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1. DO PROCESSO EM GERAL
1.1. Do Inquérito Policial
(MPE/RJ/Promotor/2014) O arquivamento do inquérito policial ou peças
de informação pode fazer coisa julgada material? Isso seria compatível com o
sistema acusatório e o princípio da inércia?
Autor: Rômulo de Andrade Moreira

Direcionamento da resposta

1HVWDTXHVW¥RRFDQGLGDWRGHYHDERUGDUTXHRLQTX«ULWRSROLFLDOQ¥RSRGH
em nenhuma hipótese ser arquivado pela autoridade policial, como estabelece
o art. 17 do Código de Processo Penal. Depois de arquivado, a autoridade policial somente poderá proceder a novas diligências a partir de outros elementos
indiciários noticiados (art. 18, Código de Processo Penal).
Outrossim, deve fazer referência ao Enunciado 524 da súmula do Supremo
Tribunal Federal. No que se refere à compatibilidade do atual procedimento, deve
RFDQGLGDWRDˉUPDUTXHRDUWGR&µGLJRGH3URFHVVR3HQDOPRVWUDVHLQWHLUDPHQWHGLVVRQDQWHFRPRVLVWHPDDFXVDWµULRHFRPRSULQF¯SLRGDLQ«UFLDSRLV
SHUPLWHDR-XL]XPDIXQ©¥RDQ¶PDODTXDOVHMDˉVFDOGRSULQF¯SLRGDREULJDWRriedade da ação penal pública.
Sugestão de resposta

1RTXHGL]UHVSHLWR¢SRVVLELOLGDGHGRDUTXLYDPHQWRGRLQTX«ULWRSROLFLDO
ou peças de informação fazer coisa julgada material, tudo dependerá do conteúdo da respectiva decisão de arquivamento. Se o arquivamento deu-se sob o argumento de falta de justa causa, ausência de condição da ação ou de pressuSRVWRSURFHVVXDORXPHVPRSRULQ«SFLDGDSH©DDFXVDWµULD DUW,,,,,,GR
Código de Processo Penal), evidentemente que a decisão de arquivamento não
fará coisa julgada material, podendo uma nova ação penal ser iniciada.

