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RESUMO 
O presente artigo cientifico discorrerá a respeito da dispensabilidade do inquérito policial 
no processo penal brasileiro. No qual, pode se dizer que o inquérito policial visa verificar 
indícios de autoria e prova da materialidade. No entanto, no que tange à fase processual, 
o inquérito policial pode ser dispensável. Os objetivos deste trabalho são verificar o valor 
do inquérito e sua dispensabilidade diante do processo penal, analisando a jurisprudência 
e doutrina a respeito do tema. Quanto à metodologia utilizada, usou-se da pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, as quais foram essenciais para a elaboração deste artigo, o 
que incluiu livros doutrinários, artigos e a jurisprudência no que tange ao assunto. Desse 
modo, conclui-se que tal inquérito policial pode ser dispensável, desde que o Ministério 
Público já obtenha elementos probatórios suficientes ou se a vitima já tiver provas 
também. 
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ABSTRACT 
This scientific article will discuss about the dispensability of the police investigation in 
the Brazilian criminal process. In which it can be said that the police inquiry aims to 
verify evidence of authorship and proof of materiality. However, as regards the 
procedural stage, the police investigation may be unnecessary. The objectives of this 
paper are to verify the value of the investigation and its dispensability before the criminal 
process, analyzing the jurisprudence and doctrine on the subject. As for the methodology 
used, we used bibliographic and jurisprudential research, which were essential for the 
preparation of this article, which included doctrinal books, articles and jurisprudence 
regarding the subject. Thus, it is concluded that such a police inquiry may be dispensable, 
provided that the prosecutor already obtains sufficient evidence or if the victim already 
has evidence. 
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O inquérito policial é um procedimento adotado pela polícia judiciária para 

realizar a apuração das infrações penais e suas respectivas autorias. Para tanto, procura-

se, por meio deste artigo, analisar a validade do inquérito policial e sua possível 

dispensabilidade, bem como, primeiramente, avaliar a necessidade do inquérito policial 

para dar início à ação penal ou a possibilidade da não utilização desse procedimento.  

Por meio deste trabalho, será apresentado conceito, características, finalidade e 

natureza jurídica do inquérito policial no âmbito do processo penal e tendo como 

referenciais o sistema processual penal. 

Tem como objetivo verificar o valor do inquérito policial, levando em conta seu 

caráter administrativo, informativo e probatório, para, de posse de todas essas 

informações, averiguar com precisão a possível dispensabilidade de tal instrumento no 

que tange à ação penal e seus desdobramentos. 

O presente estudo se delineia com base em pesquisa bibliográfica. A linha teórica 

abordada foi bastante diversificada, com consulta a vários doutrinadores da área 

processual penal, além da consulta à legislação e pesquisa jurisprudencial. 

Percebe-se a relevância da pesquisa empregada em virtude da atualidade e 

profundidade do tema, uma vez que há que se compreender não apenas acerca da hipótese 

da dispensabilidade do inquérito policial, mas em quais casos é recomendável e em que 

medida acarreta prejuízo irreversível ao processo. Tal matéria se mostra de grande valia 

para a sociedade brasileira no que tange à persecução penal, interesse de todos, pois 

permite a proteção dos bens juridicamente tutelados. 

Abordar a questão da dispensabilidade do inquérito policial implica avaliar de 

maneira incisiva seu valor e validade no quadro geral de relações do processo penal e 

seus efeitos na sociedade na qual está inserido. 

 

2 O INQUÉRITO POLICIAL E SEU CONTEXTO HISTÓRICO  
 

De início, ressalta-se a importância de se conhecer a historicidade sobre o 

inquérito policial, para que tenha a possibilidade de se entender sobre a dispensabilidade 

do mesmo dentro do processo penal. Dito isso, sabe-se que, no decorrer da história, 

encontram-se três linhas a serem estudadas em relação ao processo penal: o acusatório, o 

inquisitório e o misto.  

Mehmeri (2007, p.79) preleciona que o processo acusatório foi primeiramente 

desenvolvido na Grécia e em Roma e que tinha como caracterização a não iniciativa do 
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juiz na ação penal, pois se entendia que tal direito competia à pessoa que sofresse a 

ofensa. 

