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RESUMO: O presente artigo tem por escopo apresentar concepções sobre o delegado de 

polícia como garantidor dos d,ireitos fundamentais.Estudo realizado e contextualizado na 

temática da investigação criminal e polícia judiciária numa  intervenção garantista,buscando a 

efetivação do direito na função de Polícia judiciária.O objetivo pretendido não foi demonstrar 

críticas em sua totalidade,mas conferir ao delegado garantista maior legitimidade atrelada a 

investigação que servirá de base para desencadear ou refutar informações.A metodologia 

usada durante a pesquisa foi a de questionar,suscitar,encontrar e mensurar resultados.Os 

resultados obtidos durante a pesquisa foram detidamente pesquisados e estudados conferindo 

a temática procedimento garantista,submetidos ao crivo da reflexão sob vários aspectos das 

Leis  12.830/13; 13.047/14;Art.144 da Constituição Federal e o Art. 5º dos Direitos 

Fundamentais. 
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ABSTRACT: This article's scope presents conceptions of the police officer as a keeper of 

fundamental rights. Study and contextualized on the subject of criminal and judicial police on 

keeper's intervention,seeking enforcement of the law on judicial police function. The intended 

objective was meant herein to criticize as a whole, but give the Sheriff greater legitimacy 

linked to research as the basis for triggering or disprove information. The methodology used 

during the present, was to question,raise, find and measure results.The results obtained during 

the survey have been carefully researched and studied giving the theme Sheriff procedure, 

submitted to the test considering on various aspects of the laws 12.830 /13; 13.047 /14 ; 

Art.144 of the Federal Constitution and the  5
th

 Article of  Fundamental Rights.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Poderia demonstrar quem deve presidir o inquérito, fato tão comumente discutido em 

várias dissertações, mas prefiro demonstrar o delegado como garantidor dos direitos 

fundamentais na investigação preliminar, pois a investigação preliminar, instrução preliminar 

ou também chamado de inquérito policial, tem sido alvo de críticas juntamente com o sistema 

acusatório, adotado pelo processo penal brasileiro. O cerne da questão está na inserção do 

sujeito passivo numa intervenção garantista, já que o sujeito passivo manifesta-se contra a 

postura presente na investigação preliminar, onde a ausência do contraditório é uma 

característica. Como o delegado de polícia poderia proceder numa visão garantista? O ideal é 

não encharcar as críticas a fase preliminar e fazê-lo como um procedimento mais justo e livre 

das críticas quanto a sua fragilidade. 

A investigação preliminar ligada aos preceitos constitucionais em sua função de 

efetivar o direito gera uma valorização a todo o procedimento que o delegado de polícia 

conduz. O Direito Penal em sua função coercitiva insere o juízo de desvalor das condutas 

delituosas e a política criminal tem sua forma de conceber valores. 

O sistema penal é garantista por natureza, pois não seria garantista se não fosse 

fundado na relativa expurgação da vingança privada. A punição Estatal substitui a vingança 

privada e assim o delegado de polícia tem instrumentalidade garantista, quando expurga a 

vingança privada e mantém sob equilíbrio o poder Estatal. 

Se o ius puniendi pertence ao Estado, ao delegado de polícia é atribuído o poder 

instrutório e investigatório, porque é necessário que seja assim, para que exerçam a proteção 

contra o poder punitivo do Estado. 

A situação do sujeito passivo no inquérito tende a preocupar e demonstra 

conseqüências no indiciamento que dificulta a defesa. O que não pode culminar na 

desconsideração da investigação preliminar, pois o processo penal necessita de uma prévia 

investigação que corresponde a um direito garantista. A investigação preliminar é a parte 

débil, fragilizada. No âmago da investigação é importante adequar essa investigação aos 

preceitos constitucionais. "A uma Constituição democrática, como a nossa, necessariamente 

deve corresponder um processo penal democrático e constitucional" (LOPES; GLOECKNER, 

2014, p.34). 
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A vingança privada foi substituída pela pena estatal, e a pena não é elemento que 

deva está presente na investigação preliminar, a pena prevista em um tipo penal não faz 

nascer o direito de estabelecer a pena. O delegado como garantidor dos direitos humanos 

conduz a investigação preliminar baseada nas garantias constitucionais. O que já é sabido do 

delegado de polícia, uma punição que acompanhe o acusado é de todo modo desproporcional. 