11

COLEÇÃO PREPARANDO PARA CONCURSOS

1HVWHVHQWLGRR0LQ0DUFR$XU«OLRGHWHUPLQRXDUHPHVVDGRVDXWRVGH
XP,QTX«ULWRSDUDD-XVWL©DSDXOLVWDDGRWDQGRRHQWHQGLPHQWRGR3URFXUDGRU
Geral da República pela inexistência de novas provas, após arquivamento de investigação anterior, que permitiriam o andamento das investigações no Supremo
Tribunal Federal pela suposta prática de crime por parte de um Deputado Federal.
(PVXDGHFLV¥RR0LQLVWURUHVVDOWRXTXHR0LQLVW«ULR3¼EOLFR)HGHUDOREVHUYRX
TXH RV IDWRV QDUUDGRV QR LQTX«ULWR Q¥R WLQKDP VXSRUWH P¯QLPR GH LQG¯FLRV D
MXVWLˉFDUHPSHUVHFX©¥RSHQDOWDPSRXFRDSU£WLFDGHTXDOTXHUFULPHSRUSDUWH
do Deputado Federal. O relator considerou, ainda, a observação feita pelo
Procurador-Geral da República de que os elementos colhidos não trouxeram
nada de novo a autorizar a reabertura da investigação, arquivada, nos termos do
artigo 18 do Código de Processo Penal e da Súmula 524 do Supremo.
6HJXQGRM£GHFLGLXR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO«SRVV¯YHOUHDEULULQTX«rito policial arquivado por ausência de ilicitude, como a excludente de estrito
cumprimento do dever legal. Esse foi o entendimento da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal que, por maioria dos votos, negou uma ordem de
habeas corpus onde se contestava a reabertura de ação penal contra ele tendo
em vista estar protegido por decisão que havia arquivado, anos atrás, outro inTX«ULWRSROLFLDOVREDPHVPDDFXVD©¥R2V0LQLVWURVHQWHQGHUDPTXHRFDVRQ¥R
fazia coisa julgada material, considerando ser possível a reabertura do processo em razão de novas provas. Neste caso, a relatora disse ter analisado farta jurisprudência do Supremo de casos em que a Corte examinou apenas a tipicidaGHXPGRVHOHPHQWRVTXHID]FRQˉJXUDUDFRLVDMXOJDGDPDWHULDOLVWR«OHYDQGR
DRWUDQFDPHQWRGHˉQLWLYRGRLQTX«ULWRSROLFLDO
A Min. Cármen Lúcia entendeu que, na hipótese, a intenção do acusado
«DIDVWDUQ¥RDWLSLFLGDGHPDVDLOLFLWXGHTXHVHFRPSURYDSRUQRYDVSURYDV
ensejando, pelo menos teoricamente, a possibilidade de prosseguimento. Já o
0LQ 5LFDUGR /HZDQGRZVNL DˉUPRX TXH QD «SRFD GR DUTXLYDPHQWR KDYLD XP
contexto fraudulento, presumindo-se que as provas são imprestáveis e que,
portanto, não se concretizou a coisa julgada material. No mesmo sentido, votou o ministro Carlos Ayres Britto. No entanto, quando se trata de arquivamenWRHPUD]¥RGDDWLSLFLGDGHGRIDWRRXGDH[WLQ©¥RGDSXQLELOLGDGHQ¥R«SRVV¯YHO R GHVDUTXLYDPHQWR HP UD]¥R GD FRLVD MXOJDGD PDWHULDO (VWH « R DWXDO
entendimento da Suprema Corte, pois deve prevalecer o direito à liberdade
com esteio em coisa julgada sobre o dever estatal de acusar. É uma questão
de segurança jurídica”.
3RU«PPDLVUHFHQWHPHQWHQRMXOJDPHQWRGHXPDRUGHPGHhabeas corpus, um pedido de vista interrompeu o julgamento do caso, em que se discute
D SRVVLELOLGDGH GR GHVDUTXLYDPHQWR GH LQTX«ULWR SROLFLDO H SRVWHULRU RIHUHFLmento de denúncia. O processo foi arquivado em razão do reconhecimento de
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legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, excludentes de ilicitude
FRQWLGDVQRDUWLJRGR&µGLJR3HQDO2V0LQLVWURVGHFLGLUDPFRQWXGRVXVSHQGHURFXUVRGDD©¥RDW«DGHFLV¥RˉQDOGD&RUWH
O julgamento teve início no Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando o relator, Min. Ricardo Lewandowski, votou no sentido de deferir em parte o
pedido, apenas para anular o recebimento da denúncia que poderia ser repetiGDGHSRLVGDUHDOL]D©¥RGHQRYDVLQYHVWLJD©·HVSRUPHLRFRPSHWHQWHLQTX«ULWR
policial. O relator disse, na ocasião, que seria possível, neste caso, que a excludente de ilicitude não tenha ocorrido e que eventual fraude na condução do inTX«ULWRWLYHVVHLQGX]LGRR0LQLVW«ULR3¼EOLFRDSHGLURVHXDUTXLYDPHQWR1RHQtanto, o Ministro analisou que, em face dos novos elementos de convicção colhidos
SHOR0LQLVW«ULR3¼EOLFRPRVWUDVHDGPLVV¯YHODUHDEHUWXUDGDVLQYHVWLJD©·HVQRV
termos do artigo 18, do Código de Processo Penal, pois o arquivamento do inTX«ULWR Q¥R ID] FRLVD MXOJDGD QHP FDXVD D SUHFOXV¥R HLV TXH VH WUDWD GH XPD
decisão tomada rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas permanecerem
como estão.
O Ministro ressaltou, na ocasião, que quando o arquivamento se dá por
atipicidade do fato, a superveniência de novos elementos indiciários relativamente a alguma excludente de ilicitude admite o desencadeamento de novas
investigações. Neste julgamento, o então Ministro Joaquim Barbosa, destacou
TXH R SRQWR FHQWUDO HP GHEDWH HUD VDEHU VH R DUTXLYDPHQWR GH XP LQTX«ULWR
com base em excludente de ilicitude ou por atipicidade corresponde a coisa julgada. E quanto a esse aspecto, o Ministro divergiu do relator, para quem esse
tipo de arquivamento não faz coisa julgada.
$RDUTXLYDURFDVRSRUOHJ¯WLPDGHIHVDRMXOJDGRUFRQˉUPRXQ¥RVHWUDtar de crime, frisou Joaquim Barbosa. Este tipo de arquivamento está pautado
QDLQH[LVW¬QFLDGHFULPHHQ¥RHPLQVXˉFL¬QFLDRXDXV¬QFLDGHSURYDVSDUDDSUHsentação da denúncia, acrescentou o ministro. Como havia provas nos autos, não
se trata de mero encerramento de investigações improfícuas, mas sim uma deFLV¥RGHP«ULWRUHVXPLX-RDTXLP%DUERVDFLWDQGRSUHFHGHQWHVGD&RUWHHYRtando no sentido de conceder a ordem para determinar o arquivamento da ação
SHQDO$QWHULRUPHQWHR0LQ0DUFR$XU«OLRYRWRXHPVHQWLGRFRQWU£ULRDRUHODWRUSRUWDQWRIDYRU£YHODRWUDQFDPHQWRGDD©¥RSHQDODˉPGHTXHQ¥RKDMDUHvisão criminal contrária. Para ele, não havia como reabrir a via da repercussão
SHQDOVRESHQDGHLQVHJXUDQ©DMXU¯GLFD3RUWDQWRRDUTXLYDPHQWRGRLQTX«ULWR
policial ou peças de informação pode fazer coisa julgada material ou não, a deSHQGHUGRFRQWH¼GRGDGHFLV¥R,VVRQ¥R«LQFRPSDW¯YHOFRPRVLVWHPDDFXVDWµULRHRSULQF¯SLRGDLQ«UFLD,QFRPSDW¯YHO«RDWXDODUWGR&µGLJRGH3URFHVVR
Penal.
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(MSConcursos/PC/MS/Delegado/2013) O inquérito policial é um procedimento administrativo informativo e escrito que visa à apuração de uma infração penal e sua autoria, devendo a autoridade policial, no relatório, não expor
nenhum juízo de valoração. Entretanto, há algum crime que, por lei, deve o delegado de polícia indicar a classiﬁcação da conduta criminosa? Justiﬁque a resposta indicando o artigo de lei.
Autor: Cleopas Isaías Santos

