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Aula nº. 02 

➢ Persecução Penal 

A infração penal pode ser separada em: Crime (delito) e contravenções penais. Há um procedimento 

técnico para apurar a infração penal chamada persecução penal. 

Persecução penal é uma atividade do Estado de reprimir as infrações penais. Se desenvolve em duas fases, 

a primeira é a investigação criminal e a segunda é a ação penal. 

A investigação criminal é feita a fim de reunir a materialidade e autoria do crime. A materialidade é a 

prova da existência da infração penal e os elementos que indiquem quem é o autor. A justa causa é a soma da 

materialidade e da autoria. 

A polícia realiza a investigação criminal através do Inquérito Policial. Porém, não é monopólio da polícia a 

investigação. O Ministério Público pode investigar também, assim como o Congresso através da CPI. 

Atingida a justa causa é possível deflagrar a ação penal. 

A persecução penal é um ciclo. 

Persecução Penal 

Investigação Criminal 

Policia 
MP 
CPI 
Peças de 
informações, 
etc. 

Materialidade (prova da 

existência da infração) 

+ 

Autoria (indícios de quem a 

tenha praticado) 

Ação Penal Inicia havendo justa causa 

 

Para ter ação penal é necessário justa causa ou inquérito policial? É necessário a justa causa, por isso 

o inquérito policial é dispensável. Eis aí a sua primeira característica. 

 

➢ Inquérito policial:  é procedimento, administrativo, investigatório, que visa reunir a justa causa, ou 

seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria de uma determinada infração penal, com o 

objetivo de encaminhar estes elementos ao titular da ação penal, possibilitando assim o 

prosseguimento da persecução penal, através da propositura da ação penal. 

Lembrando.. 

Processo tem contraditório e 

ampla defesa. 

Procedimento não tem contraditório e 

ampla defesa. 

 