O delegado tem a função de inibir a limitação aos direitos fundamentais. A 

precariedade da acusação não deve ensejar um processo, não havendo motivo para que haja 

essa ampliação. É relevante dizer que nem sempre nascerá um processo do inquérito policial. 

Sendo o delegado de polícia a força inibidora. Podemos perceber avanços e retrocessos em 

entendimentos diversos da fase preliminar a fase processual. Um retrocesso é o entendimento 

da Súmula 438 do STJ 
2
 da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade. Quando diz que é 

inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pena punitiva em pena hipotética
3
 

É inadmissível que um processo possa nascer quando faltarem os elementos mínimos 

para um juízo acusatório, sem a motivação para o nascimento do processo. Quando não se 

resulta o processo, não se tem que falar necessariamente na violação da presunção de 

inocência. 

 A eficácia dos direitos e garantias individuais está em garantir a eficácia da 

liberdade individual, quando o delegado nesse viés reveste sua ação e cumpre o seu papel com 

uma finalidade constitucional torna-se um delegado garantidor dos direitos fundamentais na 

investigação preliminar. 

 

2. As funções da polícia no Brasil 

O policiamento ostensivo é uma função da polícia no Brasil. De modo, a cercear a 

criminalidade e garantir uma atuação inibidora do crime. A violação dos direitos e garantias 

individuais tem sido uma discussão latente em busca de uma eficiente justiça. Os 

procedimentos da polícia judiciária estão previstos na Lei 12.830/14 quando dispõe que ao 

delegado incube as funções de polícia judiciária e quando definem superior hierárquico, 

                                                 
2 “Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento 

em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. 
3

 LOPES, Aury.;GLOECKNER,Ricardo J.;Investigação Preliminar no Processo Penal.6 ed.São 

Paulo:Saraiva,2015,p.39  
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delimitando o poder a que fora incubido, sendo uma função de natureza jurídica. A segurança 

pública do país prevista no Art.144/CF 
4
divide a polícia em instituições policiais. A lei tem 

previsto finalidades e conjunto de atribuições; quando a atribuição na esfera da polícia não 

permite intervir, aquela polícia estará com o seu objeto e conteúdo limitado. Entretanto, o 

delegado de polícia com a Lei 12.830/13 ganha natureza jurídica e assim é equiparado as 

carreiras de Magistratura, Ministério Público e Defensoría pública. O que a Lei diz é o que 

entendemos como regulação da investigação criminal feita pelo delegado. A função de polícia 

judiciária nesse novo contexto causa grande polêmica por sua natureza jurídica carregando em 

seu bojo natureza administrativa. 

A polícia no Brasil na investigação preliminar tem o poder de decidir por uma linha 

de investigação onde os atos são delimitados e as provas são coletadas. As provas que 

normalmente são coletadas nortearão e irão auxiliar a investigação. "A polícia na investigação 

preliminar não é um mero auxiliar,senão o titular.(verdadeiro diretor da instrução preliminar) 

com autonomia para dizer as formas e os meios." (LOPES;GLOERCKNER,2014, p.126). 

