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        O NÃO INDICIAMENTO DEVE SER FUNDAMENTADO 
 

  

    O inquérito policial presidido pelo Delegado de 
Polícia, como cediço, é uma peça escrita, de natureza inquisitiva, 

preparatória da ação penal, cuja finalidade é a investigação a respeito 
do fato criminoso e de sua autoria, coautoria ou participação. O 

procedimento administrativo encerra-se com um relatório minucioso. 
    Referido procedimento se reveste de grande 

importância, na medida em que a autoridade policial, ao cumprir suas 
funções e os objetivos das investigações, fornece ao órgão acusador ou 

querelante elementos para a formação da opinio delicti, dando 
embasamento probatório suficiente para que a futura ação penal tenha 

justa causa. 
    Dentre tantas providências e diligências que 

devem ser efetuadas no curso do inquérito policial, sem dúvida o 
indiciamento do suspeito pela prática da infração penal e o relatório final 

constituem atos dos mais relevantes. 

                                Nos termos do art. 239 do Código de Processo 
Penal, ‘considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, 

tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência 
de outra ou outras circunstâncias’. 

    O indiciamento deve ser realizado assim que 
comprovada a infração penal e quem de qualquer forma a praticou, e 

inclui a coleta de dados sobre a qualificação completa do suspeito, como 
seu nome e nomes dos genitores, alcunha, profissão, naturalidade, data 

e local de nascimento, residência, lugar de trabalho, estado civil e grau 
de instrução. 

    Igualmente, são incluídos no indiciamento além 
do número da cédula de identidade do suspeito, a sua assinatura e 

características cromáticas, tais como a cútis, a cor dos olhos e cabelos e 
tipo de cabelo. 

    Do indiciamento ficarão registrados dados das 

características físicas do agente, como o sexo e a altura, eventuais 
deformidades, cicatrizes, amputações, tatuagens e peculiaridades como 

o fato de o suspeito ser canhoto, possuir tiques, cacoetes, sotaques 
estrangeiro ou regional, fala defeituosa ou mudez, ser dentuço ou 

desdentado, possuir particularidades no andar, lábios leporinos ou 
deformados. 
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    Da mesma forma constará eventual 

característica do agente que personifica o sexo oposto ou dados como 
ser o suspeito estrábico, bexiguento, possuir olhos orientais, manchas 

na pele, espinhas, sardas, pintas, sobrancelhas ligadas, uso de peruca, 

ser albino ou sarará. 
           Quanto ao crime cometido, devem constar no 

indiciamento informações sobre o dia do delito, a data do fato, da 
identificação e da instauração do inquérito policial e da respectiva 

repartição de polícia. Outrossim, é consignado o nome da vítima, a 
incidência penal, dados do cúmplice, de parentes do suspeito, os tipos 

de armas usadas para o cometimento da infração penal, os vestígios 
internos, espólio criminal e modus operandi usado nos delitos contra o 

patrimônio.  
                                 E como não poderia deixar de ser, no 

indiciamento deve conter a identificação datiloscópica do acusado – 
modalidade escolhida para abastecer o banco de dados criminais. 

Sobremais, a identificação criminal incluirá o processo fotográfico, e em 
alguns casos, a coleta de material biológico para a obtenção do perfil 

genético (Lei nº 12.037/09). 

    No Estado de São Paulo, os dados do 
indiciamento e as digitais do suspeito são incluídos no denominado BIC 

– boletim de identificação criminal – que possui um número que é 
controlado pelo instituto de identificação. 

    Embora sejam estas as formas ou modos de 
identificação ou individualização da pessoa humana que devem constar 

do indiciamento, pode-se citar a existência de outras como a íris dos 
olhos, a arcada dentária, as impressões palmares, plantares, labiais e 

ungueais, além do retrato falado. 
    Se o acusado não estiver presente, seu 

indiciamento se dará de forma indireta, com base nos informes 
constantes dos autos sobre a qualificação do indivíduo. 

                                  As peças e planilhas do formal indiciamento são 
encaminhadas ao instituto de identificação da respectiva Unidade da 

Federação para abastecimento das informações penais, e servirá de 

base para a expedição da folha de antecedentes e posterior certidão 
criminal indispensáveis para a perfeita aplicação da lei penal, nos mais 

variados aspectos, como vida pregressa, maus antecedentes, 
reincidência e etc. 

    No jargão policial diz-se, impropriamente, que as 
peças do indiciamento formam o chamado ‘D.V.C.’ do suspeito, quando 

esta sigla na verdade refere-se a um setor da polícia civil de São Paulo – 
Divisão de Vigilância e Capturas – que é incumbida em dar cumprimento 

aos mandados de prisão. 
     



 3 

 

 
    Logo, e como dito, uma vez comprovada a 

infração penal no decorrer das investigações e havendo indícios de 

autoria, coautoria ou participação e materialidade (quando a infração 
penal deixar vestígios), o indiciamento deve ser realizado. 