Direcionamento da resposta

$TXHVW¥RH[LJHGRFDQGLGDWRRFRQKHFLPHQWRDFHUFDGRLQTX«ULWRSROLFLDOHVSHFLˉFDPHQWHVREUHRUHODWµULRFRQFOXVLYRLQFOXVLYHDSUHYLV¥RH[FHSFLRQDOGD/HLGH'URJDVHDSUHYLV¥RJHUDOGD/HLQ|
Sugestão de resposta

1RVWHUPRVGRDUWi|GR&33DDXWRULGDGHIDU£PLQXFLRVRUHODWµULR
do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Com base nesse
dispositivo, a doutrina quase absoluta defende que ao Delegado de Polícia não
cabe qualquer análise valorativa acerca da tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, extinção de punibilidade e outras questões. Segundo esse entendimento,
que tudo leva a crer ser o mesmo da banca, a autoridade policial deve apenas
GHVFUHYHURVSURFHGLPHQWRVUHDOL]DGRVHRVDLQGDSRUVHUHPIHLWRV DUWi| 
(QWUHWDQWRD/HLQ|SUHY¬ DUW, TXHDRˉPGDVLQYHVWLgações, a autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do fato,
MXVWLˉFDQGRDVUD]·HVTXHDOHYDUDP¢FODVVLˉFD©¥RGRGHOLWRLQGLFDQGRDTXDQtidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conGXWDDTXDOLˉFD©¥RHRVDQWHFHGHQWHVGRDJHQWH
6H EHP DYDOLDGD HVVD SUHYLV¥R QDGD PDLV « TXH D H[LJ¬QFLD GH IXQGDmentação da justa causa para o indiciamento. A partir dessa constatação, forçoso reconhecer que atualmente o Delegado de Polícia não só pode, como tem o
dever de expor suas razões para considerar como autor de um fato criminoso
GHWHUPLQDGDSHVVRD&RPHIHLWRGHDFRUGRFRPD/HLQ| DUW|i
| RLQGLFLDPHQWRSULYDWLYRGR'HOHJDGRGH3RO¯FLDGDUVH£SRUDWRIXQGDPHQWDGRPHGLDQWHDQ£OLVHW«FQLFRMXU¯GLFDGRIDWRTXHGHYHU£LQGLFDUDDXWRULDPDterialidade e suas circunstâncias.
'HVVH PRGR SRGHVH DˉUPDU TXH DWXDOPHQWH D DQ£OLVH YDORUDWLYD GR
'HOHJDGRDFHUFDGDDXWRULDGDFRQGXWDFULPLQRVDHGHPDLVFLUFXQVW¤QFLDV«D
regra, não exceção.
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Entretanto, vale lembrar que em nenhuma hipótese essa análise da autoULGDGHSROLFLDOFRQGLFLRQDU£RPHPEURGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRRXRMXL]