A função da polícia no Brasil tem como desafio chegar ao ideal de uma polícia que 

represente a Segurança Pública numa perspectiva de consolidação política da democracia 

brasileira. A polícia pode ser vista como uma instituição com legitimidade para agir, visando 

a segurança pública. A sociedade na construção do conceito de polícia e de ordem pública 

busca equacionar entre o que existe e o que está no campo do que é ideal. Sendo dever de 

todos. "Segurança pública é a manutenção da ordem pública interna do Estado. A ordem 

pública interna é o inverso da desordem, do caos, da desarmonia social, porque visa preservar 

a incolumidade da pessoa e do patrimônio” (LAMMÊGO, 2014, p.1454). 

A polícia judiciária e ostensiva tem suas atribuições independentes. Nos §§ 4º, 5º do 

Art.144
5
 temos as atribuições da polícia ostensiva e judiciária legitimadas pela Constituição 

Federal. São demandas de uma sociedade que anseia por serviços capazes de atender ao 

                                                 
4
 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-polícias civis; 

V-polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
5
 §4º- 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, exceto as militares. 

§ 5º- às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares,além das atribuições definidas em lei,incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
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propósito constitucional e que sirva de parâmetro norteador. A segurança pública e a polícia 

no Brasil carecem de reformas no sentido de subsidiar novas políticas de consolidação de uma 

polícia garantista e democrática. As políticas públicas não resolvem a problemática em que a 

polícia judiciária e ostensiva tem encontrado. Afinal, a Segurança Pública é dever do Estado e 

responsabilidade de todos. 

No contexto dos direitos e garantias fundamentais as funções da polícia no Brasil 

penetram na esfera da coletividade que ao lado do Estado, revela no âmbito administrativo o 

Estado de direito, intervindo numa realidade social. 

O dever do Estado e as funções da polícia em seus institutos revela o papel da polícia 

enquanto instituto próprio da democracia. O regime democrático preleciona uma discussão 

em torno do papel da polícia quando pensamos no policiamento ostensivo e na investigação 

criminal. Ainda que alguns prefiram ou defendam um ciclo único em uma mesma instituição; 

a multiplicidade de órgãos dificulta a violação à Constituição Federal nesse novo panorama. 

"A nova ordem Constitucional promoveu a queda dos vínculos institucionais existentes entre 

os órgãos de segurança estaduais e Forças Armadas, as polícias Civis e as Militares, 

deixando-se para trás o modelo opressor.” (RODRIGUES, C.K., 2014, p.206).
6
 

O papel da polícia como garantidora dos direitos fundamentais está também em 

acreditar que a multiplicidade de órgãos e atribuições faz com que os resquícios de um regime 

militar não interfiram nos direitos e garantias individuais dos cidadãos. 

O papel da polícia no Estado de Direito é operar cujo objetivo seja a proteção aos 

direitos fundamentais. O princípio que fundamenta o Estado de Direito é o princípio da 

igualdade, onde o cidadão numa sociedade responsabiliza-se perante as leis e regulamentos. O 

princípio da eficiência mostra-se como uma necessidade vital num Estado de Direito, abordar 

essa temática é interrogar e consequentemente garantir ao cidadão acusado na investigação 

criminal essas garantias inerentes ao Estado de Direito. Para tanto, faz-se necessário a atuação 

do Estado na ordem vigente, preservando as garantias e direitos dos cidadãos fixados em lei. 

A polícia investida na vontade do Estado, nada mais é que uma polícia garantidora dos 

direitos fundamentais.  

 

                                                 
6
 WENDT, E.;LOPES,F.M.;(Org.).Investigação Criminal: Ensaios sobre a arte de investigar crimes. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2014. 

RODRIGUES, Clarissa Kolowski. O Ciclo Completo de Polícia e suas Deficiências,Incongruências e 

Inconstitucionalidades.Rio de Janeiro:Brasport,2014. 
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O Sistema Constitucional autônomo conduz o que não é de se estranhar em uma 

visão garantista. A polícia como vetor principal subsidia o Estado que requer a proteção única 

e inafastável do cidadão em sua igualdade, direitos e garantias. Nesse contexto, essa função 

não poderá ser negligenciada no procedimento ostensivo e investigativo. 

