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RESUMO 

A presente monografia trata do valor probatório do inquérito 

policial. A pesquisa baseia-se em uma abordagem sobre a evolução da prova 

penal e o início e fim do inquérito policial, principalmente o seu desenvolvimento 

em nosso ordenamento jurídico. Tem também a finalidade de analisar a posição 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina acerca do valor probatório do inquérito 

policial. 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto o valor probatório 

do inquérito policial. 

O seu objetivo institucional é produzir uma monografia para 

obtenção do grau de bacharel em Direito.  

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando do inquérito 

policial, dos procedimentos do inquérito policial desde o conceito até o 

encerramento do mesmo. 

No Capítulo 2, tratando de prova processual penal, do 

sistema, conceito, meios, princípios, objeto, das espécies e das provas 

inadmissíveis. 

No Capítulo 3, tratando de valor probatório do inquérito 

policial, a sua admissibilidade, inadmissibilidade e valor relativo.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre o valor probatório do inquérito policial. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

� O inquérito policial é um procedimento administrativo, realizado 
pela Polícia Judiciária, tendo por finalidade angariar elementos 
necessários para o oferecimento da ação penal.  

� Não é possível sustentar uma sentença penal condenatória com 
base exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial. 

� O inquérito policial, para fins de prova criminal, tem valor relativo. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados 
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o Método Cartesiano, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas, do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica. 



CAPÍTULO 1  

O INQUÉRITO POLICIAL 

1.1 CONCEITOS 

O inquérito policial serve como instrumento para apurar a 

autoria e materialidade de um crime. É destinado ao titular da ação penal para 

que o mesmo subtraia os elementos necessários ao oferecimento da denúncia ou 

da queixa crime. 

Em conformidade com os ensinamentos de Mirabete [2005, 

p.82]; 

Inquérito Policial é todo procedimento policial destinado a reunir 
os elementos necessários a apuração da prática de uma infração 
penal e de sua autoria. Trata-se de uma instrução provisória, 
preparatória, informativa, em que se colhem elementos por vezes 
difíceis de obter na instrução jurídica, como auto de flagrante, 
exames periciais etc. 

Para Salles Junior [1995, p. 15];  

Inquérito Policial é o procedimento destinado à reunião de 
elementos acerca de uma infração penal. É o conjunto de 
Diligências realizadas pela Policial Judiciária, para apuração de 
uma infração penal e sua autoria, para que o titular da ação penal 
possa ingressar em juízo, pedindo a aplicação da lei no caso 
concreto.  

Segundo Tourinho Filho [2004, p, 27]; “inquérito policial é o 

conjunto de diligências realizadas pela Polícia visando a investigar o fato típico e 

a apurar a respectiva autoria”. 
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Ainda com ensinamentos do citado autor [1992, p.181]; 

O inquérito policial é peça meramente informativa (...) apura a 
infração penal com todas as circunstâncias e a respectiva autoria. 
Tais informações têm por finalidade permitir que o titular da ação 
penal, seja o Ministério Publico, seja o ofendido, possa exercer o 
jus persequendi in judicio, isto é, possa iniciar a ação penal. 

Para Capez [2004, p, 72]; 

É o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária para a 
apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o 
titular da ação penal possa ingressar em juízo (CPP, art. 4º). 
Trata-se de procedimento persecutório de caráter administrativo 
instaurado pela autoridade policial.  

Nogueira [1987. p. 64]; define o inquérito policial como 

sendo “peça meramente investigatória, escrita, sigilosa, destinada a obter 

elementos do fato delituoso e da respectiva autoria para fundamentar a ação 

penal”. 

Acompanhando o pensamento de Marques [1998, p. 148]; “o 

inquérito, como conjunto de atos procedimentais, é o instrumento formal da 

investigação realizada pela polícia judiciária para instruir os órgãos da acusação”. 

Em definição de Pitombo [1987. p. 17]; sobre o inquérito 

policial: 

Procedimento de investigação administrativa, em sentido estrito, 
que mediante a atuação da polícia judiciária, guarda a finalidade 
de apurar a materialidade da infração penal, cometida ou tentada, 
e a respectiva autoria, para servir ao titular da ação penal 
condenatória. 

Para Acosta [1989. p. 30]; o “inquérito, in genere, é todo 

procedimento legal destinado a reunião de elementos preliminares acerca de uma 

infração penal.É a instrução extrajudicial.”  
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Como podemos observar, o inquérito policial é uma 

investigação sobre o crime, para servir de base para a propositura de uma ação 

penal. 

1.2  NATUREZA JURÍDICA 

Para Garcia, em conformidade com a ampla doutrina, o 

inquérito policial é um procedimento administrativo, extrajudicial, de natureza 

processual e realizada pela Polícia Judiciária. Objetiva, pois, apenas esclarecer a 

ocorrência delituosa, ou seja, a materialidade e apontar o autor. A ausência do 

contraditório regular e o poder discricionário exercido pela autoridade policial são 

suficientes para descaracterizá-lo como processo. 

Em ensinamento de Demercian [1999. p. 61]; 

O inquérito policial é formado por peças escritas (reduzidas a 
termo). Porque procura investigar as infrações penais e respectiva 
autoria, o inquérito apresenta a peculiaridade do sigilo. De fato, de 
nada valeria, como peça investigatória, se todos os seus atos 
devessem ser públicos. O sigilo deverá ser resguardado pela 
própria autoridade que o preside, sempre que necessário para a 
cabal apuração do fato criminoso (art. 20 do CPP). 

Assim observa Borges [1942, p. 67]; 

O processo do inquérito policial deve ser relativamente, ou mais 
ou menos secreto, para que a autoridade policial tenha a máxima 
liberdade para agir no desempenho das suas funções, o mais 
completo possível, e não veja a sua ação burlada pela publicidade 
e tolhida pela intervenção de estranhos. 

Sobre o sigilo do inquérito, aduz Nogueira [1996. p. 41]; 

E uma peça sigilosa. Não só no interesse das investigações, mas 
também do acusado e da própria sociedade, durante a realização 
do inquérito policial deve ser guardado certo sigilo, pois sua feitura 
é incompatível com o principio do contraditório. 
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Dessa forma, expõe Demarcian [1999. p. 61]; 

O caráter inquisitivo do inquérito policial confere a autoridade 
policial a discricionariedade de definir ou não eventuais diligências 
requeridas pelo ofendido ou pelo próprio investigado. Em se 
tratando de diligência requisitada pelo Ministério Publico ou pelo 
Juiz de Direito, entretanto, a autoridade policial não poderá 
recusar seu atendimento. 

Porém, segundo Moraes [1986. p. 223]; pode ocorrer 

exceção ao entendimento de que o inquérito é procedimento administrativo: 

O processo, como procedimento, inclui também o inquérito. Não 
há erro, como por vezes se afirma, em chamar o processo ao 
inquérito. Deve-se subtender que a palavra não esta usada para 
significar relação processual, que, em regra, se inicia com a 
acusação. Demais, pode acontecer que a relação processual se 
instaure ainda na fase do inquérito, - é o caso mais freqüente 
deste fenômeno – pela decretação da prisão preventiva (arts. 13 
IV, e 311 do CPP). 

Moraes [1986. p. 226]; aponta brechas tanto no sistema 

inquisitório, quanto no sistema inquisitivo, e nesse sentido ilustra: 

Se bem que o inquérito seja inquisitório e o processo judiciário 
acusatório, em linhas gerais, na verdade um e outro tem brechas: 
no inquérito permite-se ao ofendido e ao indiciado requerem 
diligências (art. 14, CPP). E na fase judicial, inúmeros são os atos 
escritos em que se permite, por vezes, o segredo (arts. 496, 561, 
VI, 745, 792, etc.., do CPP.) 

Também, segundo Matos [1998, p, 65]; 

A natureza do inquérito é fundamentalmente inquisitiva, não 
havendo nele o contraditório. Nessa fase de persecução criminal, 
marcada de sigilo, o cidadão indiciado, conforme dito, não é 
propriamente sujeito de direito, mas apenas objeto de 
investigação. 
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Assim, o inquérito é um procedimento administrativo e não 

judicial, inquisitivo e não acusatório, pois nele não se aplicam os princípios e 

garantias elencados na constituição.       

1.3  FINALIDADE 

O inquérito policial tem como finalidade à apuração do fato e 

a descoberta da autoria da infração penal. 

Sobre a finalidade, aduz Greco Filho [1995, p.91]; 

Sua finalidade é a investigação a respeito da existência do fato 
criminoso e de sua autoria. Não é uma condição ou pré-requisito 
para o exercício da ação penal, tanto que pode ser substituído por 
outras peças de informação, desde que suficientes para sustentar 
a acusação. 

Para Tourinho Filho [2004. p. 60]; ”há de se concluir que o 

inquérito visa à apuração da existência de infração penal e à respectiva autoria, a 

fim de que o titular da ação penal disponha de elementos que autorizem a 

promovê-la”. 

Nesse sentido, aduz Nogueira: “o inquérito tem por 

finalidade (...) a apuração da infração penal e sua autoria, para que o titular da 

respectiva ação tenha elementos pra propô-la”. 

Obtempera Capez [2004, p. 75]: “A finalidade do inquérito 

policial é a apuração de fato que configure infração penal e a respectiva autoria 

para servir de base à ação penal ou às providências cautelares”. 

Em entendimento com a doutrina e a jurisprudência 

dominante, o inquérito policial não é peça indispensável para o oferecimento da 

denúncia. Nesse sentido, expõe Tourinho Filho [1004. p. 181]; 

(...) desde que o titular da ação penal (Ministério Publico ou o 
ofendido) tenha em mãos as informações necessárias, isto é, os 
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elementos imprescindíveis ao oferecimento da denúncia ou 
queixa, é evidente que o inquérito será perfeitamente dispensável. 

É claro que se exige o inquérito para a propositura da ação, 

porque, grosso modo, é nele que o titular da ação penal encontra elementos que 

o habilitam a praticar o ato instaurador da instância penal, isto é, oferecer a 

denúncia ou a queixa. 

Tem o inquérito policial a finalidade de apurar os fatos, achar 

elementos que identifique os atos do acusado para ter uma base acusatória.   

1.4 PODER DE POLÍCIA: POLÍCIA JUDICIÁRIA 

Conforme o poder de polícia, obtempera Demercian [1999. 

p. 62]: “A segurança Publica, dever do Estado, é exercida por meio de seus 

diversos órgãos e tem como finalidade a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Para Mirabete [2003, p. 87]; é o “instrumento da 

Administração, a Polícia é uma instituição de direito público, destinado a manter a 

paz pública e a segurança individual”. 

Conforme a polícia judiciária aduz Silva [2002, p. 35]; 

destinada a investigar os crimes que não puderam ser prevenidos, 
descobrir-lhes os autores e reunir provas e indícios contra estes, 
no sentido de levá-los ao juízo e, conseqüentemente, a 
julgamento; a prender em flagrante os infratores da lei penal, a 
executar os mandados de prisão expedidos pelas autoridades 
judiciárias, e a atender às requisições destas. Assumem aí, o 
caráter de órgão judiciário auxiliar. Sua atividade só se exerce 
após a consumação do fato delituoso, pelo que se dá à polícia 
judiciária também a denominação de Polícia Repressiva. Em 
nosso Estado mencionada função é da alçada da Polícia Civil.  
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Segundo Capez [2004, p.73], 

exerce função auxiliar à justiça (daí a designação); atua quando 
os atos que a polícia administrativa pretendia impedir não foram 
evitados. Possui finalidade de apurar as infrações penais e suas 
respectivas autorias, a fim de fornecer ao titular da ação penal 
elementos para propô-la. 

