capacidade postulatória - Esse pressuposto diz respeito ao jus postulandi.  No processo penal, a capacidade 
postulatória segue orientação peculiar, afastando-se das diretrizes gerais, contempladas no Código de Processo 
Civil. 
  
Essas características próprias manifestam-se, de logo, no observar-se que, em razão de a titularidade da ação 
penal pública ser deferida ao órgão do Ministério Público, de regra, só quem estiver em representação a ele, possui 
o jus postulandi como autor. 
  
Certo, e de negar-se mesmo não há, que em se tratando do assistente, que se habilita nos autos, para coadjuvar 
a acusação, da queixa subsidiária ou da ação penal privada, observam-se as determinações prevista para o 
processo civil, de modo que o interessado terá de valer-se de bacharel em direito, para manifestar-se no processo. 
  
De igual forma, o réu tem de defender-se por intermédio de advogado.  No entanto, há, no processo penal, em 
homenagem ao jus libertatis, hipóteses em que se concebe o jus postulandi.   
  
Isso se verifica com o manejo do habeas corpus, que, como garantia constitucional à liberdade de locomoção, 
pode ser ajuizado por qualquer do povo em nome de outrem, pela própria pessoa que se encontre sob 
constrangimento, pelo Ministério Público e até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal.  Aqui vige o princípio do jus 
postulandi, em que o pressuposto da capacidade postulatória é estendido a toda e qualquer pessoa, 
independentemente de ser advogado ou não.   
  
A revisão criminal pode ser pedida pelo próprio réu (art. 623, CPP), assim como a arguição de suspeição de juiz 
(art. 98(CPP).  
  
No art. 578, do Ordenamento Processual Penal, encontra-se escrito que o recurso poderá ser interposto tanto pelo 
próprio recorrente, quanto por seu representante.  Por isso mesmo, tem-se entendido que o recurso interposto pelo 
próprio réu, nada obstante não arrazoado pelo defensor no prazo legal, produz efeito. É o jus postulandi em 
matéria recursal criminal.   
 
Pressupostos objetivos 
Os pressupostos objetivos se referem à existência de fatos impeditivos à formação ou desenvolvimento da relação 
processual:  
 

• litispendência,  
• prescrição,  
• decadência,  
• perempção,  
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• coisa julgada,  
• falta de pagamento de custas,  
• falta de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido,  
• falta de autorização da Câmara dos Deputados para instauração de processo contra o Presidente e o Vice-

Presidente da República e os Ministros de Estado(art. 51, I, Const.),  
• falta de licença prévia da Casa a que pertence o parlamentar(art. 53, parágrafo. 1º, Const.), etc. 

  
Doutrinadores há, como FABBRINI MIRABETE, que qualificam, esses pressupostos, de condições de 
procedibilidade.   
 
 

Íntegra do texto contido no Código de Processo Penal 
 

Da Ação Penal 
 
Art. 24.  Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 
§ 1o No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação 
passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.  

§ 2o Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e 
Município, a ação penal será pública. 
 
Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 
 
Art. 26.  A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria 
expedida pela autoridade judiciária ou policial. 
 
Art. 27.  Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a 
ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os 
elementos de convicção. 
 
Art. 28.  Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito 
policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, 
fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará 
outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará 
o juiz obrigado a atender. 
 
Art. 29.  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo 
ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do 
processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, 
retomar a ação como parte principal. 
 
Art. 30.  Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. 
 
Art. 31.  No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer 
queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
 
Art. 32.  Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará 
advogado para promover a ação penal. 
§ 1o  Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos 
indispensáveis ao próprio sustento ou da família. 
§ 2o  Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. 
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Art. 33.  Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver 
representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por 
curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo 
penal. 
 
Art. 34.  Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por 
seu representante legal. 
 
Art. 35. A mulher casada não poderá exercer o direito de queixa sem consentimento do marido, salvo quando 
estiver dele separada ou quando a queixa for contra ele. 
Parágrafo único. Se o marido recusar o consentimento, o juiz poderá supri-lo. (Revogado pela Lei nº 9.520, de 27.11.1997) 
 
Art. 36.  Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o 
parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, qualquer delas 
prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. 
 
Art. 37.  As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, 
devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, 
pelos seus diretores ou sócios-gerentes. 
 
Art. 38.  Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de 
representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o 
autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 
        Parágrafo único.  Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, 
nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31. 
 
Art. 39.  O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, 
mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial. 
§ 1o A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu 
representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão 
do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. 
§ 2o A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. 
§ 3o Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo 
competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. 
§ 4o  A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial 
para que esta proceda a inquérito. 
§ 5o  O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos 
que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias. 
 
Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime 
de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da 
denúncia. 
 
Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 
necessário, o rol das testemunhas. 
 
Art. 42.  O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. 
 
Art. 43.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008). 
        I - o fato narrado evidentemente não constituir crime; 
        II - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa; 
        III - for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. 
        Parágrafo único.  Nos casos do no III, a rejeição da denúncia ou queixa não obstará ao exercício da ação 
penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. 
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Art. 44.  A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do 
mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de 
diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. 
 
Art. 45.  A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, 
a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. 
 
Art. 46.  O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o 
órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. 
No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em 
que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. 
§ 1o  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 informações ou a representação. 
§  2o  O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público 
receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, 
prosseguindo-se nos demais termos do processo. 
 
Art. 47.  Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou 
novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que 
devam ou possam fornecê-los. 
 
Art. 48.  A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público 
velará pela sua indivisibilidade. 
 
Art. 49.  A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. 
 
Art. 50.  A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou 
procurador com poderes especiais. 
        Parágrafo único.  A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 (dezoito) anos não 
privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. 
 
Art. 51.  O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em 
relação ao que o recusar. 
 
Art. 52.  Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou 
por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. 
 
Art. 53.  Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem 
os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz Ihe nomear. 
 
Art. 54.  Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52. 
 
Art. 55.  O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. 
 
Art. 56.  Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no art. 50. 
 
Art. 57.  A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. 
 
Art. 58.  Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro 
de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará aceitação. 
        Parágrafo único.  Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. 
 
Art. 59.  A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu 
representante legal ou procurador com poderes especiais. 
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