 

2.1. As funções do delegado de polícia no Estado de Direito e os aspectos administrativos 

da investigação criminal  

 

Os direitos fundamentais visa garantir ao cidadão o respeito à vida, liberdade, 

igualdade e dignidade humana não podendo ser negligenciados, negados ou renunciados. 

Tendo como objetivo atender a todos sem nenhuma discriminação e restrição de direitos. O 

caput do Art. 5º da Constituição Federal
7
 nessa cadeia de idéias liga-se intimamente aos 

direitos humanos "A imediata atuação da polícia judiciária possibilita a correção de injustiças 

eventualmente cometidas por erro ou, até mesmo, por dolo do policial militar encarregado do 

atendimento inicial da ocorrência" (LOPES; GLOERCKNER 2014,p.211). 

No devido processo legal o delegado é a polícia judiciária que intermedia 

deliberando e presidindo a investigação criminal. O potencial benéfico circunda a 

investigação criminal quando a incerteza e a imprevisibilidade estabelece a investigação sob o 

foco dos direitos fundamentais. No Estado de Direito é possível perceber que o delegado é 

garantidor dos direitos fundamentais consolidando a Constituição e o Estado democrático de 

Direito. 

Nesse aspecto, as funções do delegado não está indiferente à Constituição Federal 

assim ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (CF Art.5º, LVII).
8
Na busca pela verdade o delegado de polícia é apenas o 

condutor do processo investigativo representando o Estado. 

A lei 12.830/13 que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado 

publicada em junho de 2013 revela alguns aspectos administrativos e processuais penais, 

tendo pontos extremamente polêmicos, pois ao Delegado de polícia cabe à condução da 

                                                 
7
 Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 
8
 LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.  
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investigação o que só regulamenta o que já preleciona a Constituição. A lei ainda atribui o 

mesmo tratamento de um magistrado, promotor ou procurador. O que tem provocado 

polêmica e colocado o delegado num ponto de destaque. Afinal a investigação criminal 

conduzida pelo delegado de polícia regulamenta e centraliza o delegado como garantidor dos 

direitos fundamentais, o que fortalece ainda mais o seu papel garantista. Em observância a lei 

é perceptível que em nenhum momento fora retirado a capacidade que o MP tem também de 

investigar, mas o inquérito policial é de inteira responsabilidade do delegado de polícia. 

Sendo assim, é de natureza jurídica a função do delegado. Assim corrobora o Art. 2º da Lei 

12.830/13
9
. 

Não podemos esquecer que o INQUÉRITO POLICIAL e o TCO são procedimentos 

administrativos,mas nem por isso tira o status de natureza jurídica da função do delegado 

quando partimos da premissa garantista,democrática e constitucional.Além da lei mencionada 

podemos mencionar ainda a Lei 13.047/14 que diz respeito ao Estatuto de polícia na 

organização da polícia federal: regime jurídico e aspectos administrativos. 

Em torno do inquérito policial podemos ainda comentar sobre um conjunto de 

diligências que o delegado conduz na busca da verdade dos fatos e elementos que verifiquem 

a materialidade das infrações. Aspecto esse de cunho administrativo, sem ampla defesa. De 

modo que o acusado na ausência do contraditório, visualiza muitas vezes a impunidade no 

cumprimento da verificação da denúncia. As etapas que sucedem é o que irão separar a livre 

convicção do que é escuso de culpa. "O inquérito possui  valor probante relativo, ficando sua 

utilização como instrumento de convicção do juiz"(AVENA, 2014, p.152), mas o juiz fará 

uma livre apreciação em contraditório. 