Já a Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu 

capitulo III, do Título V, disciplina, no artigo 144, a segurança pública e a atuação 

da polícia, sua divisão e atribuições: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 

I – polícia federal; 

II – polícia rodoviária federal; 

III – polícia ferroviária federal; 

IV – policiais civis; 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
estruturado em carreira, destina-se a: 

I – apurar infrações penais contra a ordem política e social ou 
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas e empresas publicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em 
lei; 

II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afim, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 
fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de 
competência; 
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III – exercer as funções de polícia marítima, área e de fronteiras; 

IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária 
da União. 

§ 2 A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das rodovias federais. 

§ 3 A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das ferrovias federais. 

§ 4 Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, excetos as 
militares. 

§ 5 Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, 
além das atribuições definidas em lei, incube a execução de 
atividades de defesa civil. 

§ 6 As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com 
as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

§ 7 A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a 
eficácia de suas atividades. 

§ 8 Os municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei. 

A União exerce o poder de polícia através da polícia 

administrativa e da polícia judiciária.  
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1.5  INÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL 

Há três tipos de ação no ordenamento jurídico processual 

penal. Dependendo de sua forma, o inquérito pode iniciar de diferentes modos. 

1.5.1 Início do inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada 

O início do inquérito nos casos de ação pública 

incondicionada está disposto no artigo 5o do Código de Processo Penal. 

Conforme Mirabete [2005, p.88]; “o inquérito pode ser 

iniciado, assim, de ofício, mediante requisição, requerimento ou delação e por 

auto de prisão em flagrante delito”. 

Ainda com pensamento do mesmo autor [2003, p. 94]; 

o inquérito policial, em caso de crime de ação pública 
incondicionada, pode ser instaurado de ofício pela autoridade 
policial quando o conhecimento ocorre direta e indiretamente, 
enquanto a autoridade pública está no exercício de sua atividade 
funcional. 

Em ensinamentos de Capez [2004. p. 84];  

a autoridade policial tem a obrigação de iniciar o inquérito policial 
quando tiver notícia de uma infração penal onde a ação seja 
pública incondicionada, independemente de provocação. Tem 
também a obrigação de iniciar o inquérito por requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público. Da mesma forma, é 
obrigado a dar início ao caderno investigatório quando há a delatio 
criminis, que é a comunicação de um crime feito pela vítima ou por 
qualquer do povo.(...) No caso de delatio criminis a autoridade 
policial poderá indeferir a instauração do inquérito. 

Na ação penal pública incondicionada, como o próprio nome 

diz ela é incondicionada, ela poderá ser instaurada de ofício pela autoridade não 

necessitando de representação.  
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1.5.2  Início do inquérito nos casos de ação penal pública condicionada 

O início do inquérito de ação pública condicionada está 

disposto no artigo 5, § 4, do Código de Processo Penal. 

Para Mirabete [2005, p. 90]; 

A ação pública pode estar condicionada à representação da vítima 
ou à requisição do Ministro da Justiça. (...) podem oferecer 
representação o ofendido ou quem tiver qualidade para 
representá-lo, ou seja, representante legal da vítima, e, por força 
do artigo 39, caput, do segundo Estatuto, com poderes especiais.  

Já Capez [2004, p. 86] explica que “A autoridade judiciária e 

o Ministério Público só poderão requisitar a instauração do inquérito se fizerem 

encaminhar, junto com o ofício requisitório, a representação”. 

Pode ser instaurado mediante representação do ofendido ou 

de seu representante legal, ou mediante requisição do ministro da justiça. 

1.5.3  Início do inquérito nos casos de ação penal privada 

Nos crimes de ação penal privada, o seu início está disposto 

no art. 5, §5, do Código de Processo Penal.     

Segundo Mirabete [2005, p.91]; 

Quando a lei prevê expressamente que determinado crime 
somente se apura mediante queixa, determina para ele a ação 
penal privada. Nessa hipótese, o inquérito também só pode ser 
instaurado mediante a iniciativa da vítima.  

Aduz Capez [2004, p. 87]; “que nem sequer o Ministério 

Público ou autoridade judiciária poderão requisitar a instauração da investigação”.   

A ação privada só pode ser iniciada pela própria vítima ou 

seu representante legal, quando não for caso de ação penal privada 
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personalíssima, não podendo ela deixar transcorrer o prazo decadencial para a 

propositura da ação, que é de 06 meses, a contar do dia em que veio, a saber, 

quem é o autor do crime. 

1.6  PEÇA INAUGURAL DO INQUÉRITO POLICIAL 

A peça inaugural do inquérito policial pode ser o 

requerimento, a requisição, o auto de prisão em flagrante ou a portaria. 

Conforme Mirabete [2005, p. 88]; 

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 a instauração do 
procedimento. A portaria é uma peça singela, na qual a autoridade 
policial consigna haver tido ciência da pratica do crime de ação 
pública incondicionada, declinando, se possível, o dia, lugar e a 
hora em que foi cometido, o prenome e nome do pretenso autor e 
o prenome e nome da vitima, e conclui determinando a 
instauração do inquérito. Mão se impede, porem, a instauração de 
inquérito policial referente a crime cuja autoria é ignorada, eis que 
é no âmbito do procedimento que se devem proceder às 
investigações para sua identificação.    

1.7  PROCEDIMENTOS 

O Código de Processo Penal dita normas para a elaboração 

do inquérito em seus artigos 4o a 23. Para formalizar a investigação do crime, a 

autoridade policial necessita operacionalizar sua investigação, traçando as 

diligências de forma organizada, com a finalidade do esclarecimento da atividade 

delituosa. 

No artigo 6o do Código de Processo Penal, estão elencados 

diversas providências a serem tomadas pela autoridade policial quando tiver 

ciência do fato delituoso. Nesse artigo, estão dispostos os elementos necessários 
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à confecção do inquérito policial, que fica à critério da autoridade policial e a 

ordem cronológica das diligências. 

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 altere o 
estado e conservação das coisas, ate a chegada dos peritos 
criminais; 

II – aprender 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 indicado, com observância, no que for aplicável, do 
disposto no Capitulo III do Titulo VII, deste Livro, devendo o 
respectivo termo ser assinado por 2 (duas) testemunhas que lhe 
tenham ouvidos a leitura 

VI – proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a 
acareação; 

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 visita 
individual, familiar e social, suas condições econômicas, sua 
atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e 
quaisquer outro elementos que contribuírem para a apreciação do 
seu temperamento e caráter. 

Para Tourinho Filho, [2004, p. 42]; 

O art. 6o. Estabelece para a Autoridade Policial verdadeira regra 
programática. Não quer dizer deva a autoridade, sempre que tiver 
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noticia de uma infração penal, cumprir o ritual disposto no art. 6o. 
Ali se diz o que pode ser feito, se necessário, claro. 

O artigo 5º e o artigo 8º do Código de Processo Penal vão 

nos orientar para as possibilidades do início do inquérito policial. 

Segundo o artigo 5º, o inquérito se inicia através de portaria 

da autoridade policial, ao ter notícia de alguma infração penal, ou por requisição 

da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou por requerimento do ofendido, 

nos casos de ação pública condicionada ou ação privada, dependendo da 

natureza da ação penal: 

Art 5o. Nos crimes de ação pública, o inquérito 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. 

§ 1 O requerimento a que se refere o n. II conterá sempre que 
possível; 

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. 

§ 2 Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de 
inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. 

§ 3 Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da 
existência de infração penal em que caiba ação publica poderá, 
verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e 
esta, verificada a procedência das informações, mandara instaurar 
inquérito. 
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§ 4 O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de 
representação, não poderá sem ela ser iniciado. 

§ 5 Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente 
poderá preceder a inquérito a requerimento de quem tenha 
qualidade para intentá-la. 

Conforme o artigo 8º do Código de Processo Penal, o 

inquérito inicia-se com o auto de prisão em flagrante, independentemente da 

natureza da ação penal. 

Art. 8º. Havendo prisão em flagrante será observado o disposto 
no Capitulo II do Titulo IX deste Livro. 

Conforme Tourinho Filho, este dispositivo deveria ser 

posposto ao artigo 5º, onde trata do modo de se iniciar o inquérito policial.  

O artigo 8º conduz ao artigo 302, do Código de Processo 

Penal, que assim dispõe: 

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 

I – está cometendo a infração penal 

II – acaba de cometê-la; 

III – é perseguido, logo depois, pela autoridade, pelo ofendido ou 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 
infração. 

IV – é encontrado, logo depois, com instrumento, armas, objeto ou 
papéis que façam presumir, ser ele o autor de infração. 

Tourinho Filho [2004, p. 694] complementa: “No nosso 

ordenamento, há três modalidades de flagrante: o próprio, o impróprio, também 

chamado “quase-flagrante”, e o presumido”. 
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A autoridade policial tem a faculdade de proceder a 

reprodução simulada dos fatos, em conformidade com o artigo 7º do Código de 

Processo Penal: 

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. 

Segundo, ainda, Tourinho Filho [2004, p. 55]; “Trata-se da 

denominada reprodução simulada. Sempre que a Autoridade Policial tiver dúvida 

quanto ao modo como foi praticada certa infração penal, deve proceder à 

reprodução simulada”. 

Depois de obter todos os elementos, indícios e perícias, a 

autoridade policial deverá fazer um detalhado relatório de que tiver sido apurado, 

constando uma síntese do acontecido, sem emitir opinião. Concluso o relatório, 

deverá ser remitido ao juiz competente, dentro dos prazos expressos no artigo 10 

do Código de Processo Penal: 

Art. 10o. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, 
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) 
dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

§ 1 A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido 
apurado e enviará os autos ao juiz competente. 

§ 2 No relatório poderá a autoridade indiciar testemunhas que não 
tiveram sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser 
encontradas. 

§ 3 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. 
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O dispositivo acima citado fixa o prazo para a conclusão do 

inquérito.  

O artigo 13 do Código de Processo Penal traz, ainda, 

algumas incumbências da autoridade policial no exercício de sua função de 

auxiliar de justiça. 

Art. 13. Incumbira 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 de prisão preventiva. 

Conforme Tourinho Filho [2004, p. 63-64]; “Além da função 

especial de proceder a inquérito, investigando, assim, o fato típico e sua autoria, a 

lei compete à Autoridade Policial outras funções como as acima citadas no seu 

artigo 13”. 

O sigilo no inquérito que está disposto no artigo 20 do CPP; 

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à 
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.  

Para Tourinho Filho [2004, p. 78]; 

Sendo o inquérito um conjunto de diligências visando a apurar o 
fato infringente da norma penal e da respectiva autoria, parece 
obvio devera ser cercado do sigilo necessário, sob pena de se 
tornar uma burla.  

Pelo antigo Código Civil de 1916, os maiores de 18 e 

menores de 21 anos eram relativamente incapazes na esfera civil. O indiciado 
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que nesta idade teria que ter um curador, conforme previsão do artigo 15, do 

Código de Processo Penal: 

Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela 
autoridade policial. 

Mas após a vigência do novo Código Civil de 2002, que 

reduziu a idade da maioridade para os 18 anos, não se aplica mais citado o artigo 

ao maior de 18 e menor de 21 anos. 

1.8  ENCERRAMENTO 

É o procedimento que a autoridade policial deverá tomar 

depois de concluídas todas as investigações, para que faça o relatório e deverá 

remeter os autos ao juiz competente. 

1.8.1  Relatório 

Após a autoridade policial terminar os procedimentos do 

inquérito, e respeitando os prazos, terá que fazer um relatório de todo o 

procedimento e acontecimentos na fase do inquérito e terá que enviar o relatório 

ao juiz. Conforme o artigo 10 do Código de Processo Penal. 