(UEG/PC/GO/Delegado/2013) O enunciado de súmula número 524 do
Supremo Tribunal Federal reza que “arquivado o inquérito policial por despacho
do juiz, a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas”. Com base em tal enunciado, explique, fundamentadamente, o que
se entende por nova prova e os requisitos necessários para autorizar o desarquivamento do inquérito policial.
Autor: Cleopas Isaías Santos

Direcionamento da resposta

A questão exige conhecimentos acerca do chamado desarquivamento do
LQTX«ULWRSROLFLDOPDLVHVSHFLˉFDPHQWHVREUHRHQWHQGLPHQWRDFHUFDGRFULW«rio de existência de novas provas.
Sugestão de resposta

6HJXQGRRDUWGR&33GHSRLVGHRUGHQDGRRDUTXLYDPHQWRGRLQTX«rito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, o Delegado de
Polícia poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. É o
TXH VH FRQYHQFLRQRX FKDPDU GH GHVDUTXLYDPHQWR RX UHDEHUWXUD GR LQTX«ULWR
policial.
(VWDPHGLGDVHMXVWLˉFDVHJXQGRDGRXWULQDPDMRULW£ULDSRUTXHDGHFLV¥R
MXGLFLDOTXHGHWHUPLQDRDUTXLYDPHQWRGRLQTX«ULWRSROLFLDOQ¥RID]FRLVDMXOgada material, mas apenas formal.
A reabertura da investigação dependerá do surgimento de prova nova,
conforme dicção da Súmula 524 do STF. De acordo com o amplo entendimento
GRXWULQ£ULRSURYDQRYD«DSURYDPDWHULDOPHQWHQRYDRXVHMDDTXHODTXHQ¥R
IRLREMHWRGHDQ£OLVHQD«SRFDGDLQYHVWLJD©¥RHTXHVHWLYHVVHVLGRGLVSRQ¯YHO
QRLQTX«ULWRVHULDFDSD]GHPRGLˉFDURTXDGURSUREDWµULRHQVHMDGRUGRDUTXLvamento anterior.
Nas lições de Gustavo Badaró (in Processo penal), não será possível a reabertura das investigações quando o arquivamento se der por inexistência do crime (excludente de tipicidade, ilicitude e de culpabilidade) e pela existência de
causa extintiva de punibilidade, hipóteses em que a decisão judicial fará coisa
julgada material.
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Embora a autoridade policial possa promover diligências investigatórias
HPLQTX«ULWRDUTXLYDGRRGHVDUTXLYDPHQWRVµVHU£SRVV¯YHOPHGLDQWHGHFLV¥R
judicial.
$VVLPRVUHTXLVLWRVSDUDRGHVDUTXLYDPHQWRGRLQTX«ULWRSROLFLDOV¥RRV
seguintes: (1º) que o arquivamento não tenha sido promovido por evidente atipicidade da conduta, excludente de ilicitude, de culpabilidade ou de causa exWLQWLYDGHSXQLELOLGDGH | VXUJLPHQWRGHSURYDVXEVWDQFLDOPHQWHQRYDH | 
decisão judicial.

(Cespe/Bacen/Procurador/2013) A Polícia Federal do Brasil tomou conhecimento, por meio de telefonema anônimo, de que determinado servidor do Bacen
estaria repassando informações privilegiadas a operador do mercado de capitais,
que, por sua vez, as utilizaria para ﬁns de especulação com títulos imobiliários
de algumas companhias. Considerando essa situação hipotética, responda, de
modo justiﬁcado, aos seguintes questionamentos: (ii) É possível a instauração do
inquérito policial após a denúncia anônima? (ii) Qual é o procedimento necessário para a quebra dos sigilos telefônico, ﬁscal e bancário do referido servidor do
Bacen?
Autor: Renato Cesar Guedes Grilo