O conjunto de diligências é senão parte independente do processo criminal. Sendo 

um conjunto de passos que fundamenta o principal mecanismo garantista, pois não se pode 

gerar no acusado a culpa sem antes ter o devido processo legal. O auxílio à justiça é função 

primordial, embora o inquérito administrativo tenha que passar pelo valor probante, tendo 

uma função meramente administrativa. O que vem a consolidar essa instituição é a sua 

independência e autonomia ao presidir o inquérito policial. "A polícia como instituição de 

direito público tem função administrativa independe de autorização judicial e Judiciária 

visando auxiliar a justiça” (AVENA, 2014, p.152). 

                                                 
9
 Art. 2º - As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia 

são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 
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A investigação criminal por meio de Inquérito policial dimensiona os direitos 

fundamentais e entram em choque quando suscitados a culpabilidade. A busca da 

materialidade dos fatos não pode se confundir com informações e dados que irão ser 

levantados. Asssim o sigilo na investigação criminal é uma garantia dos direitos 

fundamentais. E a instabilidade das certezas corresponde à perseguição da investigação em 

sua finalidade. 

Com a evolução e regulação das funções do Delegado de Polícia fundamentado nas 

leis 12.830/13 e 13.047/14, podemos inferir resultados de um modelo normativo e que 

solidificam a carreira do Delegado de Polícia na dimensão e importância das atribuições a que 

lhe são atribuídas. Desconsiderar a importância do Delegado como vetor das liberdades 

individuais seria minimizar o próprio Estado de direito na instituição. Afinal, o que seria o 

delegado garantista? 

Ao pensar dessa forma pacificamos o entendimento do delegado num plano teórico 

de vínculos às leis sob um plano político imposto pelo Estado e pelo rigor das normas. 

Embora o garantismo necessite de uma visão crítica dos delegados baseados no princípio da 

legalidade. O sujeito passivo nessa relação de submissão e ordem confere a intervenção legal 

status de "intervenção injustificada" já que é livre do contraditório. A presunção de 

inocência,o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana devem ser respeitados no 

que tange ao Estado de Direito. 

O Estado de Direito estado que se aplica aos direitos fundamentais, requer que as 

autoridades estejam compactuando com os poderes, órgãos e instituições. O poder político 

emana do povo. A proteção e a coletividade não devem ser negligenciadas. 

A investigação criminal é um conjunto de procedimentos administrativos; o que 

convém dizer que alguns desses procedimentos irão gerar maior ou menor credibilidade que 

outros. Podemos para tanto, chamar de Instituto. Nesse instituto podemos destacar a cognição 

sumária, os elementos que antecedem o processo e os procedimentos que verificarão o 

arquivamento; geradores de um não processo. 

Os elementos administrativos norteiam o inquérito policial e os níveis de 

apoderamento dentro da cognição ensejarão os juízos de valor, levantando possibilidades e 

razões para a existência de um filtro norteador desse processo. Na finalidade da cognição os 

atos administrativos não são inertes, com efeito, devemos trazer a tona o embasamento que 

amplia e não cerceia os direitos do acusado. 
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O inquérito na investigação criminal busca a verdade plena, mas nem sempre está 

livre de se deparar com imprevisibilidades. É importante salientar que nesse ínterim a 

investigação é em si um processo garantista, mas é estigmatizado em sua plenitude. 

As meras conjecturas não farão do acusado um criminoso quando comprovado que 

os elementos são insatisfatórios e que ele goza especialmente de medidas protetivas, assim 

como aquele que imputa o crime ao acusado. É sabido que o delegado de polícia, nesse 

quadro em que a vítima e o acusado estão inseridos, exerce o papel de garantidor de ambos os 

direitos. A figura do delegado de polícia é essencial nesse modelo de investigação. Nada mais 

justo que as Leis atribuam ao chefe de polícia “força legitimadora”. Ademais disso, faz-se 

necessário, condições favoráveis para que o trabalho desse chefe de polícia seja respeitado, 

garantindo condições favoráveis para as investigações que exijam um dispêndio maior de 

tempo, suporte financeiro e tecnológico. 