Art. 10o. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, 
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) 
dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

§ 1 A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido 
apurado e enviará os autos ao juiz competente. 
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Encerrado o inquérito terá a autoridade policial que fazer um 

relatório contendo tudo o que aconteceu e foi feito durante o inquérito policial, 

conforme aduz Capez [2004, p. 97]; 

Concluídas as investigações, a autoridade policial deve fazer 
minucioso relatório do que tiver sido apurado no inquérito policial, 
sem que, contudo, expender opiniões, julgamentos ou qualquer 
juízo de valor, devendo, ainda, indicar as testemunhas que não 
foram ouvidas, bem como as diligências não realizadas.  

Para Mirabete [2003, p. 114-115]; 

A autoridade policial deve encerrar o inquérito policial com 
minucioso relatório do que tiver sido apurado no inquérito policial. 
Não deve nessa exposição emitir qualquer juízo de valor, 
expender opiniões ou julgamento, mas apenas prestar todas as 
informações colhidas durante as investigações e as diligências 
realizadas, registrando eventual impossibilidade de alguma delas. 

Conforme Silveira, [1999, p. 34]; “peça singela, onde 

autoridade limita-se a relatar as medidas, diligências e os incidentes que surgiram 

durante a elaboração do inquérito, sem emitir, entretanto, qualquer juízo de valor, 

simplesmente relata-los”.  

Para Silva [2002, p. 226] o relatório é obrigatório; 

o relatório consiste no esboço sistemático de tudo o que foi 
apurado nos autos, onde a autoridade policial, sem floreamentos, 
fará a exposição dos elementos coligidos nos autos.(...) O relatório 
é peça obrigatória, não sendo dispensado em qualquer hipótese, 
isto porque o inquérito policial deve reportar todas as diligências 
encetadas pela Polícia Judiciária, com o objetivo de levar à justiça 
a autoria do crime, bem como as circunstâncias em que ocorreu e 
os meios empregados.      

Já a ausência do relatório, conforme a jurisprudência, não é 

causa de nulidade do processo, mas sim mera irregularidade: 

Nulidade. Inocorrência. Relatório da autoridade policial encerrada 
a fase investigatória. Falta. Mera irregularidade administrativa que 
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não atinge a ação penal. Nulidade rejeitada. A falta de relatório 
não anula o inquérito policial e não impede a aça penal (RJTJESP 
122/554). 

Terminado o inquérito terá a autoridade policial, fazer o 

relatório, mas como podemos observar a falta do relatório, não anula o inquérito 

policial, é uma mera irregularidade administrativa.   

1.8.2  Arquivamento 

O artigo 17 do Código de Processo Penal diz que “a 

autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito”. 

Para Capez [2004, p. 101]; “tal providência só cabe ao juiz, a 

requerimento do Ministério Publico, que é o exclusivo titular da ação penal 

pública”, ainda que fique provada a inexistência do fato ou que não se tenha 

apurado a autoria do ilícito penal.  

Referente ao arquivamento do inquérito nos crimes de ação 

penal pública, aduz Mirabete [2005, p.105]; “O inquérito policial referente a crime 

de ação penal pública não pode ser arquivado pelo juiz, ou pelo tribunal, sem a 

manifestação do Ministério Público”. 

Sobre o arquivamento da ação penal privada expõe Mirabete 

[2005, p.105]; 

Tratando-se de inquérito policial que verse sobre crime que se 
apura mediante ação penal privada, os autos aguardarão a 
iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão 
entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. A vítima 
deverá oferecer a queixa dentro do prazo legal, sob pena de ser 
decretada a extinção da punibilidade pela decadência, caso em 
que os autos serão arquivados. O pedido de arquivamento por 
parte do ofendido equivale à renúncia tácita, também causa 
extintiva de punibilidade. 
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Tem-se no artigo 10 do Código de Processo Penal os prazos 

para o término do inquérito policial: 

Art. 10. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, 
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) 
dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

§ 1 A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido 
apurado e enviará os autos ao juiz competente. 

§ 2 No relatório poderá a autoridade indiciar testemunhas que não 
tiveram sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser 
encontradas. 

§ 3 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. 

Conforme o artigo 23 do Código de Processo Penal, que diz: 

Art 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz 
competente, a autoridade policial oficiara 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.  

Conforme Mirabete: [2005, p. 102]; 

Ao encerrar o inquérito e remetê-lo a juízo, deve a autoridade 
policial encaminhar oficio com os dados sobre o procedimento 
para o serviço de identificação e estatística oficial. As informações 
devem fazer parte do chamado boletim individual. 

Neste capítulo, falou-se sobre o inquérito policial. Foi 

descrito a natureza, finalidade, início, arquivamento e os demais procedimentos 

que compõe este ato inquisitivo. No capítulo seguinte, será feita menção sobre as 
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provas do processo penal, que também poderão ser realizadas na fase de 

inquérito policial. 
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CAPÍTULO 2  

PROVA PROCESSUAL PENAL 

2.1 SISTEMAS PROCESSUAIS 

Veremos o início e a evolução dos sistemas processuais até 

a atualidade, que nos deparamos com três sistemas processuais, o inquisitório, o 

acusatório, e o misto. 

2.1.1  Sistema inquisitório 

O início do sistema inquisitivo ocorreu no Direito Romano, 

alastrando-se por toda a Europa a partir do século XV, conforme explica Mirabete 

[2005, p. 43]; 

No sistema inquisitivo encontra-se mais uma forma autodefensiva 
de administração da justiça do que de um genuíno processo de 
apuração da verdade. Tem suas raízes no Direito Romano, 
quando, por influência da organização política do Império, se 
permitiu ao juiz iniciar o processo de ofício. Revigorou-se na Idade 
Média diante da necessidade de afastar a repressão criminal dos 
acusadores privados e alastrou-se por todo o continente europeu 
a partir do século XV diante da influência do Direito Penal da 
Igreja e só entrou em declínio com a Revolução Francesa. Nele 
inexistem regras de igualdade e liberdade processuais, o processo 
é normalmente escrito e secreto e se desenvolve em fases por 
impulso oficial, a confissão é elemento suficiente para a 
condenação, permitindo-se inclusive a tortura etc. 

Para Capez [2004, p. 46]; o sistema inquisitorial se dá da 

seguinte forma. 
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É sigiloso, sempre escrito, não é contraditório e reúne na mesma 
pessoa as funções de acusar, defender e julgar. O réu é visto 
neste sistema como mero objeto da persecução, motivo pelo qual 
práticas como a tortura eram freqüentemente admitida como meio 
para se obter a prova-mãe: a confissão.  

No sistema inquisitivo, não se aplicam os princípios e as 

garantias individuais, e a função de investigar, acusar e julgar se concentra na 

mão de uma única pessoa, o que o torna absolutamente parcial. Na atualidade, 

esse sistema está presente em poucos países e em civilizações isoladas. 

2.1.2  Sistema acusatório 

O sistema acusatório teve início concomitante na Grécia e 

em Roma, conforme preceitua Mirabete [2005, p. 43]; 

Sistema acusatório tem suas raízes na Grécia e em Roma, 
instalado com fundamento na acusação oficial, embora se 
permitisse, excepcionalmente, a iniciativa da vítima, de parentes 
próximos e até de qualquer do povo. No Direito Moderno, tal 
sistema implica o estabelecimento de uma verdadeira relação 
processual com o actum trium personarum, estado em pé de 
igualdade o autor e o réu, sobrepondo-se a eles, como órgão 
imparcial de aplicação da lei, o juiz. 

Para Capez [2004, p. 45]; o sistema acusatório “é 

contraditório, público, imparcial, assegura ampla defesa; há distribuição das 

funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos”. 

Bem ao contrário do sistema inquisitivo, o acusatório 

assegura as garantias e os princípios pertinentes ao indivíduo. As funções de 

investigar, acusar e julgar estão distribuídas nas mãos de pessoas diversas. 



 26 

2.1.3  Sistema misto 

O sistema misto combina elementos acusatório e inquisitivo, 

conforme explica Mirabete [2005, p. 44]; 

O sistema misto, ou sistema acusatório formal, é constituído de 
uma instrução inquisitiva (de investigação preliminar e instrução 
preparatória) e de um posterior juízo contraditório (de julgamento). 
Embora as primeiras regras desse processo fossem introduzidas 
com as reformas da Ordenança Criminal de Luiz XIX (1670), a 
reforma radical foi operada com o Code d’Instruction Criminelle de 
1808, na época de Napoleão, espalhando-se pela Europa 
Continental no século XIX. É ainda o sistema utilizado em vários 
países da Europa e da América Latina (Venezuela). No direito 
contemporâneo, o sistema misto combina elementos acusatórios e 
inquisitivos em maior ou menor medida, segundo o ordenamento 
processual local e se subdivide em duas orientações, segundo a 
predominância na segunda fase do procedimento escrito ou oral, o 
que, ate hoje, é matéria de discussão. 

Conforme aduz Capez [2004, p. 46]; 

Há uma fase inicial inquisitiva, na qual se procede a uma 
investigação preliminar e a uma instituição preparatória, e uma 
fase final, em que se procede ao julgamento com todas as 
garantias do processo acusatório. 

No sistema misto, há uma mescla do inquisitivo com o 

acusatório. Antes de aplicar o acusatório, existe uma fase de investigação 

inquisitiva. Ao iniciar a fase processual, todas as características do sistema 

acusatório são aplicadas. Esse é o sistema adotado pelo Brasil. 

2.2  SISTEMA DE APRECIAÇÃO 

São três os sistemas instituídos pela legislação: o da certeza 

moral do juiz; do sistema moral do legislador, e o da livre convicção. 
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Conforme ensinamento de Capez [2004, p. 310-311]; 

a)sistema da prova legal, da certeza moral do legislador, da 
verdade legal, da verdade formal ou tarifado: a lei impõe ao juiz o 
rigoroso acatamento a regras preestabelecidas, as quais atribuem, 
de antemão, o valor de cada prova, não deixando para o julgador 
qualquer margem de discricionariedade para emprestar-lhe maior 
ou menor importância. Não existe convicção pessoal do 
magistrado na valoração do contexto probatório, mas obediência 
estrita ao sistema de pesos e valores impostos pela lei. Desse 
sistema se origina o absurdo brocardo testis unus, testi nullus, 
pelo qual o depoimento de uma só testemunha, por mais 
detalhado e verossímil que seja, não tem qualquer valor. 

b)Sistema da certeza moral do juiz ou da íntima convicção: é o 
extremo oposto do anterior. A lei concede ao juiz ilimitada 
liberdade para decidir como quiser, não fixando qualquer regra de 
valoração das provas. Sua convicção íntima formada não importa 
por quais critérios, é o que basta, não havendo critério balizadores 
para julgamento. Esse sistema vigora entre nós, como exceção, 
nas decisões proferidas pelo júri popular, nas quais o jurado 
profere seu voto, sem necessidade de fundamentação. 

c)Sistema da livre convicção, da verdade real, do livre 
convencimento ou da persuasão racional: equilibra-se entre os 
dois extremos acima mencionados. O juiz tem liberdade para 
formar a sua convicção, não estando preso a qualquer critério 
legal de prefixação de valores probatórios. No entanto, essa 
liberdade não e absoluta, sendo necessária a devida 
fundamentação. O juiz, portanto, decide livremente de acordo com 
a sua consciência, devendo, contudo, explicitar motivadamente as 
razões de sua opção e obedecer a certos balizamentos legais, 
ainda que reflexível.  

Conforme Mirabete [2005, p. 285]; “dos três sistemas o 

primeiro, a decisão é fundamentada única e exclusivamente na íntima convicção 

do juiz, que decide sobre a admissibilidade, sua avaliação e sua aplicabilidade 

nos autos. A lei nada diz sobre a aplicabilidade das provas”.  