Direcionamento da resposta

A temática da questão aborda a chamada GHODWLRFULPLQLVLQTXDOLˉFDGD, tamE«PFKDPDGDGHDSµFULIDEHPFRPRRSURFHGLPHQWRSDUDDTXHEUDGRVLJLOR
WHOHI¶QLFRˉVFDOHEDQF£ULRGRVHUYLGRUS¼EOLFRGR%DFHQ$SRVVLELOLGDGHGHLQVWDXUD©¥RGHLQTX«ULWRSROLFLDOFRPEDVHHPGHQ¼QFLDDQ¶QLPD«DGPLWLGDH[cepcionalmente na jurisprudência pátria1, desde que a comunicação recebida
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1HVVH VHQWLGR R ,QT  MXOJDGR SHOD &RUWH (VSHFLDO GR 67- WUHFKR GR 5+&  'MH
TXHPHQFLRQDRSDUDGLJPD Ȣ(VWD&RUWH6XSHULRUGH-XVWL©DFRPVXSHG¤QHRHP
HQWHQGLPHQWRDGRWDGRSRUPDLRULDSHOR3OHQ£ULRGR3UHWµULR([FHOVRQRVDXWRVGR,QT
WHPHQWHQGLGRTXHDQRW¯FLDDQ¶QLPDVREUHHYHQWXDOSU£WLFDFULPLQRVDSRUVLVµQ¥R«LG¶QHD
SDUDDLQVWDXUD©¥RGHLQTX«ULWRSROLFLDORXGHˊDJUD©¥RGDD©¥RSHQDOSUHVWDQGRVHFRQWXGR
a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem
as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal. 2. No caso dos autos,
a Polícia Federal, ao receber a notícia da existência de uma quadrilha especializada no furto,
roubo e receptação de caminhões e cargas, que seria liderada por pessoa conhecida no meio
policial, tendo em vista a gravidade dos fatos nela contidos, teve a necessária cautela de efetuar
diligências preliminares para a averiguação da veracidade das informações, o que revela que
a persecução penal em apreço não foi iniciada exclusivamente por denúncia anônima.”
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SHORµUJ¥RSROLFLDORXGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRVHMDFRQVLVWHQWHHDSµVXPODVWUR
P¯QLPRHLQLFLDOGHDSXUD©¥RVHUHYHOHV«ULDHIXQGDGD
,PSRUWDQWHGHVWDFDUTXHDGHQ¼QFLDDQ¶QLPDLVRODGDPHQWHQ¥RVHPRVtra legítima para a instauração investigativa, servindo como um elemento inicial para a apuração da polícia judiciária e, após a constatação de fundamentos
VµOLGRVSRGHYLDELOL]DURLQTX«ULWR2. Quanto à quebra dos sigilos bancário, teleI¶QLFRHˉVFDOWDPE«PVHWUDWDGHPHGLGDH[FHSFLRQDO¯VVLPDQRVWHUPRVGDSDF¯ˉFDMXULVSUXG¬QFLDGR67-H67).
Deve a resposta tratar primeiramente da garantia fundamental constante
GR$UWLJR|GD&)LQFLVR;,,(VSHFLˉFDPHQWHTXDQWRDRVLJLOREDQF£ULRHPERUDD/HL&RPSOHPHQWDUDUW|i|Q¥RHQXPHUHSRUPHQRUL]DGDmente os requisitos para a quebra do sigilo bancário, exige-se que haja fundados indícios de autoria e materialidade, bem como que a decisão que a autoriza
seja devidamente fundamentada4.
4XDQWRDRVLJLORWHOHI¶QLFR«D/HLUHJXODDSRVVLELOLGDGHGH
interceptação5+£GLYHUVRVDVSHFWRVLQWHUHVVDQWHVTXHSRGHPDLQGDVHUHPPHQcionados a propósito do tema, como, por exemplo, a teoria do juízo aparente e
o aproveitamento da interceptação telefônica por magistrado diverso daquele



1D MXULVSUXG¬QFLD GR 67) PHQFLRQR R VHJXLQWH WUHFKR GD HPHQWD GD $3  M 
Ȣ$GPLWHVHDSRVVLELOLGDGHGHTXHDGHQ¼QFLDDQ¶QLPDVLUYDSDUDGHˊDJUDUXPDLQYHVWLJD©¥R
policial, desde que esta seja seguida da devida apuração dos fatos nela noticiados”.