Na investigação criminal o delegado de polícia é imparcial e busca muito mais que 

provas no decorrer da investigação. Para que nasça a ação penal a busca pela verdade dos 

fatos é ação primordial. Contudo, a fase preliminar em sua fase inicial, antecede a verdade até 

que num quadro investigativo esteja concluída.  

As provas produzidas no inquérito embora tenham provocação e investigação não 

são definitivas. Portanto, resta afirmar: o que se propõe é uma ação enérgica e preservadora 

dos direitos fundamentais da vítima e do acusado em que o indiciado trará consigo a verdade 

e a dúvida. O inquérito não busca apenas indícios para comprovação. 

A estigmatização do inquérito policial tem sido uma idéia recorrente dos que 

criticam a investigação criminal presidida pelo chefe de polícia. Cabe ressaltar que, sendo 

considerado elemento pré-processual não é de se estranhar a estigmatização. 

No inquérito  policial as provas provisórias geram muitas vezes um desserviço para o 

cidadão que inerte sente-se injustamente penalizado.A preservação dessas provas são atos que 

garantem posteriormente o confrontamento para refutá-las ou até mesmo aceitá-las.Além 

disso,as provas provisórias como o próprio nome já diz,não confere caráter 

definitivo,entretanto,as provas na investigação preliminar não podem correr o risco de 

perecer.“Diante do risco de perecimento e grave prejuízo que significa a perda irreparável de 

algum dos elementos recolhidos na investigação preliminar, o processo penal instrumentaliza 

a prova e seu recolhimento antecipado”. (LOPES;GLOECKNER, 2014, p.211). 

Assim as provas na investigação criminal instrumentaliza o processo, mas não 
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condiciona toda a sua totalidade. O delegado de polícia, revestido por lei de autoridade 

policial conduzirá o inquérito policial.  

A investigação criminal revestida de salvaguarda das tutelas dos direitos 

fundamentais insere o Estado de direito que livremente em uma estrutura democrática e 

constitucional vai enraizando o que é preponderante, legal e legítimo. 

Uma atribuição administrativa constitucional faz-se presente na investigação 

criminal e perquirir esse caminho é um acerto nessa conjuntura social e democrática que a 

investigação criminal pede. A atividade investigativa do delegado faz parte de um processo 

autônomo e legítimo, atribuído ao chefe de polícia. As novas leis por mais que chovam 

críticas reconhecem um papel que deve ser valorizado e dado todo o suporte e subsídio estatal 

necessário para que seja efetivado da melhor forma. 

Os direitos fundamentais não se esgotam nem podem ser desconsiderados nesse 

processo, pois sem a inserção dos direitos fundamentais, funda-se em conjecturas. 

 

2.2. O Delegado e os direitos fundamentais na investigação preliminar 

A investigação preliminar é vista erroneamente como sinônimo de segurança pública 

e para isso é imprescindível observar o seu caráter instrumental. A lei e a ordem entrelaçadas 

cumprem papel fértil nessa construção do sistema penal,sempre recorrendo à Constituição no 

intuito de ponderar os direitos em questão. 

É importante ressaltar que o garantismo não tem relação com a defesa de uma 

impunidade, formalismo e processualismo; vem da ordem de garantir a tutela aos direitos 

fundamentais onde todos possam desfrutar. E nesse ínterim o delegado tem de superar o 

tradicional conflito que a investigação não tutela, passando o delegado a ser o guardião desses 

direitos, institucionalizando-os. A lei é o eixo nesse processo.Questiona Amilton B.de 

Carvalho para que/quem serve a lei
10

 

Quem sofre a acusação está numa posição fragilizada. O Direito penal e o Processual 

penal cercada pelo garantismo conceito que amplia o conceito de garantias nos rigores da 

                                                 
10

 Amilton B.de Carvalho, questionando para que/quem serve a lei,aponta que  “a lei é o limite ao poder 

desmesurado – leia-se,limite à dominação.Então,a lei – eticamente considerada – é proteção ao débil.Sempre e 

sempre,é a lei do mais fraco:aquele que sofre a dominação. 