 28 

No sistema da certeza moral do legislador, não há espaço 

nenhum para a liberdade de apreciação. A lei impõe ao juiz regras de apreciação 

e estabelece valor e hierarquia entre as provas. 

O sistema da livre convicção, aonde o juiz tem liberdade 

para a apreciação das provas da forma que lhe parecer mais correto.  

2.3  CONCEITO DE PROVA 

Conforme conceitua Tourinho Filho [2004, p. 135]; “provar é, 

antes de mais nada, estabelecer a existência da verdade; e as provas são os 

meios pelos quais se procura estabelecê-la”.  

Conforme Mirabete [2005, p. 274,275]; 

Atendendo-se ao resultado obtido, ou ao menos tentado, “provar” 
é produzir um estado de certeza, na consciência e mente do juiz, 
para sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um 
fato, ou da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma 
situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão 
judicial ou a solução de um processo. 

Para Silveira, [1999, p. 54]; 

Provar em sentido amplo são todos os meios lícitos empregados 
pelas partes, por terceiros e até pelo próprio juiz, tudo no afã de 
buscar a verdade material dos fatos, chegando, assim, a 
elucidação do crime e o seu autor.  

No mesmo sentido Capez [2004, p. 282]; 

Do latim probatio, é o conjunto de atos praticados pelas partes, 
pelo juiz (CPP, arts. 156, 2o parte, 209 e 234) e por terceiro (p. 
ex., peritos), destinados a levar ao magistrado a convicção acerca 
da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou 
veracidade de uma afirmação. Trata-se, portanto, de todo e 
qualquer meio de percepção empregado pelo homem com a 
finalidade de provar a verdade de uma alegação. 
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Como podemos observar, provar nada mais é que mostrar a 

verdade sobre fatos, para que o julgador tenha a certeza na hora de aplicar a 

sentença penal. 

2.4  MEIOS DE PROVA 

Conforme Tourinho Filho [2004, p. 439]; conceitua prova 

como sendo “tudo quanto possa servir de comprovação às afirmações feitas pelas 

partes e que possa ser empregado em busca da verdade dentro do processo”. 

Para Mirabete [2005, p. 277];  

Meios de prova são as coisas ou ações utilizadas para pesquisar 
ou demonstrar a verdade: depoimento, perícia, reconhecimentos 
etc. Como no processo penal brasileiro vige o princípio da verdade 
real, não há limitações dos meios de prova.  

Aduz Capez [2004, p. 307]; “Em primeiro lugar, a título de 

esclarecimento, convém salientar que o meio de prova compreende tudo quanto 

possa servir, direta ou indiretamente, à demonstração da verdade que se busca 

no processo”.     

O meio de prova, portanto, é o caminho pelo qual se 

percorre para chegar a um objetivo que servirá para a elucidação dos fatos 

decorrentes de uma infração penal. 

2.5  PRINCÍPIOS DA PROVA 

As provas possuem vários princípios, dentre eles a 

oralidade, comunhão da prova e do contraditório, conforme aduz Tourinho Filho 

[2004, p. 444]; 

As provas são regidas por princípios diversos, destacando-se 
entre eles o da oralidade (normalmente as provas são produzidas 
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oralmente); o da comunhão da prova (produzida a prova, esta 
pode ser aproveitada tanto pela Acusação como pela Defesa, e 
inclusive, obviamente, pelo Juiz); o do contraditório (produzida a 
prova, aparte ex adversa tem o direito constitucional de poder 
manifestar-se sobre ela). 

Neste sentido aduz Mirabete [2005, p. 285,286];  

Há o princípio da auto-responsabilidade das partes, em que estas 
assumem e suportam as conseqüências de sua inatividade, 
negligência, erros ou atos intencionais. Pelo princípio da audiência 
contraditória, toda prova admite a contraprova, não sendo 
admissível a produção de uma delas sem que o conhecimento da 
outra parte (princípio do contraditório). Diante desse princípio, a 
prova emprestada não pode gerar efeitos contra quem não tenha 
figurado como uma das partes do processo originário. Pelo 
princípio da aquisição ou comunhão, a prova produzida não 
pertence à parte que a produziu, servindo a ambos os litigantes e 
ao interesse da Justiça. De acordo com o princípio da oralidade, 
deve haver predominância da palavra falada (depoimentos, 
alegações, debates), mas essa predominância não é sensível em 
nosso direito processual penal. Com conseqüência do princípio da 
oralidade busca-se concentrar toda a produção da prova na 
audiência (princípio da concentração). Há também o princípio da 
publicidade, como ato judicial que é, embora haja exceções ao 
princípio, e, como visto, quanto à apreciação da prova, o princípio 
do livre convencimento motivado. 

Através dos princípios atinentes as provas processuais 

penais, chegam ao fim percorrendo algumas importantes regras implícitas. Essas 

regras são denominadas princípios. 

2.6  OBJETO DA PROVA 

Objeto da prova consiste simplesmente naquilo que deve ser 

comprovado para o convencimento do julgador, conforme conceitua Mirabete 

[2005, p. 275]; “objeto da prova é o que se deve demonstrar, ou seja, aquilo sobre 

o que o juiz deve adquirir o conhecimento necessário para resolver o litígio”. 
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Já para Tourinho Filho [2004, p. 436]; 

Se entendermos o termo “objeto” como finalidade, evidente que 
ele nada mais é se não o convencimento do Julgador. Mas, se 
usarmos a expressão “objeto da prova” no sentido daquilo que 
deve ser provado, então, todos os fatos sobre os quais versa a 
lide são objeto da prova. 

Conforme Capez [2004, p. 282];  

Objeto da prova é toda circunstância, fato ou alegação referente 
ao litígio sobre os quais pesa incerteza, e que precisam ser 
demonstrado perante o juiz para o deslinde da causa. São, 
portanto, fatos capazes de influir na decisão do processo, na 
responsabilidade penal e na fixação da pena ou medida de 
segurança, necessitando, por essa razão, de adequada 
comprovação em juízo. 

Portanto, objeto da prova são os fatos demonstrados ao 

conhecimento do juiz, necessários para a resolução do litígio. 

2.7  DAS REGRAS QUE DISCIPLINAM A PROVA 

São três importantes regras que disciplinam a prova, e estão 

dispostas nos artigos 155, 156 e 157, do Código de Processo Penal. 

Art. 155. No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, 
serão observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil. 

Art. 156. A prova da alegação incumbira a quem a fizer; mas o 
juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, 
determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto 
relevante. 

Art. 157. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 
prova. 
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 Assim, o juiz tem um livre arbítrio diante das provas, 

podendo formar seu convencimento apreciando cada prova por si, já que não há 

hierarquia entre elas. 

2.7.1  Da interpretação da prova 

Essa regra de interpretação, diz respeito à possibilidade de 

interpretação da prova colhida. 

Conforme Tourinho Filho [2004, p. 460,461]; 

Vigorando no Processo Penal o princípio da verdade real, é 
corolário não deva haver qualquer limitação ou restrição à prova. 
Apesar disso, o legislador, por razões varia, estabelece algumas 
limitações. A lei civil não admite que determinados fatos sejam 
demonstrados por qualquer meio de prova. Assim, por exemplo, o 
testemunho de menores, de pessoas de má reputação; as vezes, 
exige que certo fato seja provado deste ou daquele modo. Pois 
bem: o Código de Processo Penal não acata essas restrições, 
salvo quando se tratar daquelas limitações impostas à prova do 
estado civil das pessoas. O casamento se prova com a respectiva 
certidão, diz a lei civil. 

Assim, deverão ser observados às restrições estabelecidas 

na lei civil quanto ao estado das pessoas. 

2.7.2  Da prova da alegação 

A segunda regra, se refere ao fato de que a incumbirá 

provar, quem fizer a alegação, conforme o disposto no artigo 156 do Código de 

Processo Penal.  

Conforme Mirabete [2003, p. 476]; 

não é, porém, absoluta a regra de que o ônus da prova cabe à 
parte que fizer a alegação, pois o juiz pode determinar, de ofício, 
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diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, como pode 
também ordenar diligências para sanar qualquer nulidade ou 
suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade(art 502, 
caput). 

Dessa forma, quem alegar determinada circunstância deve 

provar. Exemplo disso é o fato de que a acusação deve provar o que está descrito 

na denúncia, e a defesa deve comprovar as excludentes de antijuridicidade. Essa 

regra, porém, não é absoluta, já que o juiz pode determinar a inversão do ônus da 

prova. 

2.7.3  Da livre apreciação da prova 

Por último, a regra da livre apreciação da prova, que 

consiste no fato de que o juiz, conforme seu convencimento, irá formar uma livre 

apreciação. 

Conforme Capez [2004, p. 466]; 

Concluída a instrução criminal, inclusive ultrapassada a fase das 
alegações finais, em que as partes fazem, a seu modo, um exame 
crítico do acervo probatório, cumpre ao juiz proferir sua decisão. E 
é precisamente aí que ele deve procurar valoras as provas. Trata-
se de trabalho meticuloso e delicado. É uma análise crítica, 
inteiramente imparcial, e que deve ser feita com máximo de 
escrúpulo. Deve, pois, o juiz com cuidado, afastar de sua mente 
pré-julgamentos que possam conduzi-lo a erro.  

Apesar deste princípio não prever hierarquia entre as 

provas, se faz necessário observar o que está disposta no artigo 158 do Código 

de Processo Penal.  

Art. 158. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo 
a confissão do acusado. 



 34 

Pode-se ver que existe limitação a livre apreciação da prova. 

A não observação do disposto no artigo citado pode causar nulidade, de acordo 

com o artigo 564 do Código de Processo Penal. 

Art. 564. A nulidade acarretará nos seguintes casos: 

(...) 

III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 

(...) 

b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, 
ressalvados o disposto no art. 167. 

(...) 

O juiz tomará seu livre convencimento no conjunto 

probatório oferecido pelas partes, e não apenas em provas isoladas, para a justa 

aplicação da lei penal. 

2.8  DAS PROVAS EM ESPÉCIE 

2.8.1  Dos indícios 

O artigo 239 do Código de Processo Penal define o 

significado de indício: 

Art. 239 Considera-se indício a circunstância conhecida e 
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra e outras circunstâncias. 

Conforme Mirabete [2005, p. 343]; “indícios ou presunções 

constituem prova indireta, pois a representação do fato a provar se faz através da 

construção lógica, e esta é que revela o fato ou a circunstância”. 
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Sobre o indício ensina Mirabete [2003, p. 617]; 

Na prova indireta, a representação do fato a provar se faz pela 
construção lógica; esta é que revela o fato ou a circunstância. 
Provas indiretas são as presunções e os indícios, estes definidos 
no artigo. Nos termos da lei, a premissa menor, ou fato indiciário, 
é uma circunstância conhecida e provada (Tício foi encontrado 
junto ao cadáver com a arma do crime e objetos da vítima). A 
premissa maior é um princípio de razão ou regra de experiência 
que no exemplo é de que todo aquele que é encontrado logo após 
o crime, junto ao cadáver, com uma arma assassina e com os 
objetos da vítima, é, provavelmente, o autor do crime. A 
conclusão, que é a comparação entre a premissa maior e a 
premissa menor por indução (ou dedução) é a de que Tício é 
provavelmente o autor do crime.     

Para Tourinho Filho [2004, p. 575]; 

O legislador pátrio, no artigo em exame, assim o definiu: é a 
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 
autorize, “por indução”, concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias. Aqui a palavra circunstância está empregada no 
sentido do fato conhecido, isto é, aquilo que é visto e está ligado, 
de algum modo, a outro fato cuja existência se pretende 
demonstrar. Logo o indício é este algo que se vê e que por 
dedução lógica nos conduz ao fato probando.   