A respeito do início inquisitório, Mehmeri (2007, p.82) ressalta que teve seu 

início por meio do Direito Canônico, tendo como principal responsável à sua 

determinação o Papa Inocêncio III, em que se observou que a o processo tinha como 

característica a acusação, denúncia e inquirição. 

Quando se tinha a acusação e a denúncia, era possível verificar que havia a 

exposição da prática do delito pelo individuo, nesse sentido era aplicado a pena. Em 

relação à inquirição, iniciava-se por meio de ofício pelo juiz, e com isso o processo já 

tomava conhecimento do crime.  

Mehmeri (2007, p.89) diz também que o processo inquisitório era contraditório, 

público e oral e que, com o aparecimento do Ministério Público, o processo inquisitório 

encaixou-se de forma definitiva.  

Conforme Coulanges (1998, p.92) revela, observou-se que, durante o período 

passado, a antiga população ateniense detinha uma forma de inquérito que tinha o intuito 

de apurar a probidade individual e familiar dos que estavam como eleitos magistrados. 

Portanto, não havia o esboço do contraditório, o qual parecia com o caráter investigativo.  
A respeito da época do direito do romano, sabe-se que os trabalhos de 

investigação para que fosse possível colher as informações ou circunstâncias para se 

saber como ocorreu determinado crime, observou-se o desenvolvimento do sistema 

inquisitivo, no qual, nessas situações, o próprio magistrado direcionava os poderes para 

as vítimas ou parentes destas, tornando-os acusadores.  

Silva (2006, p.73) discorre que, com o passar dos anos, o Estado viu a necessidade 

de se ter o autocontrole, sendo assim, os agentes públicos passaram a ter exclusividade 

nas funções para promover inquisições.  

Dito isso, o inquérito policial veio adquirir suas formalidades, juntamente com os 

direitos fundamentais, com a promulgação do Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 

1871, o qual fora regulamentado a lei nº 2033 de 20 de setembro desse mesmo ano e, por 

conseguinte, permanecendo no código de processo penal. 

 

3 O CONCEITO DE INQUÉRITO POLICIAL 

 

No sistema jurídico brasileiro, ao que concerne à doutrina, esta define o que venha 

ser o conceito de inquérito policial e nesse sentido Tourinho Filho (2013, p.102) define 
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que é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma 

infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. 

Já nos dizeres de Mirabete (2015, p.101), inquérito policial é todo procedimento 

policial destinado a reunir os elementos necessários à apuração de uma infração penal e 

de sua autoria. 

Para Nucci (2014, p.225), o inquérito policial é um procedimento preparatório da 

ação penal de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à 

colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. 

Como visto, a investigação preliminar é o exercício desenvolvido pelo órgão do 

Estado, no qual previsto na lei, sendo que após a notícia-crime, a busca de elementos 

probatórios visando à definição de materialidade e autoria delituosas. 

Portanto, nesse mesmo sentido, afirma Lopes Júnior (2008, p. 221) que: 

 
É o modelo adotado pelo Direito brasileiro, que atribui à polícia a tarefa de 
investigar e averiguar os fatos constantes na notícia-crime. Essa atribuição é 
normativa e a autoridade policial atua como verdadeiro titular da investigação 
preliminar. No modelo agora analisado, a polícia não é mero auxiliar, senão o 
titular, com autonomia par decidir sobre as formas e os meios empregados na 
investigação e, inclusive, não se pode afirmar que exista uma subordinação e 
relação aos juízes e promotores. 

 

Portanto, conforme o entendimento desses autores, entende-se que o inquérito 

policial e um procedimento administrativo que visa identificar a autoria e prova da 

materialidade. 

 Nesse sentido, o entendimento legal sobre o inquérito policial previsto no Código 

policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das 

in  

Assim, observando acima o artigo supracitado, é possível compreender que o 

inquérito é um procedimento administrativo que apura indícios de autoria e 

materialidade. 

  

4 CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL E FINALIDADE  
 

No direito processual penal brasileiro, a doutrina trata a respeito de algumas 

característica que tem o inquérito policial. E nesse sentido, Capez (2014, p.231) considera 

o inquérito policial um procedimento escrito, sigiloso e inquisitivo, revestido, ainda, das 
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características de oficialidade, oficiosidade, autoritariedade e indisponibilidade.  

Tourinho (2013, p.210) diz que o inquérito policial é escrito, sigiloso e 

inquisitivo. No entendimento do doutrinador Mirabete (2012, p.170) o inquérito policial é 

escrito, sigiloso e indisponível. 