LOPES,Aury.;GLOECKNER,Ricardo J.;Investigação Preliminar no Processo Penal.6 ed.São 

Paulo:Saraiva,2015,p.47 
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Constituição não está a serviço da impunidade e nesse contexto podemos observar os 

discursos dos anti garantistas. Como a polícia judiciária poderia trabalhar e querer trabalhar 

numa posição contrária à constituição? 

O delegado evidentemente não poderia trabalhar diferente, portanto, no que se é mais 

débil e fragilizante faz-se necessário estruturar a investigação preliminar, o que se tem 

entendido como procedimento mais frágil. 

Hodiernamente o direito fundado do direito Supranacional carece de uma 

compreensão pacificadora no papel da polícia judiciária. E assim o Direito penal tem 

ampliado esse conceito. E acaba sendo no Direito penal que encontramos esse entendimento 

pacificado quanto ao que seriam as garantias constitucionais e os desdobramentos para chegar 

aos direitos fundamentais, assegurando a proteção ao que é indecidível. 

A investigação preliminar no Brasil assemelha-se ao modelo inquisitório e a fase 

processual ao modelo acusatório. O grande problema na investigação preliminar está em 

equipará-la a relativização das garantias constitucionais e não a supressão dessas garantias. O 

que comumente vemos é esse entendimento a respeito do inquérito policial, o que tende a 

suprimir essas garantias. É como diria Aury Lopes “Quanto maior a presença dos princípios 

constitucionais, maior será o grau de racionalidade desse poder”.
11

 

No sistema acusatório o réu é protegido por regras e no inquisitório apenas relata 

acerca dos fatos. O delegado como inquisidor deve considerar a garantia da presunção de 

inocência, devendo ser respeitado, pois é pressuposto essencial. Sob essa perspectiva o 

delegado tem uma postura positiva na busca pela verdade. A presunção de inocência é 

conectada aos direitos fundamentais e o delegado deve fazer essa conexão. Se a investigação 

preliminar não se coaduna com a defesa é o delegado que fará essa conexão. No entanto, é 

fundamental a compreensão de que os elementos informativos do inquérito policial não 

ensejarão uma defesa e também nenhuma culpa. E é a partir do processo que o direito se 

efetiva no contraditório e ampla defesa. “Todo acusado é considerado inocente até ser 

declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da 

sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.”
12
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 Ibidem,p.63 
12

 Art. 9º/Declaração de direitos do homem e do cidadão/1789 
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Os direitos fundamentais do acusado na investigação preliminar o que deve imperar é 

a proteção dos inocentes. O caráter de inocente do acusado é constitucional e deve ser 

mantido. 

O populismo punitivo na investigação criminal não se coaduana com o que cerceia a 

democracia e compromete a expressão típica da investigação preliminar, sendo parte da 

política criminal contemporânea. 

A investigação preliminar, ato preparatório de cognição, reflete a idéia de 

concatenação dos atos, corresponde a uma investigação não definitiva que se diferencia da 

investigação no processo. Nesse contexto antecede o processo até mesmo para evitar 

acusações infundadas. Daí a salvaguarda do inquérito policial. 

O inquérito policial como é mais conhecido no Brasil dar-se a partir de uma notícia 

crime ou atividade de ofício para sua justificação ou seu arquivamento. É um procedimento 

administrativo, mas podem ter atos jurisdicionais sob a intervenção do juiz. 

O procedimento carece de uma atividade jurisdicional, pois não é considerada nem 

atividade jurisdicional e nem de natureza processual, atividade que acontece fora do 

procedimento judicial como garantia da segurança pública sob a vinculação do Estado. Assim 

a Constituição Federal em seu Art.144 corrobora o papel da polícia judiciária. 