Segundo Capez [2004, p. 360]; “é toda circunstância 

conhecida e provada, a partir da qual, mediante raciocínio lógico, pelo método 

indutivo, obtém-se a conclusão sobre um outro fato. A indução parte do particular 

e chega ao geral”. 

Sobre o valor probante do indício no sistema da livre 

convicção do julgador aduz Messias [2001, p. 471]; 

Olhada a luz do sistema de livre convicção do julgador, a prova 
indiciária tem o mesmo valor da prova direta, reafirmando o 
contido na exposição de motivos que bane qualquer espécie de 
hierarquia de provas. No entanto, é conveniente lembrar que o 
indício pode operar tanto no sentido de demonstrar 
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imputabilidade, como também, no sentido oposto, de demonstrar a 
inocência.  

Portanto, indício é uma circunstância diferente do quadro 

probatório em si, constituindo informação diferente ao fato, mas que, diante dela, 

podemos chegar a uma conclusão lógica sobre determinado fato. 

2.8.2  Do exame de corpo de delito e as provas periciais 

A perícia é a análise feita por um profissional para constatar 

algum fato ou circunstância que lhe seja inerente. Tem o intuito de verificar a 

legitimidade e a veracidade de uma condição que se quer provar. É uma prova 

técnica, da qual se retira enorme valor probante.  

Aduz Tourinho Filho [2004, p. 469]; “Perícia é o exame 

procedido por pessoa que tenha certos conhecimentos técnicos, científicos, 

artísticos ou práticos acerca de fatos, circunstâncias ou condições pessoais”. 

Conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal: 

Art. 158.Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo 
a confissão do acusado.    

O corpo de delito e onde o perito irá examinar um corpo 

humano para que se saiba quais são os motivos de sua morte poderá dizer até 

com que arma foi empregado contra a vítima e fará um laudo pericial. 

Conceitua Mirabete [2005, p. 290]; “Corpo de delito é o 

conjunto de vestígios materiais deixados pela infração penal, a materialidade do 

crime, aquilo que se vê, apalpa, sente, em suma, pode ser examinado através dos 

sentidos”. 
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No mesmo sentido Capez [2004, p. 319]; 

É o conjunto de vestígios materiais (elementos sensíveis) 
deixados pela infração penal, ou seja, representa a materialidade 
do crime. Os elementos sensíveis são os vestígios corpóreos 
perceptíveis por qualquer dos sentidos humanos. 

O exame pode ser direto e indireto como aduz Tourinho 

Filho [2004, p. 470]; 

O exame pode ser direto ou indireto: “diz-se direto quando os 
próprios peritos examinam os vestígios deixados pelo crime, isto 
é, o corpo de delito, e respondem ao questionário que lhe 
formulam a autoridade e as partes. Às vezes, por razões várias, 
os peritos não podem proceder o exame, porquanto os vestígios 
desaparecem. Neste caso, em face da absoluta impossibilidade 
de ser feito o exame direto, permite-se que a prova testemunhal 
possa suprir-lhe a falta – e o que se denomina exame indireto de 
corpo de delito. 

O exame de corpo de delito, como prova técnica, possui 

grande valor probatório. Pode ser ele direto, que é aquele feito pelo perito, como 

indireto, que é o feito por testemunhas, no caso de o direto ou o complementar 

não puder ter sido efetuado. 

2.8.3  Interrogatório 

Algumas doutrinas classificam o interrogatório como meio de 

prova ou ato de provar, e também como meio de defesa, já que é a primeira 

oportunidade que tem o acusado de expressar a ocorrência dos fatos diante do 

juiz. Para Tourinho Filho [2004, p. 499] é um meio de defesa: 

Um dos atos processuais mais importante é, sem dúvida, o 
interrogatório. A despeito da sua posição topográfica, no capítulo 
das provas, é meio de defesa; pode “constituir fonte de prova, mas 
não meio de prova: não está ordenado ad veritatem quaerendam”. 
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Para Messias [2001, p. 241]; o interrogatório é um meio de 

prova e meio de defesa; 

O interrogatório representa ambas as coisas: meio de provar e 
meio de defesa. Alguns autores questionam sobre ser meio de 
defesa, em razão da forma como o ato era encarado pela nossa 
legislação processual penal, ou seja, como um ato “privativo” da 
autoridade processante. No entanto, a partir do advento de novos 
conceitos surgidos com a Carta Constitucional de 1988, o direito 
de defesa se amplia, assegurando ao interrogatório, assim como 
aos demais atos processuais em geral, um caráter mais formal de 
ato de defesa. E até antes disso, porque contém, no parágrafo 
único do art. 188, a faculdade de, se negar a imputação no todo 
ou em partes, o interrogando “será convidado a indicar provas da 
verdade de suas declarações”, o que se constitui, pois, em ato de 
defesa.     

 Conforme Capez [2004, p. 324]; 

O código de Processo Penal, ao tratar do interrogatório do 
acusado no capítulo concernente à prova, fez clara opção por 
considerá-lo verdadeiro meio de prova, relegando o segundo 
plano sua natureza de meio de autodefesa do réu. Entretanto, a 
doutrina mais avisada, seguida pela jurisprudência mais sensível 
aos novos postulados ideológicos informativos do processo penal, 
tem reconhecimento o interrogatório como meio de defesa, i. e., 
com ato de concretização de um dos momentos do direito de 
ampla defesa, constitucionalmente assegurado, qual seja, o direito 
de auto defesa, na espécie direito de audiência.  

Conceitua Mirabete [2005, p. 297]; “o interrogatório é meio 

de prova e oportunidade de defesa do acusado”. 

No mesmo sentido Capez [2004, p. 324]; 

é o ato judicial na qual o juiz ouve o acusado sobre a imputação 
contra ele formulada. É ato privativo do juiz e personalíssimo do 
acusado, possibilitando a este último o exercício da sua defesa, 
da sua autodefesa. 
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O interrogatório consiste na primeira possibilidade de o 

acusado expor a sua versão sobre o ocorrido. A doutrina mais moderna afirma 

que além de meio de prova, é ato de defesa. 

2.8.4  Confissão 

Ocorre a confissão quando o acusado afirma que foi ele 

quem cometeu os fatos atribuídos a ele. A confissão tem uma força muito grande 

quando da avaliação da prova, mas não é apresentado como prova definitiva, 

devendo ser analisada em conjunto com as demais. 

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados 
para os outros elementos de provar, e para a sua apreciação o 
juiz deverá confrontá-las com as demais provas do processo, 
verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou 
concordância.   

Confissão para Mirabete [2005, p. 311,312]; 

em termos genéricos, no campo do direito processual, a confissão 
é o reconhecimento realizado em juízo, por uma das partes, a 
respeito da veracidade dos fatos que lhe são atribuídos e capazes 
de ocasionar-lhe conseqüências jurídicas desfavorável. 

Conforme a confissão feita no inquérito Messias [2001, p. 

290]; 

A confissão feita no inquérito policial, ou por outra forma feita 
extra- autos, se descasada com outros elementos de prova, não 
pode servir de base à condenação, em homenagem ao princípio 
do contraditório. Todavia, a negativa em juízo da confissão feita 
na fase do inquérito não terá valor, se a confissão anteriormente 
feita afinar, coerentemente, com toda a prova produzida na 
instrução, mas não se pode negar ao acusado o direito de 
acrescer detalhes aos quais antes não havia feito referência, por 
que na fase investigatória não há contraditório e porque estará 
desconhecendo aspectos técnicos e a importância de 
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determinados fatos, que têm relevo e destaque para os seus 
interesses processuais.     

Aduz Capez [2004, p. 333]; “É a aceitação pelo réu da 

acusação que lhe é dirigida em um processo penal. É a declaração voluntária, 

feita por um imputável, a respeito de fato pessoal e próprio, desfavorável e 

suscetível de renuncia”. 

No mesmo sentido aduz Tourinho Filho [2004, p. 520]; “É o 

reconhecimento feito pelo imputado de sua própria responsabilidade”. 

Conforme o artigo 200 do Código de Processo Penal. 

Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do 
livre convencimento do juiz, fundando no exame das provas em 
conjunto. 

A confissão, apesar de significar prova absoluta para os 

leigos, tem a mesma importância das demais, já que não há hierarquia entre as 

provas. Possui, pois, valor relativo. Pode ser ela retratável, ou seja, quem disse 

pode desdizer-se. Ela é divisível, já que pode ser aceita a acusação no todo ou 

em parte. Pode ser total ou parcial se negar ou negar em partes o fato que lhe e 

imputado. 

2.8.5  Das perguntas ao ofendido 

Sempre que possível, o ofendido será qualificado e 

perguntado sobre a infração que lhe está sendo imputada, conforme o disposto no 

artigo 201 do Código de Processo Penal. 

Art 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e 
perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou 
presuma ser o autor, as provas, que possa indicar, tomando-se 
por termo as suas declarações. 
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Segundo Capez [2004, p. 345]; “É o sujeito passivo da 

infração. Na nossa legislação, ofendido não é testemunha.” 

Para Tourinho Filho [2004, p. 525]; “A audiência do ofendido 

é obrigatória? A nós nos parece que sim. O art. 201 do CPP cria para o juiz o 

dever jurídico de ouvi-lo. Pouco importa, pois, tenham ou não as partes o 

arrolado”. 

E numa outra visão Mirabete [2003, p. 546]; “A audiência do 

ofendido tem sido considerada como facultativa e não obrigatória razão pela qual 

a sua inexistência no processo não lhe causa nulidade”. 

Ainda com Mirabete [2005, p. 317]; 

Em princípio o conteúdo das declarações deve ser aceito com 
reservas, já que o ofendido é normalmente interessado no litígio, 
podendo, às vezes, ser motivado por ódio, vingança etc. (...) Em 
resumo, embora os depoimentos das vítimas em princípio sejam 
suspeitos, dependendo do caso concreto, estando em sintonia 
com outras provas dos autos merecem fé, podendo servir de 
suporte a um decreto condenatório.  

A doutrina e divergente quanto às perguntas ao ofendido, 

alguns dizem ser obrigatória e outros dizem ser facultativa. O ofendido não presta 

o dever de dizer a verdade podendo ele mentir, sem que ele pratique o crime de 

falso testemunho. Para que haja mais veracidade, o depoimento do ofendido terá 

que estar ligado a outras provas dos autos. 

2.8.6  Do reconhecimento de pessoas e coisas 

O reconhecimento consiste no ato de confirmar a identidade 

de pessoa ou objetos já vistos anteriormente, e é feito por qualquer pessoa, 

independente de conhecimento específico. 

 



 42 

Conforme Mirabete [2005, p. 333]; 

Reconhecimento é o ato pelo qual alguém verifica e confirma a 
identidade de pessoa ou coisa que lhe é mostrada, como pessoa 
ou coisa que já viu, que conhece, em ato processual praticado 
diante da autoridade policial ou judiciária, de acordo com a forma 
especial prevista em lei. 

Reconhecimento de pessoas para Mirabete [2005, p. 333]; 

(...) reconhecimento de pessoas: reconheça a pessoa do acusado, 
no sentido de se apurara a autoria, ou seja, de identifica-lo como 
aquela pessoa que foi vista praticando o crime ou, antes ou depois 
do fato, em situação que indique ter sido o seu autor. 

No reconhecimento de coisas aduz Mirabete [2005, p. 336]; 

(...) reconhecimento de coisas(armas, instrumentos e objeto 
material do crime, objetos de qualquer forma ligados ao delito 
etc.). Determina o artigo 227 que o reconhecimento de objetos 
deve-se proceder com as cautelas estabelecidas no artigo 226, no 
que lhe for aplicável. 