O Código de Processo Penal, em seu art. 9º, preceitua que: 

inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 

 

No entanto, percebe-se que o inquérito policial é procedimento que deve ser 

materializado, isto é, com seus atos reduzidos a termo. A exigência de ser o inquérito 

policial um procedimento escrito advém de sua finalidade de obter informações, registrar 

e encaminhar ao detentor da ação. 

O ordenamento jurídico brasileiro resguarda o sigilo do inquérito policial. 

Consoante isso, segundo o Código de Processo Penal, no art. 20: 

no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 

 

Conforme disposto art. 5, inciso I, do Código de Processo Penal, a oficialidade no 

inquérito policial, prevê que há obrigatoriedade da instauração do inquérito policial 

independente de provocação, pois se refere aos crimes de ação penal incondicionada. 

Contudo, o inquérito policial é instaurado e presidido pela autoridade policial, 

desse modo, cabe ao delegado de polícia instaurar o inquérito, que tem sua função 

amparada por preceito constitucional contido no art. 144, § 4º, da Constituição federal de 

1988. 

No que tange à indisponibilidade, compreende-se que esta está relacionada ao fato 

de que, uma vez instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não pode dele 

dispor, ou seja, promover seu arquivamento. Estabelece o Código de Processo Penal no 

 

O inquérito policial reveste-se, ainda, de um caráter de discricionariedade. Não 

que essa característica lhe seja própria, mas, pelo contrário, decorre do modo como é 

desenvolvida a atividade de investigação pela polícia judiciária. 

As atividades da polícia judiciária, no que tange ao inquérito, devem ser dotadas 

de discricionariedade, ou seja, têm a liberdade de agir ou não e, ainda, tal inquérito deve 

ser nos limites da lei, caso extrapole, entende-se que seja arbitrariedade.   

Portanto, percebe-se que o inquérito policial é inquisitivo. Esse caráter de 

inquisitoriedade decorre de outras características do procedimento policial investigativo, 
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quais sejam da oficiosidade, da discricionariedade e do sigilo, bem como do fato de não 

ser aplicável o princípio do contraditório no âmbito do inquérito policial. 

Quanto à finalidade do inquérito policial, este apresenta duas finalidades básicas, 

que é a apuração da infração penal, ou seja, os indícios de sua autoria e a prova da 

materialidade do crime, assim  embasando  a denúncia ou da queixa. 

Nesse sentido, consoante ao Direito brasileiro, quanto a suas finalidades, 

conforme o art. 4º, caput, do Código de Pr

será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e 

 

Já no art. 12 do Código de Processo Penal demonstra a segunda finalidade do 

 

Portanto, percebe-se que o inquérito policial tem por finalidade a busca ou 

verificação do fato ilícito e sua autoria, com finalidade de servir de embasamento à ação 

penal no qual enseja a denúncia ou queixa-crime, bem como outras providências de 

natureza cautelar.  

 

5 A DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL NO PROCESSO PENAL 
 
O art. 12 contido no Código de Processual Penal nos informa que tanto a denúncia 

quanto queixa devem estar juntas no inquérito, pois uma pode servir de base para outra. 

Para tanto, pode ser compreendido que nem toda vez é necessário o inquérito como base 

para a denúncia ou queixa, uma vez que pode ser dispensável. 

Contudo, o inquérito policial pode ser sim dispensável na propositura da de uma 

ação penal. Nesse contexto, preceitua Capez (2014, p.234) que o inquérito policial não é 

obrigatório na persecução penal, em que pode ser dispensado no caso de o MP ou o 

ofendido ter consigo diversos elementos de modo que possa ser possível apresentar uma 

ação penal.  