O inquérito não tem como pretensão uma satisfação jurídica, visa apenas fazer 

funcionar a justiça como aparato Estatal, o que posteriormente instrumentaliza a pretensão 

acusatória. O inquérito poderá desencadear um processo ou um não processo. Devendo assim 

permear o inquérito de uma garantia eficaz de funcionamento da justiça pelo delegado de 

polícia. 

A crise do inquérito dar-se pela precariedade e pela ausência de uma fase 

intermediária. Tendo a polícia judiciária que produzir provas, assume um papel errôneo como 

coletor de provas. O que convém dizer que o papel seria de recolher indícios, assim entende o 

professor Aury Lopes.
13

 

Na eficácia dos direitos humanos devem ser evitadas as acusações infundadas, 

evitando que um inocente seja exposto a uma acusação infundada no âmbito processual, assim 
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 O inquérito acaba assumindo – não apenas no imaginário popular,mas no senso comum jurídico-uma função 

desnaturada de coletor de provas,quando se sabe que deveria,tão somente,recolher indícios suficientes - dada a 

precariedade insíta à sua função - para o exercício da ação penal.(LOPES,Aury.;GLOECKNER,Ricardo 

J.;Investigação Preliminar no Processo Penal.6 ed.São Paulo:Saraiva,2015,p.99) 
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com o sigilo o delegado fundamenta-se garantidor na efetiva participação, para que o sujeito 

passivo alcance a tutela dos direitos fundamentais. Sendo favorável a um modelo de 

investigação garantista. 

Do mesmo modo que a investigação instrumentaliza a função do delegado, os direitos 

fundamentais evita o procedimento que não deve ser repetido e se possível extirpado,refere-se 

a não garantia dos direitos fundamentais na investigação criminal. Portanto, devemos 

considerar a investigação criminal como parte de uma ação garantidora efetiva de direitos, 

pois o único fundamento da investigação é buscar a verdade e não uma preparação para um 

procedimento condenatório, quando assim ocorrer, inexistirá o que mais a condução dessa 

investigação preleciona; a busca da verdade plena. 

Antes da existência de um procedimento judicial, destaca-se a investigação criminal 

com um obstáculo a superar antes da possibilidade da estigmatização, condenada numa 

irreparável condenação. Assim a busca e a função simbólica não se coadunam com os direitos 

fundamentais. Os Direitos Fundamentais faz-se necessário em um Estado de Direito. 

 

3. Conclusão 

 

O presente documento teve como premissa demonstrar o delegado de polícia como 

garantidor  onde a sua principal função é de garantir os direitos fundamentais na investigação 

criminal, pois o delegado garantidor em acusações infundadas beneficia o cidadão acusado 

injustamente. Sendo que o Estado de Direito preleciona uma ação garantista e o delegado é 

parte desse processo em sua atuação na investigação preliminar. 

O controle da garantia aos direitos fundamentais perpassa pela garantia aos direitos 

humanos num Direito supranacional. Assim funciona a investigação como um sistema de 

filtros, onde a sua principal função é proteger o cidadão contra acusações infundadas. 

 O delegado garantidor em acusações infundadas beneficia o cidadão acusado 

injustamente, pois o cometimento de uma acusação a um inocente gera um não processo. 

Mesmo diante de uma sociedade que estigmatiza a função do delegado na investigação 

criminal, ainda assim é possível estruturar um espaço de convivências e conquistas 

democráticas. 

 O delegado nesse processo, constitui a longo prazo uma "acão modificadora" com o 
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intuito de acabar com a estigmatização  das funções do delegado de polícia na investigação 

criminal,para dar espaço ao que chamamos de aspectos garantistas na função do delegado de 

polícia.  

A conclusão veio da pesquisa abundante que se faz urgente e latente nesse processo 

de reestruturação significativa do papel do delegado como garantidor dos direitos 

fundamentais. 
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