6HJXH R WUHFKR GR $,  MXOJDGR HP  SHOR 67) $ GHFLV¥R TXH GHWHUPLQD D
TXHEUDGHVLJLORˉVFDOGHYHVHULQWHUSUHWDGDFRPRDWLYLGDGHH[FHSFLRQDOGR3RGHU-XGLFL£ULR
motivo pelo qual somente deve ser proferida quando comprovado nos autos a absoluta imprescindibilidade da medida.



7UHFKR5+&MXOJDGRHPSHOR67-2VLJLOREDQF£ULR«JDUDQWLGRQRDUWLJR
5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que,
WDPE«P SRU GHWHUPLQD©¥R FRQVWLWXFLRQDO SUHFLVD VHU IXQGDPHQWDGD DUWLJR  ,; GD &DUWD
0DJQD (PUHIRU©R¢VUHJUDVFRQWLGDVQD/HL0DLRURDUWLJR|i|GD/HL&RPSOHPHQWDU
SUHY¬TXHȢDTXHEUDGHVLJLORSRGHU£VHUGHFUHWDGDTXDQGRQHFHVV£ULDSDUDDSXUD©¥RGHRFRUU¬QFLDGHTXDOTXHULO¯FLWRHPTXDOTXHUIDVHGRLQTX«ULWRRXGRSURFHVVRMXGLFLDOȣ
 (PERUD D UHIHULGD QRUPD FRPSOHPHQWDU Q¥R HVWDEHOH©D RV UHTXLVLWRV QHFHVV£ULRV SDUD D
decretação da medida, assim como em qualquer outra que envolve o afastamento de direitos
individuais, exige-se que haja fundados indícios de autoria e materialidade, bem como que a
decisão que a autoriza seja devidamente fundamentada.



Ȣ   D /HL  QDGD PDLV IH] GR TXH HVWDEHOHFHU DV GLUHWUL]HV SDUD D UHVROX©¥R GH
FRQˊLWRVHQWUHDSULYDFLGDGHHRGHYHUGR(VWDGRGHDSOLFDUDVOHLVFULPLQDLV(PTXHSHVHDR
FDU£WHUH[FHSFLRQDOGDPHGLGDRLQFLVR;,,SRVVLELOLWDH[SUHVVDPHQWHXPDYH]SUHHQFKLGRVRV
requisitos constitucionais, a interceptação das comunicações telefônicas. E tal permissão existe,
pelo simples fato de que os direitos e garantias constitucionais não podem servir de manto
protetor a práticas ilícitas. (...) Nesse diapasão, não pode vingar a tese da impetração de que
o fato de a autoridade judiciária competente ter determinado a interceptação telefônica dos
pacientes, envolvidos em investigação criminal, fere o direito constitucional ao silêncio, a não
DXWRLQFULPLQD©¥Rȣ +&YRWRGR5HO0LQ*LOPDU0HQGHV'-H 
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que era competente ao tempo da decisão e que, posteriormente, veio a ser declarado incompetente.
Sugestão de resposta

