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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal discorrer acerca do valor 

probatório do inquérito policial, sendo considerado por alguns doutrinadores uma 

peça meramente informativa, que apenas auxilia o Ministério Público, na 

propositura da ação penal. Contudo, para outra parte da doutrina o inquérito tem 

seu valor relativo, pois a nova redação da Lei 11.690/2008, não se trata de uma 

proibição da utilização das provas produzidas em fase investigativa, para 

fundamentar decisões, ou seja, deve-se dar o devido respeito, quando aceitas, 

mesmo que não tenham respeitado o princípio do contraditório, como por exemplo 

ocorre nas provas cautelares. 
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to discuss the probative value of the 

police investigation, and is considered by some investigators to be merely 

informative, which only assists the Public Prosecution Service in bringing criminal 

proceedings. However, for another part of the doctrine the investigation has its 

relative value, since the new wording of Law 11.690 / 2008, is not a prohibition of 

the use of evidence produced in the investigative phase, to base decisions, that is, 

to give due respect, when accepted, even if they have not respected the principle of 

adversary, as for example occurs in the precautionary tests. 
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INTRODUÇÃO 

A entrada em vigor da Lei º 11.690/2008, teve a alteração de alguns artigos, 

em especial o artigo 155 CPP que tange as provas realizadas na fase investigativa.3 

Todavia, após a alteração da Lei, passou-se a entender que o magistrado 

não poderia se basear nas provas realizadas na fase investigativa para proferir 

sentença, a não ser que tais provas fossem corroboradas com elementos trazidos 

a juízo, valendo-se do instituto do contraditório. 

Nota-se que o legislador usou a palavra “exclusivamente” dando margem 

para que o magistrado se utilize das provas colhidas no inquérito policial, mas 

também, que o magistrado se utilize dos componentes do processo, ou seja, 

permite que o magistrado utilize a prova de forma subsidiaria de uma prova 

realizada sob o crivo do contraditório. 

Mesmo após a alteração, manteve a autorização legal para que os juízes e 

tribunais sigam utilizando a versão dissimulada, que anda muito em voga, de 

“condenar com base na prova judicial cotejada com a do inquérito”. Na verdade, 

essa fórmula jurídica deve ser lida da seguinte forma: não existe prova no processo 

para sustentar a condenação, de modo que vou me socorrer do que está no 

inquérito.4 

O Superior Tribunal Federal entende que, os elementos do inquérito podem 

influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando 

completam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em 

juízo.5  

O doutrinador Renato Brasileiro, neste viés diz que “esses elementos 

podem ser usados desde que sejam usados de maneira subsidiaria, ou seja, 

                                                           

3
 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.  
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições 
estabelecidas na Lei civil. 
4
 LOPES JR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 4ª Edição. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, p. 302. 
5
 STF, 2ª Turma, RE-AgR 425.734/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 28/10/2005 p. 57. 



complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório”6, mas 

também temos posicionamentos contrários e que entendem que não, que as provas 

obtidas na fase investigativa não podem ser utilizadas para embasar sentença, pois 

é um procedimento administrativo informativo dispensável para a propositura da 

ação penal, conforme entende Paulo Rangel,  que devido a falta do contraditório na 

fase de investigação, é necessário que as peças advindas do inquérito policial, 

sejam reafirmadas em juízo, para que não se tenha a nulidade do processo. 

Portanto, verifica-se que o inquérito policial é um procedimento 

administrativo, sendo dispensável para muitos doutrinadores, porém, vimos que o 

inquérito policial não é um procedimento invisível, muito pelo contrário, este 

procedimento possui muito importância para a propositura da ação penal, pois, tem 

diversas características importantes no nosso ordenamento jurídico brasileiro, e 

está alcançado por garantias constitucionais da nossa carta magna. 

 

 

OBJETIVO  

Diante do que foi explanado, o intuito desse trabalho é realizar uma análise 

jurídica do valor probatório do inquérito policial, pois nota-se que após a vigência 

da Lei 11.690/2008, muito se discute sobre o valor das provas produzidas na fase 

investigativa, tendo alguns doutrinadores o entendimento que as provas produzidas 

nesta fase são relativas e podem ser utilizadas subsidiariamente com outra prova 

que tenha sido produzida no crivo do contraditório. 

 

MÉTODO 

A realização desse trabalho desenvolveu uma pesquisa bibliográfica na 

Doutrina Jurídica Pátria, Código de Processo Penal, Posicionamento do Superior 

Tribunal Federal – STF, bem como as instituições de relevâncias, pesquisas 

detalhadas por meio da internet em aplicações sobre a normatização da lei e 

decisões dos recentes julgamentos realizados pelo Superior Tribunal Federal e a 

respeito de aplicabilidade na legislação. 
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 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 

115. 



 

 

RESULTADO 

Desta maneira, resta incontroverso a questão do valor probatório do 

inquérito policial, para alguns doutrinadores, pois temos doutrinadores que 

entendem que as provas produzidas na fase investigativa têm seu valor relativo, e 

outros que entendem que tais provas, são meros atos informativos que auxiliam o 

Ministério Público, na propositura da ação penal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível observar diversas correntes, tanto a favor quanto contra, no 

que se refere ao valor probatório das provas, e faz-se necessário observar a nova 

redação, pois, não se trata de uma proibição da utilização das provas produzidas 

em fase investigativa, para fundamentar decisões, ou seja, deve-se dar o devido 

respeito, quando aceitas, mesmo que não tenham respeitado o princípio do 

contraditório, como por exemplo ocorre nas provas cautelares. 
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