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RESUMO 

 

Pretende-se analisar o conceito de indiciamento e sobre a necessidade de 

fundamentação como requisito essencial imposta à autoridade policial, como meio 

para garantir efetiva proteção a direito fundamental, bem como para uma produção 

de convencimento mais robusta.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa serão abordados alguns aspectos ligados ao ato formal de 

indiciamento, sob o prisma da recente Lei n.° 12.830/13, em seu art. 2°, parágrafo 

sexto. Antes, contudo, devemos adiantar que tal assunto se trata de tormentosa 

dúvida no meio jurídico, uma vez que não há regulamento legal do que seja 

indiciamento, ficando seu conceito a critério da doutrina. Buscaremos ainda fazer 

breve comentário sobre o habeas corpus e o mandado de segurança, isto é, dois 

possíveis remédios constitucionais que possam assegurar ao cidadão seu direito 

fundamental de conhecer as razões de seu indiciamento.  

 

OBJETIVOS 

 

A partir da conceituação do que vem a ser indiciamento, o trabalho visa 

explorar o plano de aplicação deste ato administrativo pelo Delegado de Polícia, com 

destaque para a necessidade de se motivar, ou seja, expor as razões da 

investigação. Num segundo momento, analisar-se-á se a ausência de motivação 

configuraria ato contrário a normas infraconstitucionais, constitucionais e 

supraconstitucionais. 

 

METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foram estudados e analisados alguns referenciais teóricos que 

abordam o assunto. Para tanto, imprescindível fora, como condição de possibilidade, 

o estudo doutrinário. Por ora, em razão da prematuridade da pesquisa, apenas 

apresentamos resultados genéricos do que já foi lido. Para um segundo momento, 

analisar-se-á toda documentação bibliográfica pertinente, bem assim de teses, 



informativos eletrônicos e periódicos de revistas especializadas, procedendo as suas 

devidas compilações, fichamentos e análises interpretativas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O indiciamento constitui ato formal utilizado pela Polícia Judiciária para a 

identificação criminal do autor. Isso ocorre porque no discorrer da investigação, a 

autoridade policial tem por tarefa atribuir alguém à qualidade de indiciado. Formado 

seu convencimento em relação à determinada pessoa como autora, deverá ocorrer o 

indiciamento, que por sua vez não deve ser ato arbitrário, mas sim legítimo do 

Estado-investigação. Mas, esse mister não pode ser exercido arbitrariamente, 

devendo-se observar direitos e garantias expressos em Tratados Internacionais 

sobre Direitos Humanos e na Constituição da República.  

A Convenção Americana dos Direitos Humanos dita que ninguém pode ser 

submetido à detenção ou encarceramento arbitrário (art. 7°, item 3).  A Constituição 

brasileira fez previsão legal de tal instituto, e estatuiu em seu art. 5°, inc. LXI que 

ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. 

Com o advento da Lei n.° 12.830/13, o requisito “fundamentar” passa a ser 

regra, e o contrário disso, é ilegalidade e passivo de nulidade do ato. A lei não exigia 

que a autoridade policial, providenciando o indiciamento, esclarecesse as razões 

que o levaram àquela eleição. Destarte, estando em vigor lei que diz respeito à 

fundamentação da autoridade policial para o formal indiciamento, o desrespeito de 

tal requisito deve gerar a ilegalidade do ato. 

A jurisprudência discute a respeito de qual remédio deve ser aplicado ao ato 

ilegal de indiciamento. Leciona Nucci que: 

 
É cabível habeas corpus dirigido ao juiz de direito da Comarca, caso 
alguém se sinta injustamente convocado à delegacia para ser 
indiciado. Nessa hipótese, o magistrado pode fazer cessar a coação, 
se ilegal, impedindo o indiciamento ou mesmo determinando o 
trancamento da investigação. É conduta excepcional, pois o Estado 
tem o dever de investigar toda e qualquer infração penal, razão pela 
qual somente em último caso obriga-se à cessação precoce do 
inquérito. No sentido de ser medida excepcional o trancamento do 
inquérito: STJ: HC 7.763-DF, 5ª T., rel. Edson Vidigal, 28.09.1999, 
v.u., DJ 25.10.1999, p. 98. Por isso, sustentamos que a autoridade 
policial deve ser clara ao convocar alguém a ir à delegacia para ser 
ouvido e indiciado, quando já sabe, de antemão, que tal conduta será 
adotada. Excepcionalmente, ouvindo várias pessoas no mesmo dia, 



pode a autoridade policial formar sua convicção no ato e resolver 
indiciar um dos sujeitos inquiridos. Nessa hipótese, resta ao indiciado 
recorrer ao juiz, através de habeas corpus, para fazer cessar os 
efeitos do indiciamento ou mesmo para trancar a investigação, se for 
o caso. 

 

De outro ponto de vista, àqueles que sustentam ser cabível o mandado de 

segurança para tal finalidade: TJSP: “Para o exame de eventual lesão a direito 

individual líquido e certo lesado ou ameaçado por autoridade policial com o seu 

indiciamento, não pode o cidadão empregar o habeas corpus como via substituta do 

mandado de segurança, e é descabida a invocação, na espécie, dos princípios da 

economia processual e da fungibilidade recursal” (HC 415.407-3/0, Jacareí, 1ª C., 

rel. Raul Motta, 12.05.2003, m.v., JUBI 86/03).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Frente ao todo exposto, o ato de indiciamento, privativo do delegado de 

polícia, deve ser fundamentado, não somente por cumprimento estrito a lei, mas sim 

pela efetivação e garantia a direito fundamental.  
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