$TXHVW¥RWUDWDGHVLWXD©¥RKLSRW«WLFDQDTXDOVHFRQˉJXUDHPWHVHFULme contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a Administração Pública praticados em concurso de agentes – funcionário público do BACEN e operador do
mercado de capitais.
$GHQ¼QFLDDQ¶QLPDWDPE«PFKDPDGDGHDSµFULIDRXdelatio criminis “inTXDOLˉFDGDȣSRGHVHUYLUFRPRHOHPHQWRSDUDRLQ¯FLRGHGLOLJ¬QFLDVP¯QLPDVSRU
SDUWHGDDXWRULGDGHSROLFLDOYROWDGDVQDGLUH©¥RGHVHFRQˉUPDUDVLQIRUPD©·HV
repassadas e, sendo o caso de consistência e veracidade, proporcionar a instauUD©¥RGRFRPSHWHQWHLQTX«ULWRSROLFLDO1HVVHVHQWLGRWHPVHTXHRDQRQLPDWR
pode excepcionalmente ser a raiz de um processo investigatório, sempre que as
GLOLJ¬QFLDVP¯QLPDVLQLFLDLVȝTXHIXQFLRQDPFRPRXPˉOWURȝLQGLTXHPDSURcedência da denúncia apócrifa. Em verdade, isoladamente, a denúncia anônima
Q¥RSRGHU£VHUYLUGHVXEV¯GLR¼QLFRHVXˉFLHQWHSDUDDLQVWDXUD©¥RGRLQTX«ULto, mas de mero elemento motriz para a ação da polícia judiciária.
3RURXWURODGRTXDQWRDRVLJLORGHGDGRVWHOHI¶QLFRˉVFDOHEDQF£ULRGHve-se destacar preliminarmente que a inviolabilidade está assegurada na quaOLGDGHGHGLUHLWRIXQGDPHQWDOQR$UW|LQFLVR;,,GD&)3RUWDQWRGHDFRUdo com o entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a possibilidade de
VXSHUD©¥RGRVLJLORGHYHVHUSDXWDGDFRPRPHGLGDH[FHSFLRQDOSDUDˉQVGHLQYHVWLJD©¥RFULPLQDOGDSRO¯FLDMXGLFL£ULDRXGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRHGDLQVWUX©¥R
processual penal.
$/HL&RPSOHPHQWDUWUDWDGDSRVVLELOLGDGHGHTXHEUDGRVLJLOR
EDQF£ULRHD/HLGLVS·HPDLVGHWLGDPHQWHVREUHDLQWHUFHSWD©¥RGHFRmunicações telefônicas, sempre por ordem fundamentada da autoridade judiciáULD GH RI¯FLR SRU UHTXHULPHQWR GR 0LQLVW«ULR 3¼EOLFR RX SRU UHSUHVHQWD©¥R GD
autoridade policial.
Em todo caso, a quebra do sigilo deve ser precedida pela constatação de
IRUWHVHVXˉFLHQWHVLQG¯FLRVGHPDWHULDOLGDGHHDXWRULDGDSU£WLFDFULPLQRVD
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1¥R«LO¯FLWDDLQWHUFHSWD©¥RWHOHI¶QLFDDXWRUL]DGDSRUPDJLVWUDGRDSDUHQWHPHQWHFRPSHWHQWH
ao tempo da decisão e que, posteriormente, venha a ser declarado incompetente. Trata-se da
DSOLFD©¥RGDFKDPDGDȢWHRULDGRMX¯]RDSDUHQWHȣ 67)+&M,QIRUPDWLYR 

DIREITO PROCESSUAL PENAL

(Funcab/PC/RJ/Delegado/2012) Discorra sobre o instituto jurídico do arquivamento implícito e suas formas.
Autor: Cleopas Isaías Santos

Direcionamento da resposta

$TXHVW¥RH[LJHGRFDQGLGDWRRFRQKHFLPHQWRDFHUFDGRLQTX«ULWRSROLFLDOHVSHFLˉFDPHQWHVREUHVHXDUTXLYDPHQWRLPSO¯FLWR
Sugestão de resposta

Segundo Afrânio Silva Jardim (in Direito processual penal), entende-se por
arquivamento implícito o fenômeno de ordem processual decorrente da omissão do titular da ação penal, nas duas situações seguintes: 1) quando, mesmo
havendo denúncia, ele deixa de incluir na inicial algum fato investigado ou alJXPGRVLQGLFLDGRVVHPMXVWLˉFDWLYDH[SUHVVDGHWDOSURFHGLPHQWRH TXDQdo o titular da ação penal se manifesta expressamente pelo arquivamento inWHJUDOGRLQTX«ULWRSROLFLDOTXHLQYHVWLJRXPDLVGHXPIDWRRXPDLVGHXPVXMHLWR
deixando de se manifestar sobre algum fato ou investigado.
Observa-se, portanto, que nesta modalidade de arquivamento haverá sempre omissão do titular da ação penal, bem como pluralidade de fatos ou pessoas investigadas.
O arquivamento implícito pode ser: 1) objetivo: quando a omissão disser
respeito a fatos; e 2) subjetivo: quando a omissão do titular da ação penal for
em relação a investigados.
Como lembra Renato Brasileiro (in Manual de processo penal), esta moGDOLGDGHGHDUTXLYDPHQWRQ¥R«DFHLWDSHODPDLRULDGDGRXWULQDHGDMXULVSUXdência. E com razão, pois a necessidade de manifestação expressa acerca das ra]·HVGRDUTXLYDPHQWR«H[LJ¬QFLDGRDUWGR&33
Apesar de parecer logicamente cabível a ação penal privada subsidiária
da pública nas hipóteses de arquivamento implícito, a jurisprudência não a tem
admitido. Nas hipóteses do assim chamado arquivamento implícito, deve o reSUHVHQWDQWHGR0LQLVW«ULR3¼EOLFRDGLWDUDGHQ¼QFLDSDUDLQFOXLURIDWRRXRLQvestigado que deixou de ser referido na inicial.