    Com efeito, a lei nº 12.830/13, que dispõe sobre 
a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, preconiza 

expressamente que ‘o indiciamento, privativo do delegado de polícia, 
dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do 

fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias 
(art. 2º, parágrafo 6º)’. 

    Antes dessa previsão legal, porém, a Delegacia 
Geral de Polícia de São Paulo, por intermédio da Portaria nº 18/98-DGP 

- que dispõe sobre medidas e cautelas a serem adotadas na elaboração 
de inquéritos policiais para a garantia dos direitos da pessoa humana -, 

determinou expressamente no art. 5º que ‘logo que reúna, no curso das 
investigações, elementos suficientes acerca da autoria da infração penal, 

a autoridade policial procederá ao formal indiciamento do suspeito, 

decidindo, outrossim, em sendo o caso, pela realização de sua 
identificação pelo processo dactiloscópico’.  

    E o parágrafo único do citado dispositivo reza 
que: “o ato aludido neste artigo deverá ser precedido de despacho 

fundamentado, no qual a autoridade policial pormenorizará, com base 
nos elementos probatórios objetivos e subjetivos coligidos na 

investigação, os motivos de sua convicção quanto à autoria delitiva e a 
classificação infracional atribuída ao fato, bem assim, com relação à 

identificação referida, acerca da indispensabilidade da sua promoção, 
com a demonstração da insuficiência da identificação civil, nos termos 

da Portaria DGP-18, de 31.01.1992”. 
    Portanto, o formal indiciamento deve ser 

fundamentado juridicamente, com a tipificação do delito, assim como o 
minucioso relatório final, pois pertencendo a autoridade policial a uma 

carreira jurídica, jurídicas devem ser as suas manifestações.  

    Tais princípios do indiciamento também devem 
se aplicar, por sua natureza, ao inquérito policial militar, presidido pela 

autoridade militar. 
    De forma inversa e por via de consequência, 

caso o delegado de polícia decida deixar de indiciar o suspeito, deverá 
revelar em despacho e no relatório final os motivos que o levaram a 

tomar tal decisão, sob o aspecto jurídico, indicando, por exemplo, falta 
de comprovação da tipicidade, causas excludentes de ilicitude ou 

culpabilidade. 
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            Também deverão ser enfrentadas as causas de 

diminuição de pena e todos os motivos que o levaram a não indiciar, 
como relação de causalidade, consumação e tentativa, desistência 

voluntária e arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime 
impossível, culpa e dolo, agravação pelo resultado, diversas 

modalidades de erros, coação moral irresistível ou obediência 
hierárquica, causas de imputabilidade ou inimputabilidade penal, 

circunstâncias incomunicáveis, casos de impunibilidade e de extinção da 
punibilidade. 

     Todavia, no que se refere aos delitos de 
pequeno potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais 

criminais, previstos na lei nº. 9.099/95, alterada pela lei nº 11.313/06, 
em regra, não se procede ao formal indiciamento do autor dos fatos, 

salvo se ele estiver se ocultando ou dificultando em fornecer dados 
sobre sua qualificação para escapar de responsabilidade. 

    E como em regra não há indiciamento nesses 

delitos de reduzido potencial ofensivo, que se processam a partir da 
lavratura de termos circunstanciados, foi editado pela Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo o Provimento nº 14/01. 
    Aludido provimento disciplina que nas hipóteses 

de transação penal ou suspensão condicional do processo seja 
comunicada a existência do procedimento ou processo ao órgão 

concentrador das informações criminais – instituto de identificação de 
São Paulo (I.I.R.G.D.) -, para que, numa breve consulta, o autor dos 

fatos deixe de obter certos benefícios em outros processos que 
porventura venha a responder. 

    Portanto, por falta do indiciamento o I.I.R.G.D. 
não mantém arquivo de informações penais referentes aos termos 

circunstanciados. 
    Infelizmente, presenciamos com muita 

frequência inquéritos policiais com relatórios finais descrevendo 

simplesmente as diligências realizadas, sem, contudo, conter o 
entendimento jurídico da autoridade de polícia sobre a infração penal ou 

sua autoria. Por isso, é comum ver apenas a descrição simplória dos 
atos do inquérito sem qualquer raciocínio ou indiciamento, ou explicação 

da ausência do mesmo, embora, em muitos deles, aparentemente, 
estejam comprovadas a autoria e materialidade do delito. 
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    A prática rotineira e indevida de não indiciar 
quando cabível, sem justificativa, ou de indiciar sem fundamentar, pode 

vir a provocar eventual perda da relevante decisão que pode passar 

para outra instituição, reduzindo a função da autoridade de polícia, 
como já ocorreu com a busca domiciliar independente de ordem judicial, 

com o processo judicialiforme e o próprio indiciamento decorrente da lei 
nº. 9.099/95. 

    Por isso, deve-se cogitar a possibilidade de que a 
situação aqui ventilada venha a ser devidamente regulamentada. 

     
 

    
        Fernando Pascoal Lupo 

          Promotor de Justiça 
                         

 
      
 