Em hipótese do crime de ação penal pública, o próprio Código de Processual 

Penal, preleciona que  do povo poderá provocar a iniciativa do 

Ministério Público, nos casos em que caiba ação penal pública, fornecendo-lhe por 

escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos 

 

Já em sede de crime de ação penal pública condicionada, tendo sua 
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fundamentação encontrada no artigo 39, § 5º, do Código de Processual Penal

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  

De outro modo, o art. 40, do Código de Processo Penal, aduz outras possiblidades 

de dispensa do inquérito:  40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os 

juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao 

 

Ademais, há de se falar também, quando observado, no art. 46, § 1º, o Código de 

Processo Penal, o qual tem a previsão da dispensabilidade do inquérito policial ao dizer 

 Observa-se, no entanto, 

que os arts. 27, 39, § 5º, 40 e 46, § 1º, referem-se nas hipóteses em que caiba a ação penal 

público   

Ainda, há outras possibilidades de dispensa de tal procedimento no Código de 

Processo Penal, visto que, se o Ministério Púbico entender que as provas são 

insuficientes, poderá requisitá-las:  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-  

Capez (2014, p.301) entende que, se o ofendido ou seu representante legal obtiver 

os elementos necessários à propositura da ação, poderá iniciá-la, sem necessidade de 

recorrer à polícia para a propositura do inquérito. 

Nos ditames da Lei nº 9.099/95, que recepciona a respeito dos Juizados Especiais 

Civis e Criminais, nas hipóteses de infrações penais de menor potencial ofensivo 

(contravenções penais e crimes apenados com no máximo um ano, salvo, no caso dos 

crimes, se previsto procedimento especial), não haverá instauração de inquérito policial, 

mas simplesmente será lavrad

julgamento seguirá rito nos moldes da própria Lei nº 9.099/95.  

Pelo exposto, no que tange à obtenção de informações necessárias para a 

propositura da ação penal, compreende-se que o inquérito policial não é o único meio 

para a ação, pois há alternativas previstas na legislação. 

Contudo, ocorreu que o inquérito policial ainda subsiste em alguns casos, pois, 

não é necessária sua abolição totalmente, mas entende-se que adequado seria em cada 
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caso verificar em que momento o mesmo deixa de ser essencial para fomentar a ação 

penal. Pois ocorre que, em casos excepcionais, o ofendido ou seu representante poderá 

dispensar o inquérito. Aí poderá o interessado iniciar desde logo a ação penal privada, no 

entanto é necessária que disponha de elementos para instruir a ação penal. 

-requisito, no que tange o 

exercício da ação penal, tanto que pode ser substituído por outras peças de informação 

 

Segundo Capez (2014, p.301), por muitas vezes, em fase de inquérito, há algumas 

falhas, ilegalidades, portanto, em sede processual, deverá o juiz levar em conta o art. 155 

do Código de Processo Penal vigente:  

 
Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

 

Como se vê acima, essa é mais uma das possibilidades da dispensa do inquérito, 

uma vez produzidas provas em sede processual e contraditório, poderá ser dispensável. 

Pelo exposto acima, há de salientar que os tribunais de justiça já tem entendido 

dessa maneira, pois, pois o Superior Tribunal de Justiça, também já reconhecem a 

dispensabilidade do inquérito policial, entendimento da suprema corte. 

 
 HABEAS C
DA POILICIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO 
PUBLICO. COLHEITA DE DEPOIMENTOS. INEXISTENCIA DE 
NULIDADE. INQUERITO POLICIAL PRESCINDIBILIDADE. 
1.  A teor do disposto no art. 129, VI e VIII da Constituição  Federal, e no art. 
8º, II e IV da lei Complementar nº. 75/93, o Ministério Publico como titular da 
ação penal publica, pode preceder a investigações, inclusive colher 
depoimentos, sendo-lhe vedado, tão somente, presidir o inquérito policial, que 
é prescindível para a propositura da ação penal. 
2. Precedentes desta Corte Superior Tribunal de Justiça. Stj. HC:43030 DF 
2005/0055235-7 RELATOR MINISTRO PAULO GALLOTTI.06/06/2006. 

 

Ao Parquet, cabe ainda a possibilidade de agir de ofício, requisitando documentos 

e informações necessários ao oferecimento da denúncia, o que ocasiona a 

dispensabilidade do inquérito. Esse é o entendimento da STF. 

Nesse sentido, é importante observar o julgado abaixo, veja-se: 

 
Todos sabemos que o inquérito policial, enquanto instrumento de 
investigação  penal, qualifica-se como procedimento administrativo destinado, 
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ordinariamente,  a subsidiar a atuação persecutória do próprio Ministério 
Publico, que é  nas hipóteses de ilícitos penais perseguíveis mediante 
ação  penal de iniciativa publica  o verdadeiro destinatário das diligencias 
executadas pela policia judiciária (STF. RTJ 168/896, Rel  Min Celso de 
Mello. Julgado dia 16 de outubro de 2006. Publicação 18/10/2006. Habeas 
Corpus (HC) 89837)  DF- Distrito Federal. 
 

