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Resumo

Trata-se o presente artigo acerca das mazelas
que cerceiam o inquérito policial e a necessidade
de aplicação e observância das garantias
constitucionais. A priori, visa o trabalho analisar os
aspectos gerais do inquérito policial, apontando
suas principais características e prazo para a
conclusão. Em seguida, aponta-se brevemente a
importância do inquérito policial no ordenamento
jurídico pátrio. Antes de adentrar no cerne da
pesquisa,
relacionam-se
as
garantias
constitucionais ao inquérito policial. Por fim, o artigo
foca sobre a crise no inquérito policial. Para auxiliar
na construção da presente temática, optou-se pela
utilização do método de pesquisa bibliográfica, com
o auxílio de vasto entendimento doutrinário. O
resultado da pesquisa tem o viés de demonstrar
que inquérito policial necessita se adaptar as
garantias constitucionais fundamentais, em prol
tanto da vítima, quanto do indiciado.

Este estudo visa discutir a adequação ou não
do enquadramento da prática da eutanásia como
crime contra a vida, sob os aspectos dos direitos
fundamentais, além de sua evolução histórica e
aplicabilidade nos dias de hoje e sua relação com
as práticas de aborto em casos de fetos
anencefálicos. Com enfoque na observação deste
procedimento em pacientes terminais como forma
de garantir-lhes uma morte digna e humana.
Atentando-se ao direito comparado com casos
reais e experiências adquiridas por pessoas do
Brasil e de outros países. Observando também
outras áreas como a ética jurídica e médica que
entorna o assunto abordado. Ao final deste estudo
apresentaremos todos os prós e contras da prática
sob o enfoque principal do benefício ou dano que
este procedimento ou a falta deste, causa ao ser
humano e seu direito fundamental à vida, dignidade
e escolha.

Palavras-chave: Investigação preliminar. Processo Penal.
Inquérito

Palavras-chave: Eutanásia, dignidade, direitos
fundamentais, aborto, anencefalia.

8