(MPE/RJ/Promotor/2012) Tendo em vista a modiﬁcação ocorrida sobre a
possibilidade de participação das partes no interrogatório, é possível que sejam
asseguradas perguntas ao advogado e ao Ministério Público no momento em que
o réu é inquirido no inquérito policial?
Autor: Eduardo Fonseca
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COLEÇÃO PREPARANDO PARA CONCURSOS

Sugestão de resposta

A persecução penal no processo penal brasileiro pode ser dividida em duas
JUDQGHVIDVHVDIDVHSU«SURFHVVXDOHDIDVHSURFHVVXDO(VWD¼OWLPD«DTXHODTXH
VHYHULˉFDDSµVDGHˊDJUD©¥RGDD©¥RSHQDOHPIDFHGRDXWRUGRIDWRFULPLQRVR
No direito brasileiro, vige o sistema acusatório durante o curso do processo, que
«DTXHOHVLVWHPDSHORTXDOK£Q¯WLGDGLYLV¥RGHDWULEXL©·HVHQWUHDFXVDGRUGHIHQVRUHMXOJDGRUDO«PGRUHVSHLWR¢VJDUDQWLDVGRDFXVDGRFRPDREVHUY¤QFLDGRV
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim,
apesar do Código de Processo Penal Brasileiropossuir normas nitidamente inquiVLWµULDVLQˊXHQFLDGRSHORFµGLJRLWDOLDQRHODERUDGRGXUDQWHRJRYHUQRIDVFLVWDGH
Benito Mussolini, deve-se lembrar que tal diploma legal foi impactado com a proPXOJD©¥RHYLJ¬QFLDGD&RQVWLWXL©¥RGD5HS¼EOLFDGHTXHWURX[HGLYHUVRV
GLUHLWRV H JDUDQWLDV SURFHVVXDLV HP VHX WH[WR GH IRUPD TXH « SRVV¯YHO FRQFOXLU
TXHKRMHRVLVWHPDYLJHQWHQRSURFHVVRSHQDOEUDVLOHLUR«RDFXVDWµULR
3RU VXDYH] D IDVH SU«SURFHVVXDO « D IDVH GH LQYHVWLJD©¥R SHQDO TXH WHP
FRPRPDLRUH[HPSORGHDSOLFD©¥RRLQTX«ULWRSROLFLDOTXHQDGDPDLV«GRTXHXP
procedimento administrativo preliminar e preparatório que tem por objetivo apurar
DLQIUD©¥RSHQDOHVXDDXWRULDSDUDMXVWLˉFDUIXWXUDPHQWHDGHˊDJUD©¥RGDD©¥RSHnal. Trata-se de procedimento dispensável, não sendo imprescindível a existência de
XPLQTX«ULWRSROLFLDOSDUDTXHVHMDLQLFLDGRRFXUVRGRSURFHVVRSRLVRTXHVHH[LJHSDUDRRIHUHFLPHQWRGHGHQ¼QFLDTXHL[D«W¥RVRPHQWHDSUHVHQ©DGHMXVWDFDXVD FRPLQG¯FLRVVXˉFLHQWHVGHDXWRULDHPDWHULDOLGDGHGRGHOLWR
1DIDVHSU«SURFHVVXDOGLIHUHQWHPHQWHYLJHRVLVWHPDLQTXLVLWRULDOKDMD
vista que não há processo propriamente dito, mas tão somente uma investigação. Dessa forma, garantias como a ampla defesa e o contraditório são aplicadas tão somente na fase processual, o que não permite concluir que o investigado será tratado como objeto de direito, mas tão somente que haverá a
imposição de limites a tais garantias.
(«H[DWDPHQWHQHVWHDVSHFWRTXHVXUJHDLQGDJD©¥RVREUHDSRVVLELOLGDde de participação das partes no interrogatório do investigado em sede policial,
com o oferecimento de perguntas por parte do advogado e do membro do
0LQLVW«ULR3¼EOLFR
O artigo do CPP que trata do interrogatório em juízo estabelece que:
Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

Por outro lado, o Código de Processo Penal, ao tratar do interrogatório duUDQWHRLQTX«ULWRSROLFLDOGL]TXH
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