Corroborando nessa linha de entendimento o colendo Supremo Tribunal Federal 

em sede de ação penal sobre licitação e dispensabilidade do inquérito julgado pelo pleno 

da Corte. 

 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inquerito; 1957 PR. Tribunal pleno. 
Ministro carlos veloso. 2005.Processo penal. Ministério publico: 
investigação-inquerito policial. Crime de dispensa irregular de licitação. Lei. 
8.666. arts.224, xiii, 89... i- instaração do inquerito policial não e 
imprescindível a propositura da ação penal publica, podendo o ministério 
publico valer-se de outros elementos para formar sua convicção. II- não há 
impedimento para que o agente do ministério publico efetue a colheita de 
determinado depoimento, tendo conhecimento fático do indicio de autoria e 
prova da materialidade do crime. (STF. Ministro relator Carlos Veloso. 
Publicado 21/05/2001. Inquérito; 1957 PR). 

 

Apesar da reconhecida validade e importância do inquérito judicial verifica-se, 

pelo estudo da legislação processual penal e jurisprudência que tal procedimento não é 

indispensável, o que fica evidente nos diversos casos que não exigem o inquérito.   

De igual modo julgou e entendeu o superior tribunal de justiça em sede de recurso 

ordinário, um habeas corpus que adveio do tribunal de justiça paulista aduzindo e 

entendendo que: 

 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DELITO 
PERMANENTE. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. 
INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. I [...] II [...] 
III - O inquéritopolicial, por ser peça meramente informativa, não é 
pressuposto necessário para a propositura da ação penal, podendo essa ser 
embasada em outros elementos hábeis a formar a opinio delicti de seu titular 
(Precedentes desta Corte e do c. Pretório Excelso). Recurso desprovido. 
(STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus. RHC 27031 SP 2009/0208175-8. 
Data de publicação: 07/06/2010. Relator: Min. Celso de Melo). 

 

Ainda, nesse mesmo sentido, em sede de Habeas Corpus, o Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, compartilha do mesmo entendimento, no qual aduz que:  

 

 
HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE 
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DE DISPENSA DE INQUÉRITOPOLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ART. 46 , § 1º , DO CPP . 1. O INQUÉRITOPOLICIAL, EMBORA SE 
APRESENTE COMO INSTRUMENTO VALIOSO PARA O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FORMAR A OPINIO DELICTI, COMO TAMBÉM PARA 
FORNECER ELEMENTOS DE PROVA AO MAGISTRADO, 
REPRESENTA SIMPLES PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NÃO 
ESSENCIAL À VALIDADE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ( CPP , 
ART. 46 , § 1º ). 2. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, 
CASSANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A MEDIDA LIMINAR 
ANTERIORMENTE CONCEDIDA. 
(TRF-2. Habeas Corpus. HC 1623 ES 98.02.19499-9. Julgamento 02.10.1998. 
Publicado dia 06.10.1998. Ministro Relator Paulo Barata). 

 

É acertada a ideia de que o ordenamento jurídico Brasileiro concede à autoridade 

policial atribuição para presidir o inquérito policial, contudo essa regra não impede que o 

legitimadores de suas manifestações, determine a abertura de inquérito policial ou de 

outra forma requisite à polícia judiciária  diligências investigatórias, com finalidade de 

promover a investigação penal, bem como todos os elementos necessários  à lucidez da 

 

Nesse sentido, perceber-se  que o Ministério Público, para oferecer denúncia, não 

se amarra na prévia investigação penal  promovida pela Polícia Judiciária, desde que 

aquele detenha elementos, sob pena de o exercício da tal prerrogativa de acusar se 

transformar em instrumento arbitrário estatal. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A respeito do tema proposto, ficaram claros seus conceitos e definições, bem 

como a aplicação do instituto no direito processual penal. Em nível de conhecimento o 

inquérito policial é compreendido como o conjunto de providências adotadas pela polícia 

judiciária com o intuito de apurar as infrações penais no que diz a respeito à 

materialidade e autoria por meio da juntada de elementos de informação. 