Aduz Tourinho Filho [2004, p. 562]; 

(...) reconhecimento ato por que se faz a verificação e confirmação 
da identidade de pessoa ou coisa. No reconhecimento há a fusão 
de uma percepção presente com outra pretérita. A pessoa que 
procede ao reconhecimento faz uma evocação à reminiscência e 
procura ver a semelhança entre aquela figura guardada na 
memória e aquela que lhe é apresentada. 

Para Capez [2004, p. 348]; “O reconhecimento de coisas é 

feito em armas, instrumentos e objetos do crime, ou em quaisquer outro objeto 

que, por alguma razão, relacionem-se com o delito”.  

Assim, existe dois tipos de reconhecimento: o de pessoas e 

o de coisas, sempre sobre algo relacionado intimamente com o fato delituoso. 
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2.8.7  Da acareação 

É a confrontação de duas visões do mesmo crime, onde e 

confrontada as declarações, já ouvidas, para que os pontos divergentes sejam 

elucidados.  

De acordo com o artigo 229 do Código de Processo Penal a 

acareação será admitida entre: 

Art.229. A acareação será admitida entre acusados, entre 
acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou 
testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, 
sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou 
circunstâncias relevantes. 

Conforme aduz Mirabete [2005, p. 337]; “duas ou mais 

pessoas dêem versões diferentes sobre um mesmo fato ou circunstancia, o que 

pode ocorrer no processo quando as testemunhas, ofendidos ou acusados 

narram o acontecimento criminoso”. 

Sobre a acareação aduz Mirabete [2005, p. 337];  

(...) a acareação é, portanto, o ato processual consistente na 
confrontação das declarações de dois ou mais acusados, 
testemunhas ou ofendidos, já ouvidos, e destinados a obter o 
convencimento do juiz sobre a verdade de alguns fatos em que as 
declarações dessas pessoas forem divergentes. 

Para que haja a acareação temos dois pressupostos, para 

serem seguidos e conforme o doutrinador Mirabete [2005, p. 337]; 

(...) em primeiro lugar é necessário que as pessoas a serem 
acareadas tenham já prestado suas declarações, no mesmo juízo 
e sobre os mesmos fatos e circunstância. Em segundo lugar, e 
necessário que no relato das pessoas haja divergência, ou seja, 
que existam contradições ou versões distintas sobre o fato ou 
circunstancias que interessem ao processo. 
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Para Tourinho Filho [2004, p. 47]; 

Acareação e o ato por meio do qual, em face discordância sobre 
ponto relevante, entre sois depoimentos, entre duas declarações, 
ou depoimento ou declaração ou interrogatório, a autoridade 
intima os acareados, pondo-os cara a cara, e a seguir procede à 
leitura do que disseram anteriormente, indagando-lhes, em razão 
daquela discordância, se retificam, ou não, seu depoimento, seu 
pronunciamento anterior. 

No mesmo sentido ensina Capez [2004, p. 348]; 

Ato processual consiste na colocação face a face de duas ou mais 
pessoas que fizeram declarações substancialmente distintas 
acerca de um mesmo fato, destinando-se a ofertar ao juiz o 
convencimento sobre a verdade fática, reduzindo-se a termo o ato 
de acareação.  

A acareação, nada mais é do que a colocação frente a frente 

de duas ou mais pessoas, para que esclareçam declarações divergentes sobre 

pontos relevantes, em relação ao mesmo fato.  

2.8.8  Da prova documental 

Sobre a prova documental podemos observar o artigo 232 

do Código de Processo Penal que diz: 

Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escrito, 
instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. 

Conceitua Mirabete [2005, p. 338]; “documento é o escrito 

que condensa graficamente o pensamento de alguém, podendo provar um fato ou 

realização de um ato dotado de significação ou relevância jurídica”.  

Para Capez [2004, p. 349]; consideram-se documentos 

“quaisquer escrito, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares” (CPP, art. 
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232). Documento é a coisa que representa um fato, destinada a fixá-lo de modo 

permanente e idôneo, reproduzindo-o em juízo.  

2.8.9  Da busca e apreensão 

A busca e apreensão serão feitas para apreender objetos e 

pessoas. Isso serve para que as provas não se percam e não se causem 

prejuízos na elucidação do ilícito.   

Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal. 

§ 1 Preceder-se-á busca domiciliar, quando fundadas razões a 
autorizarem, para: 

a) prender criminosos; 

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação de 
objetos falsificados ou contrafeitos; 

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na 
prática de um crime ou destinado a fim delituoso; 

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à 
defesa do réu; 

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou 
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do 
seu conteúdo possa ser útil a elucidação do fato; 

g) apreender pessoas vítimas de crimes; 

h) colher qualquer elemento de convicção.   
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Conforme o doutrinador busca e apreensão Tourinho Filho 

[2004, p. 581]; 

A busca e a procura feita pela autoridade competente, ou por 
ordem desta, para os fins declarados em lei. Já a apreensão vem 
ser a medida que se sucede à busca; uma vez procurada e 
encontrada a pessoa ou coisa, proceder-se-á à sua apreensão. 
Tal diligência é denominada “busca e apreensão”. 

Mirabete [2005, p. 345]; ”A busca é a diligência destinada a 

encontrar-se a pessoa ou a coisa que se procura e a apreensão é a medida que a 

ela se segue”. 

Conceitua a busca Capez [2004, p. 312]; 

A busca é, lógica cronologicamente, anterior a apreensão. Pode 
ser realizada tanto na fase inquisitorial como no decorrer da ação 
penal, e até mesmo durante a execução da pena. A apreensão é 
uma conseqüência da busca quando esta tenha resultado positiva. 

Apreensão para Capez [2004, p. 316]; “A apreensão 

consiste na detenção física do bem material desejado e que possa servir como 

meio de prova a demonstração da infração penal”. 

Assim, a busca nada mais é do que ir atrás, procurar um 

objeto ou pessoa. Depois de achado, será feito o apreender da coisa ou da 

pessoa.  

2.8.10  Da prova testemunhal 

São pessoas que de algum modo viram o fato delituoso e 

possam servir de prova para que o caso seja elucidado.   

Sobre as testemunhas aduz Tourinho Filho [2004, p. 

527,528]; 
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(...) o princípio genérico adotado no Processo Penal é o de que 
toda pessoa poderá ser testemunha. Assim, qualquer pessoa 
física, independentemente de idade, sexo ou nacionalidade, pode 
ser testemunha. Não importam as imperfeições físicas, às vezes, 
até, os estados contingentes de inconsciência. Não se leva em 
conta o estado social e a condição econômica da pessoa, bem 
como sua reputação ou fama. 

Temos também os tipos de testemunhas para que seja 

classificada de um modo que posamos analisar, que tipo de testemunhas temos 

no processo.  

As testemunhas são divididas em diretas, indiretas, próprias, 

imprópria, numerárias, informantes e referidas conforme aduz Tourinho Filho 

[2004, p. 528]; 

As testemunhas podem ser diretas, indiretas, próprias, impróprias, 
numerárias, informantes, referidas. Diz-se direta a testemunha 
que depõe sobre fatos e que assistiu. Indireta, quando depõe 
sobre fatos cuja existência sabe por ouvir de outrem.(...) Própria é 
a testemunha que depõe sobre os fatos objeto do processo, cuja 
existência sabe da ciência própria ou por ouvir dizer. Imprópria, 
quando depõe sobre um ato, fato ou circunstância alheia ao fato 
objeto do processo, mas que a ele se liga por uma relação bem 
estreita. (...) Numerárias as que prestam compromisso; 
informantes, as que não o prestam. Finalmente as referidas, que 
são as indicadas no depoimento da outra. 

Temos as características dos depoimentos prestados que 

podem ser judicialidade, a oralidade, objetividade e retrospectividade. Será visto 

com o doutrinador Mirabete [2005, p. 318]; 

São características do depoimento prestado pela testemunha a 
judicialidade, a oralidade, a objetividade e a retrospectividade. A 
judicialidade decorre do principio de que, tecnicamente, só é prova 
testemunhal o depoimento prestado em juízo.(...) No nosso 
processo, outra característica do depoimento é a sua oralidade. O 
depoimento deve ser prestado de viva voz, embora deva ser 
produzido a termo, salvo algumas exceções. O depoimento 
também está sujeito à objetividade, eis que a testemunha deve 
restringir-se aos fatos, sem externar suas opiniões ou fazer 
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qualquer juízo de valor. Característica ainda do depoimento é a 
retrospectividade: a testemunha depõe sobre os acontecimentos 
pretéritos, não devendo fazer qualquer prognóstico.  

Para Capez [2004, p. 336]; 

Em sentido lato, toda prova é uma testemunha, uma vez que 
atesta a existência do fato. Já em sentido estrito, testemunha e 
todo homem, estranho ao feito eqüidistante das partes, chamado 
ao processo para falar sobre fatos perceptíveis a seus sentidos e 
relativos ao objeto do litígio. É a pessoa idônea, diferente das 
partes, capaz de depor, convocada pelo juiz, por iniciativa própria 
ou a pedido das partes, para depor em juízo sobre fatos sabidos e 
concernentes à causa.    

A testemunha é a pessoa que saiba sobre os fatos de um 

crime, que deverá ser ouvida, para contar tudo o que saiba sobre o crime, e não 

podendo a testemunha mentir sobre os fatos, falando somente a verdade, tendo a 

testemunha, mentido sobre o fato terá ela cometido o crime de falso testemunho 

que está disposto no artigo 342 do Código Penal. 

2.9  DAS PROVAS INADMISSÍVEIS 

Segundo o artigo 5 inciso LVI da CFRB, são inadmissíveis 

as provas obtidas por meios ilícitos no processo. 

Sobre prova ilícita, Tourinho Filho [2004, p. 445]; “prova 

ilícita é obtida, com ofensa a princípio de direito constitucional e até mesmo de 

direito material”.  

No mesmo sentido Capez [2004, p. 285]; “Quando a prova 

for vedada, em virtude de ter sido produzida com afronta a norma de direito 

material, será chamada de ilícita”. 

Temos também que ver a diferença entre as provas 

inadmissível, que são as provas ilícitas e ilegítimas. 
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Conforme Silveira, [1999, 56]; 

provas inadmissíveis são todas aquelas que ferem o ordenamento 
jurídico. Podendo ser ilícitas ou ilegais, as primeiras são as que 
contrariam as normas de direito material, as segundas, contrariam 
normas de direito processual. 

A prova proibida divide-se em duas, ilegítima e ilícita 

conforme aduz Capez [2004, p. 285]; 

Provas ilegítimas: quando a norma afrontada tiver natureza 
processual, a prova vedada será chamada de ilegítima. Assim, se, 
por exemplo, um documento for juntado na fase das alegações 
finais, na primeira parte do procedimento do júri, tal prova não 
poderá ser aceita, considerando-se ilegítima, pois o art. 406, § 2 
do CPP proíbe a juntada de qualquer documento nesse momento 
do processo. 

Prova ilícita: quando a prova for vedada, em virtude de ter sido 
produzida com afronta a normas de direito material, será chamada 
de ilícita. Desse modo, serão ilícitas todas as provas produzidas 
mediante a prática de crime ou contravenção, as que violem 
normas de Direito Civil, Comercial ou Administrativo, bem como 
aquelas que afrontem princípios constitucionais. Tais provas não 
serão admitidas no processo penal. 

