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RESUMO 

Este projeto aborda a discussão sobre a nulidade no inquérito policial, 

evidenciando quando há a ocorrência de vício na fase de produção de provas, 

quanto a esta última sublinhando especialmente o exame de corpo de delito. 

Neste aspecto se discutirá a luz da constituição federal a ilegalidade da falta de 

produção de provas no inquérito policial e qual o efeito deste vício no processo 

penal.  

 
Introdução 

Este trabalho se justifica pelo tema latente no meio acadêmico, considerando 

que o entendimento majoritário da doutrina se galgava na seguinte afirmação: 

"o réu é simples objeto de um procedimento administrativo, e não sujeito de um 

processo jurisdicionalmente garantido". 

Grecco (p. 99) preceitua como peça escrita para preparar a ação penal, de 

natureza inquisitiva. Este mesmo autor afirma que seu fim “é a investigação a 

respeito da existência do fato criminoso e da autoria”. 

Demercian e Maluly definem como: “O inquérito policial é uma atividade 

administrativa e que não se sujeita às mesmas fórmulas do processo judicial”. 

Em contrapartida Aury Lopes Jr. confronta tais entendimentos:  

“O fato de o inquérito ter natureza administrativa não é um argumento 
válido, pois não o blinda contra as garantias processuais e 
constitucionais, na medida em que o próprio artigo 5º, LV da 
Constituição Federal estende a incidência à fase de investigação.” 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Demonstrar a importância do reconhecimento da nulidade no inquérito policial 

como garantia de direito fundamental. 

Objetivos Específicos 

• Identificar o embasamento constitucional do reconhecimento de nulidade no 

processo penal. 

• Apresentar os novos entendimentos doutrinários sobre nulidade no inquérito 

policial. 

• Explanar a importância do exame de corpo de delito na fase inquisitorial para 

formar o alicerce da propositura deste trabalho. 



• Provar através de jurisprudências e decisões a legalidade da nulidade no 

inquérito.  

 

Desenvolvimento 

Neste caso trata-se da nulidade absoluta uma vez que o que se discute é a 

inconstitucionalidade do ato que viciou decisão que refletiu fatídico do réu. Nesse 

sentido preceitua Jean Charles de Oliveira Batista: “Deverá ser considerada 

nulidade absoluta quando a regra violada houver vício a um princípio 

constitucional, ou seja, quando algum princípio for desrespeitado” 

Se não houver o exame de corpo de delito ou este estiver viciado, este processo 

seria passível de nulidade segundo o artigo 564 do código de processo penal 

brasileiro. Porém, a realização da perícia, de acordo com o artigo 161, do CPP, 

pode ser designado qualquer dia e horário, ou seja, seja na fase processual ou 

não. Logo, este é um ato que se feito durante o inquérito e for viciado, desdobra 

seus efeitos e recaem sobre decisões judiciais.  

Metodologia 

Esta pesquisa classifica-se como teórica e em relação aos objetivos como 

pesquisa aplicada, que segundo Lakatos e Marconi (2011, p. 6) é um meio de 

pesquisa prático, portanto que se aplica ao meio visando responder aos 

problemas propostos. O trabalho se desenvolverá também através da pesquisa 

de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Em relação aos 

procedimentos, a averiguação será por meio de referências bibliográficas. A 

forma de abordagem da pesquisa será qualitativa. 

 

Resultados Preliminares 

Conclui-se que foi possível notar que o ordenamento jurídico brasileiro seguia de 

forma indiscriminável e propagava a noção de que pelo inquérito ter natureza 

administrativa e procedimental não produzia efeitos sobre o processo.  

Cabe aqui uma citação de Nagima (2006) que explica: 

 “Esse também é o entendimento de Julio Fabbrini Mirabete (Código 
de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações 
legais, resenha jurisprudencial. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 1994) "O 
inquérito policial, em síntese, é mero procedimento informativo e não 
ato de jurisdição e, assim, os vícios nele acaso existentes não afetam 
a ação penal a que deu origem” 



Entretanto este posicionamento não é mais unanime, pois em discordância com 

afirmação anterior Henrique Hoffmann Monteiro de Castro (2017) propõe: “...o 

inquérito policial não produz exclusivamente elementos de informação, mas 

também provas...”  
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