Tal instituto descrito acima tem como suas características por ser escrito, sigiloso, 

inquisitivo e dotado de oficialidade, oficiosidade, autoritariedade, indisponibilidade e 

discricionariedade. Para tanto, não se aplica o princípio do contraditório, no âmbito do 

inquérito policial, uma vez que aquele se dá em sede instrução judicial, promovida pelo 

poder judiciário. 

Compreende-se que o inquérito policial tem algumas finalidades básicas: apuração 

da infração penal e sua autoria; embasamento da denúncia ou queixa. A natureza jurídica 



51 
 

de tal instrumento é procedimento.  

É sabido que o sistema jurídico penal Brasileiro adotado é o sistema acusatório, 

entretanto, observando os princípios informativos de tal sistema, verifica-se que o 

instituto inquérito policial não está em consonância com os mesmos, o que dá a entender 

que o inquérito policial não constitui atividade jurídica processual. No entanto é possível 

dizer que o processo penal brasileiro consta de duas fases, a pré-processual, na qual 

ocorre o inquérito, e a processual, constituída pelo rito processual penal propriamente 

dito.  

No que tange à persecução penal, esta é atividade do Estado de perseguição à 

prática criminal, em relação ao fato ilícito em si e a seu respectivo autor; tal atividade é 

feita contra o indivíduo acusado da prática de infração penal no qual será submetida a 

julgamento.  

Com relação ao valor probatório do instituto, várias são as opiniões que giram em 

torno da admissibilidade ou não do inquérito servir de base como prova no processo 

penal. Partindo do pressuposto de que tais provas são pré-processuais, uma vez que tidas 

fora do âmbito jurídico processual, o fato de inexistir o contraditório durante a fase do 

inquérito policial faz tal procedimento administrativo tenha valor relativo como prova 

judicial. 

Contudo, as provas obtidas somente em sede de inquérito não permitirão a 

prolação da sentença condenatória. Entretanto, embora o inquérito policial não possa, 

isoladamente, fundamentar uma sentença condenatória por haver lesão ao princípio do 

contraditório, o procedimento pode integrar o conjunto de provas apto a formar a 

convicção do magistrado, desde que os elementos de prova sejam confirmados durante a 

instrução em juízo. 

Verifica-se da análise da jurisprudência que na maioria dos casos o inquérito 

policial mostra-se imprescindível por constituir a única peça de informação à disposição 

do Ministério Público nos crimes de ação penal pública e à disposição do ofendido nos 

casos de ação penal privada. Todavia, necessário se faz entender que, embora válido para 

esses casos, não constitui o único instrumento apto a fundamentar a propositura da ação 

penal. Esse entendimento permite a contemplação de outras alternativas e menções à 

dispensabilidade na legislação processual penal em vigor. 

Diante do exposto, verifica-se que o procedimento administrativo inquisitorial é 

verdadeiramente dispensável, haja vista existirem meios alternativos para a 

fundamentação e embasamento da denúncia ou queixa.  



52 
 

 

7 REFERÊNCIAS 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: direito romano.Rio de Janeiro: Rocco 1998. 
 
DINIZ, Maria Helena, Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
DIAS Dheirison de Oliveira. Monografia: A dispensabilidade do inquérito policial no 
processo penal brasileiro. 2017. 
 
FEITOZA, Pacheco Denílson. O inquérito policial e processo penal. Âmbito Jurídico. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2690>. Acesso 
em 23 set 2019. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
GRECO, Filho Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2013 
 
SOIBELMAN, Leib. Inciclopédia do advogado. Rio de Janeiro: Thex,2011. 
 
 
LOPES JÚNIOR, Auri. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2008.  
 
MARCHI QUEIROZ, Carlos Alberto (Coord). Manual de Polícia Judiciária. São 
Paulo: Síntese, 2000. 
 
MATOS, Enilson Abreu de. A dispensabilidade do inquérito policial no processo penal 
Brasileiro. Jurisway, 2009. Disponível em: 
<https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3196>. Acesso em 21 set 2019. 
 
MEHMERI, Adilson. Inquérito Policial: Dinâmica. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
MIRABETE, Julio Fabrine, Código de processo penal interpretado. 21. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.  
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. São Paulo: 
Forense, 2014. 
 
SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
 
VADEMECUM. Decreto-lei nº 3.689, 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 
Saraiva. São Paulo.2018. 
 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 

*Submetido em 12 set. 2019. Aceito em 12 nov. 2019. 