Neste capítulo falou-se da prova processual penal desde os 

sistemas, dos princípios, conceitos e das provas admissíveis e inadmissíveis no 

Processo Penal, e no próximo capítulo tratar-se-á do valor probatório do inquérito 

policial. 
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CAPÍTULO 3  

 O VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL 

3.1 O VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL 

O valor probatório do inquérito policial tem três visões. 

A primeira, diz respeito à admissibilidade do valor probatório, 

e sustenta que todas as provas colhidas na fase inquisitiva são válidas para a 

fundamentação da sentença, principalmente pelo fato de que a grande maioria 

das provas desaparece com o tempo, e a polícia goza de presunção de 

legitimidade dos seus atos. 

Por conseguinte, existe a possibilidade da inadmissibilidade 

do inquérito policial como forma de sustentáculo a um decreto condenatório, 

porque as provas produzidas no inquérito policial não possuem validade, sob o 

principal argumento de não terem sido apreciadas diante do crivo de um processo 

contraditório. 

Na última possibilidade, que é amplamente aceita na 

doutrina e nos tribunais, o valor da prova produzida no inquérito policial é relativo, 

tendo algumas provas como as técnicas têm um maior valor diante das outras, e 

as demais possuindo amplo valor quando corroboradas com outras produzidas 

durante o processo, tendo a prova, quando em consonância as fases inquisitiva e 

acusatória, segura fonte para fundamentação da sentença criminal.  

3.2 ADMISSIBILIDADE DO VALOR PROBATÓRIO 

Alguns doutrinadores têm a idéia da admissibilidade do valor 

probatório, em que as provas do inquérito policiais têm valor probante. 
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Sobre a admissibilidade, aduz Medeiros [1994, p. 32]; 

Das duas uma, ou vale ou não vale, confirmada ou não. Em nosso 
entender, essa prova vale, e pela seguinte razão: ela é 
contraditada, ela e judicializada. Embora a prova tenha sido 
colhida em fase anterior a instrução, os autos do inquérito passam 
a integrar os autos do processo. Portanto, para integrar os autos 
do processo, os autos policiais possuem pleno valor probante 
enquanto documento que são. O simples fato de estarem os autos 
inquisitivos no interior dos autos do processo já constitui 
circunstância bastante indicativa de que são submetidos ao 
contraditório. Os autos estão ali, as partes podem contradita-los. 
Aliás, quando o acusado, no interrogatório, nega o fato retratado 
no inquérito, está, assim, a contraditar o documento inquisitivo, 
emprestando-lhe validade como prova. 

Conforme Mondim [1979, p. 71]; 

Se o inquérito é peça informativa do processo, faz parte de sua 
estruturação, por isso que o informa, dá-lhe conteúdo nuclear, 
estabelecendo-lhe o embasamento. Se a base é fraca, 
transforma-se em simples presunção, que necessita ser 
comprovada. Se é firme, basta, por si só. Como fundamento da 
condenação, se no sumário de culpa não for aluída por elementos 
contrários.    

O doutrinador Moraes [1996, p. 234]; visa preservar o 

instituto do inquérito policial, proferindo:  

(...) é notório que, em quase 100% de todos os processos 
criminais, no Brasil, é dele que nasce a ação penal”. As idéias 
defendidas pelo autor contrariam a ampla maioria das doutrinas, 
principalmente quando afirmado que o inquérito não é um “simples 
elemento de instrução”, “mera informação preparatória” que ”não 
faz prova alguma. 

Conforme a jurisprudência: 

"É válida a condenação imposta com base em dados do inquérito 
policial, se os depoimentos destes estão em sintonia com o 
apurado em juízo. Desprezá-los não é possível até porque o CPP 
adotou, nessa parte, o princípio do livre convencimento e na sua 
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exposição de motivos acrescenta que todas as provas são 
relativas, nenhuma delas terá, ex vi legis valor decisivo, ou maior 
prestígio que outra. As declarações constantes do inquérito 
policial tem valor probante, pois não é, esse, peça inútil para efeito 
probatório que deveria ser relegado ao esquecimento, uma vez 
oferecida a denúncia, é justo da atividade da Polícia Judiciária 
visando informação sobre o fato típico e autoria, para viabilizar a 
propositura da ação penal, que iniciada, esta, permanece com sua 
função probante, é referência valiosa para o juiz. O inquérito 
policial integra os autos do processo" (RT 719/400). 

Prova – Matéria Criminal – Confissão policial – Validade- 
Presunção de autenticidade - Condenação mantida. As confissões 
extrajudiciais, reunindo os requisitos de verossimilhança, 
credibilidade, precisão (...) são válidas para a condenação. A 
presunção é sempre em favor da autoridade policial, na condição 
de imparcial, correta e leal, e o reverso é exceção, por isso 
mesmo exige prova cabal da arbitrariedade (RT, 464:410). 

Na admissibilidade, em que os doutrinadores acreditam ter 

um valor probatório, pois o inquérito policial integra o processo, que o inquérito é 

o início da ação penal.  Assim, as provas produzidas durante a fase inquisitiva 

integram o processo. Se integram o processo, estão a disposição para serem 

contraditadas. Se não as forem, é porque são legítimas, tendo pleno valor para 

fundamentar a sentença penal. 

3.3 INADMISSIBILIDADE DO VALOR PROBATÓRIO 

Esta corrente doutrinária jurisprudencial não admite a 

aplicação do inquérito policial como forma de valor probatório na sentença penal, 

por ter um caráter inquisitivo, e não apresentar o contraditório. 

Conforme aduz Matos [1998, p. 63]; 

No que diz respeito ao inquérito policial possui este caráter 
essencialmente inquisitório, verificando a ausência do 
contraditório, embora seja facultada a assistência do advogado do 
indiciado, em todos os passos do inquérito.(...) o inquérito não é 
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um processo, mas tão-somente um procedimento administrativo. 
A autoridade policial, na realização do inquérito, goza de 
atribuições discricionárias, agindo livremente dentro dos limites 
traçados pela legislação. 

Para Marques [1980, p. 194]; 

Embora o princípio do livre convencimento não permitida que se 
formulem regras apriorísticas sobre a apuração e descoberta da 
verdade, certo é que trás algumas limitações a que o juiz não há 
prova, quando não produzida contraditoriamente.  

Conforme Mirabete [2005, p. 85]; “Como instrução 

provisória, de caráter inquisitivo, o inquérito policial tem valor informativo para a 

instauração da competente ação penal”.  

Aduz Aranha [1996, p. 212]; “Uma possível condenação 

baseada somente em elementos colhidos no decorrer do inquérito policial 

violentaria o princípio constitucional do contraditório”. 

Conforme Silveira, [1999, p. 26]; 

No inquérito policial não há a figura do contraditório, vige o 
princípio do inquisitório, o indiciado é simplesmente um objeto de 
investigação. Por não existir a figura do contraditório as peças 
colhidas em inquérito, normalmente depoimento de testemunhas, 
do acusado ou da vitima, devem ser corroborados em juízo, sob 
pena de nulidade do processo. 

Neste sentido, aduz Medeiros [1994, p. 31]; 

O inquérito policial não possui valor probatório nenhum. É 
procedimento inquisitivo que tem por fim exclusivo fornecer 
elementos de informação ao acusador para que este possa dar 
inicio a ação penal (...) Tal absoluta falta de valor probante 
decorreria de que a instrução tem de ser necessariamente 
contraditória e o inquérito e puramente inquisitivo. Decorreria, 
ainda, de que a prova para fundamentar a condenação há de ser 
judicializada, utilizada esta expressão no sentido de que a prova 
deve ser colhida pelo juiz instrutor. 
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Temos alguns Julgados sobre a inadmissibilidade do valor 

probatório: 

Apelação Criminal – Condenação esteada na prova indiciária – 
absolvição. O inquérito policial não tem vida própria, sem valor 
autônomo, por isso não há como embasar-se decreto 
condenatório calcado unicamente na prova indiciaria, sem suporte 
na prova produzida em juízo (TJSC: Apelação Criminal n. 28095, 
imbituba, Rel. Sólon D Eça Neves, in DJ, n. 8492, de 07/05/92, 
p.10) 

A condenação baseada-se única e exclusivamente no 

inquérito policial não terá valor probatório. 

"PROVA - Confissão extrajudicial - Obtenção na fase do inquérito 
policial - Irrelevância quando se harmoniza e se ajusta aos meios 
probatórios colhidos na instrução, sob o crivo do contraditório”.(RT 
742/605) 

Como podemos observar neste julgado não há o 

contraditório por isso será irrelevante a confissão extrajudicial. 

"Não é admissível a condenação com base somente num 
inquérito policial, sem confirmação, direta ou indireta, conseguida 
em Juízo, de qualquer dos fatos nele relatados, pois junto à 
polícia, não têm os acusados defesa alguma e ninguém pode ser 
condenado sem ter tido oportunidade de defender-se na formação 
das provas contra si produzidas." (RT 175/366) 

Não é admissível à condenação baseada em inquérito 

policial por não ter o acusado defesa alguma conforme o princípio do 

contraditório.  

“Condenação baseada em declaração do acusado prestada na 
fase policial, sem sustento em qualquer outro elemento probatório. 
Inviabilidade. Violação ao princípio do contraditório. Apelo 
defensivo provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, 
inciso VI, do Código de Processo Penal. O inquérito policial possui 
caráter informativo, sendo que as provas nele obtidas somente 
podem servir de base a um decreto condenatório se confirmadas 
em juízo, sob o crivo do contraditório”. Apelação criminal n. 
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2005.007298-9, da Navegantes.Relator: Des. Maurílio Moreira 
Leite.Apelação Criminal. Receptação (art. 180, CP). 

Tendo o inquérito policial apenas um caráter informativo e 

preparativo para eventual ação penal, longe do contraditório, só se valerá a prova 

se elas forem confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Conforme essa 

corrente, o inquérito policial não pode servir de base para uma sentença. 

3.4 VALOR RELATIVO 

Outra corrente doutrinária e julgados atribuem valor 

probatório relativo dando uma grande consideração a determinadas peças nela 

produzidas, como é o caso das provas técnicas perícias. 

Em relação ao valor probatório aduz Capez [2004, p. 80]; 

O inquérito policial tem conteúdo informativo, tendo por finalidade 
fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a 
natureza da infração, os elementos necessários para a propositura 
da ação penal. No entanto tem valor probatório, embora relativo, 
haja vista que os elementos de informação não são colhidos sob a 
égide do contraditório e da ampla defesa, nem tampouco na 
presença do juiz de direito. 

Para Messias [2001, p. 218]; 

(...) o inquérito policial tem a finalidade de documentar uma 
instrução provisória, colecionando todas as provas que puder 
coletar logo após o fato delituoso ou tão logo tenha conhecimento 
dele. Instrução provisória porque, com efeito, não existe ainda 
uma acusação formal contra o réu, mas apenas o indiciamento, 
que poderá redundar tanto na denuncia e na conseqüente ação 
penal, como no arquivamento, se os elementos não forem 
suficientes para a incriminação. De qualquer forma, se houver 
denúncia e se o inquérito lhe serviu de base, obrigatoriamente 
deverá a denúncia ser acompanhada do inquérito. Tem, pois, um 
caráter preparatório de ação penal, muito embora a denúncia não 
dependa da existência do inquérito policial, podendo vir a ser 
oferecida sem ele, excepcionalmente. 
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Seu valor probatório e meramente informativo para as finalidades 
acima aludidas. Há, no entanto, no inquérito policial, algumas 
espécies de provas que seriam de difícil ou impossível repetição, 
que poderão ser utilizadas pelo seu poder de convencimento nas 
fases posteriores, embora na produção de tais provas não tenha 
havido o concurso da parte. Em razão disso, essas provas 
somente são encontradas no inquérito policial.    

Para Nogueira [1996, p. 49]; “tendo em vista o princípio do 

livre convencimento do juiz (art. 157) e da verdade real (art. 197), é de se ver que 

o inquérito policial, como qualquer outra prova criminal, tem sempre valor 

relativo”. 

Ainda com pensamento de Nogueira [1987, p. 28]; 

(...) não se pode negar que o inquérito contém peças de real valor, 
como o auto de prisão em flagrante, os exames de locais, as 
perícias etc., que não se renovam em juízo, pois no inquérito 
predomina o principio da imediatidade, que exige a realização de 
exames com urgência, sob pena de desaparecerem os vestígios.     

Deve ser dada a prova técnica pericial colhida no inquérito 

policial um certo valor probatório, baseando-se no livre convencimento do juiz, 

conforme Povoa [1994, p. 40]; 

não obstante a maioria dos doutrinadores entende ser ele apenas 
uma peça informativa, o juiz pode perfeitamente valer-se de partes 
dele para proferir sua decisão, como os exames periciais, tanto é 
que a lei exige sejam eles feitos por peritos oficiais (art. 159 do 
CPP), por serventuários e funcionários da justiça (art. 112 do 
CPP), sujeitos aos mesmos impedimentos do juiz, exatamente 
para lhe conferir valor probante, por se constituírem os laudos 
periciais muito mais que meras provas, pois revestem-se de dados 
técnicos elaborados por profissionais considerados legalmente 
como auxiliares do juiz.     

Mirabete [1995, p. 81]; a respeito do valor probatório do 

inquérito policial, ensina: 

Como instrução provisória, de caráter inquisitivo, o inquérito 
policial tem valor informativo para a instauração da competente 
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ação penal. (...) O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade 
fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a 
propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito 
do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento 
da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo 
o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial. 
Como bem assinala Silvio Di Filippo, de acordo com o princípio do 
livre convencimento que informa o sistema processual penal, as 
circunstâncias indicadas nas informações da polícia podem 
constituir elementos válidos para a formação do convencimento do 
magistrado. Certamente, o inquérito serve para colheita de dados 
circunstanciais que podem ser comprovados ou corroborados pela 
prova judicial e de elemento subsidiário para reforçar o que for 
apurado em juízo.  

Para Greco Filho [1999, p. 81-82]; 

Admite valor probatório as provas técnicas periciais, deixando 
claro que as demais não devem ser levadas em consideração, 
servindo apenas para tomar a opinio delicti, não fazendo menção 
ao princípio da livre apreciação da prova pelo julgador. 

Aduz Salles Júnior [1995, p. 64]; 

Quando regularmente realizadas as diligências, o inquérito contém 
peças de grande valor probatório. Apontam-se, entre outras, os 
exames de corpo de delito, o auto de prisão em flagrante etc...É 
verdade que o inquérito policial é uma peça de informação. Não 
chega a ter a consistência do conjunto probatório obtido em Juízo, 
quando as garantias do agente ou autor do delito são maiores. 
Numa fase em que existe o contraditório, ou seja, acusação e 
defesa, as possibilidades de obtenção de provas são maiores. 
Não se pode, contudo, negar ao inquérito policial o seu devido 
valor, como integrante de um conjunto probatório, cuja finalidade é 
formar a livre convicção do julgador, na busca da verdade real. 
Pode, por exemplo, o agente confessar perante a autoridade 
policial, a prática de um delito e as demais circunstâncias contidas 
no próprio inquérito confirmarem o cometimento da infração pelo 
indiciado. Ainda que negue o autor perante o juízo a autoria do 
fato, não se pode afastar o valor probatório do inquérito.  
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Conforme expõe Noronha [1997, p. 29]; 

Não obstante informar o processo e não obstante não ter a 
categoria das provas judiciais, quando há maiores garantias para 
o acusado, como a publicidade dos atos, a assistência de 
advogado etc., força e convir que o inquérito contém peças de 
valor probatório, quando regularmente realizadas tais quais o 
autor de prisão em flagrante, os exames de corpo de delito etc. 

No pensamento de Silva Júnior [2000, p. 53], como deveria 

ser o inquérito policial; 

O inquérito policial é um instituto em desuso no mundo, fruto de 
herança da legislação portuguesa, mas mantido pela nossa 
legislação por motivos políticos, quando poderia, de há muito, ter 
sido suprimido, deixando, à autoridade policial, a incumbência da 
investigação propriamente dita, de prender os criminosos e fazer 
um relato diretamente ao Ministério Público, o qual provocaria a 
jurisdição e, daí sim, em juízo, far-se-ia toda a instrução, sem 
perda de muito tempo. 

Ainda com o mesmo autor, sobre o valor probante do 

inquérito policial; 

No entanto, o inquérito policial não pode ser visto unicamente 
como uma peça de informação, já que possui, sob certos 
aspectos, um determinado valor probante. É que no o inquérito 
policial são realizadas algumas provas periciais, de caráter 
técnico.(...).Quando da instrução criminal, poderá o acusado 
voltar-se contra o resultado da perícia realizada, mas, se assim 
não o fizer, aquela perícia, realizada no inquérito policial passa a 
ser prova, com o mesmo valor daquelas obtidas na instrução 
criminal. 

Na maioria das doutrinas, o valor do inquérito é relativo para 

fundamentar a sentença, pois nele se vale de algumas provas como a prisão em 

flagrante e as provas técnicas, como também é levado em consideração a livre 

apreciação do juiz, podendo se basear no inquérito policial, se tiver convencido da 

legitimidade e força probante dessas citadas provas. 
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Conforme os julgados, que na sua maioria atribui valor 

relativo ao inquérito policial; 

"PROVA - Inquérito policial - Pretendido reconhecimento de valor 
meramente informativo - Rejeição. Não se pode dizer, de forma 
absoluta, ter a prova do inquérito valor meramente informativo. 
Aquilo que se apura durante a investigação policial há, 
indubitavelmente, de ser ponderado e examinado como matéria 
útil ao conhecimento da verdade, dando-se-lhe a credibilidade que 
merecer, dentro da melhor técnica recomendada pela 
hermenêutica" (JUTACRIM 22/74). 

Havendo algum suporte probante judicial, obtido em instrução 
contraditória, a prova do inquérito pode e deve ser convocada, 
integrar e fortalecer o quadro probatório (RT 611/353) igual: (RT 
621/290). 

Havendo alguma prova judicial obtido em instrução 

contraditória, a prova do inquérito será de grande valor probatório. 

REVISÃO CRIMINAL – PENA CRIMINAL – CONFISSÃO 
EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – FUNDAMENTO DA 
CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE 
PREVISTA NO ART. 65, III, D , DO CP – PEDIDO DEFERIDO – A 
confissão espontânea do agente perante a autoridade policial, 
ainda que retratada em juízo, deve ser reconhecida como 
circunstância legal de atenuação da pena, quando considerada na 
sentença para fundamentar a condenação. (TJSC – RvCv 
00.020958-9 – C.Crim.Reun. – Rel. Des. Irineu João da Silva – J. 
28.02.2001) 

Apelação Criminal nº 97.000431-1, de Indaial, "PROVA. 
CONFISSÃO NO INQUÉRITO CORROBORADA POR OUTRAS 
PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS”.”A confissão na fase do inquérito, 
corroborada pela prova judicial constitui importante elemento de 
convencimento quanto a autoria e culpabilidade”. 

"A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, é meio 
idôneo de prova, quando se harmoniza com os demais indícios e 
não há evidências de que tenha sido obtida por coação" 
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(Apelação Criminal n. 2002.006721-6, de Canoinhas, rel. Juiz 
José Carlos Carstens Köhler). 

"A confissão extrajudicial, regularmente testemunhada, não 
obstante retratada em juízo, mas corroborada pelos elementos de 
prova coletados na fase judicial, é lastro suficiente para a 
condenação do confitente" (JC 59/288). 

Tendo o acusado feito a confissão extrajudicial durante o 

inquérito, mas que não foi confirmada em juízo, esta não pode ser simplesmente 

descartada, se tendo elementos de provas coletados na fase judicial que 

complementam o dito na fase inquisitiva, sendo importante elemento do conjunto 

probatório para a condenação do acusado. 

 “É assegurado ao Juiz a livre apreciação da prova (art. 157 do 
CPP), sendo lícita a condenação com base no inquérito policial, 
desde que não infirmado o seu conteúdo pela prova colhida em 
Juízo" (Ap. Crim. n. 97.011554-7, de Joinville, Amaral e Silva). 

Conforme podemos observar neste julgado, tendo o juiz a 

livre apreciação da prova, terá um grande valor às provas produzidas durante o 

inquérito policial, sendo ela relativo, porque terá aceite desde que não infirmado o 

seu conteúdo pela prova colhida em juízo. 

“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova do inquérito 
valor meramente informativo. Aquilo que se apura durante a 
investigação policial há, indubitavelmente, de ser ponderado e 
examinado como matéria útil ao conhecimento da verdade, 
dandose-lhe a credibilidade que merecer, dentro da melhor 
técnica recomendada pela hermenêutica' (JUTACRIM 22/74)”. 

"Não é admissível a condenação com base somente num 
inquérito policial, sem confirmação, direta ou indireta, conseguida 
em Juízo, de qualquer dos fatos nele relatados, pois junto à 
polícia, não têm os acusados defesa alguma e ninguém pode ser 
condenado sem ter tido oportunidade de defender-se na formação 
das provas contra si produzidas." (RT 175/366) 
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Não é admissível à condenação com base única e exclusiva 

no inquérito policial, tendo as provas do inquérito que serem confirmadas em 

juízo, pois não poderá ser condenado sem que tenha o ofendido o contraditório. 

Observamos também que a confissão, como as demais 

provas, tem um valor relativo, pois o magistrado terá que confrontar com as 

provas já obtidas, por entender que a confissão poderá ser feita sobre tortura, 

ameaça, etc., com isso terá as provas que serem, compatíveis ou não, com a 

confissão.    

Como podemos observar, as perícias realizadas no inquérito 

policial terão grande valor probatório, pois as provas técnicas como, por exemplo, 

o exame de corpo de delito, que, dificilmente poderão ser confirmadas em juízo. 

Este tipo de prova só estará em evidência durante um lapso temporal, 

desaparecendo no decorrer do tempo e podendo não estar mais disponível na 

fase judicial, para que seja esta confirmada em juízo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo investigar, à luz da 

legislação, da doutrina e da jurisprudência catarinense, a possibilidade da 

fundamentação da sentença penal baseada única e exclusivamente no inquérito 

policial. 

Para seu desenvolvimento lógico o trabalho foi dividido em 

três capítulos. 

O primeiro capítulo tratou do inquérito policial, o seu 

conceito, históricos, finalidades o poder de polícia as formas de inquérito policial 

os procedimentos, relatório, encerramento até o seu arquivamento, confirmando a 

primeira hipótese, eis que o inquérito é um procedimento administrativo, 

produzido pela polícia judiciária e tem a finalidade de embasar eventual 

propositura de ação penal. 

O segundo capítulo tratou das provas no processo penal, 

confrontando seus valores e aplicabilidade das provas.  

Na segunda hipótese pôde-se constatar que não é possível 

sustentar uma sentença baseada única e exclusivamente no inquérito policial, 

pois algumas provas terão que haver o princípio do contraditório.   

No terceiro capítulo, estudou-se as possibilidades da 

fundamentação da sentença penal baseada no inquérito policial, analisando a 

doutrina e jurisprudência sobre o valor das provas. 

Conforme a terceira hipótese pôde-se analisar que o valor 

probatório em sua maioria, conforme pesquisas em doutrinas majoritária e 

jurisprudência dominante, é relativo, só se valendo de algumas provas. 
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