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RESUMO 

 

A presente monografia tem por objetivo analisar junto à doutrina e jurisprudência, 

elementos referentes à temática da investigação criminal pelo Ministério Público. Para tanto 

serão ressaltados aspectos atinentes à evolução histórica do Ministério Público e como a 

instituição se desenvolveu no Brasil, destacando a importância que o Parquet adquiriu para a 

sociedade brasileira com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios 

constitucionais relacionados à possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público, 

uma visão exemplificativa de como se dá a regulamentação e a realização da investigação 

criminal pelo Ministério Público em outros países, uma avaliação de como essa possibilidade 

de investigação pelo Parquet é entendida pela doutrina, relatando as posições contra e a favor 

da função investigatória pelo Ministério Público, e como o tema tem se desenvolvido na 

jurisprudência pátria, bem como uma análise da Proposta de Emenda Constitucional n.º 37 de 

2011. Dedica-se a parte final do trabalho para apresentação das conclusões as que se 

chegaram após o contato com o assunto, com algumas sugestões para o avanço nos estudos 

nesse tema de grande importância para a sociedade e para o próprio Ministério Público. 

 

PALAVRAS CHAVE: INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PRINCÍPIOS. POLÍCIA JUDICIÁRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO 

PROCESSUAL PENAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze according to doctrine and jurisprudence, elements 

relating to subject of criminal investigation by the Public Ministry. For this purpose will be 

highlighted aspects concerning to historical evolution of the Public Ministry and how this 

institution has developed in Brazil, emphasizing the importance that the Parquet acquired for 

Brazilian society with the advent of the Federal Constitution of 1988, the constitutional 

principles related to the possibility of criminal investigation by the Public Ministry, an 

example of how criminal investigation is regulated and conducted by the Public Ministry in 

other countries, an assessment of how this possibility of investigation by Parquet is 

understood by  doctrine, reporting the positions against and in favour of investigative 

function by the Public Ministry and how this subject has been developed in national 

jurisprudence, as well as an analysis of the Proposed Constitutional Amendment No. 37, 2011. 

The final part of the work will be devoted for presentation of the conclusions that came after 

contact with the subject, with some suggestions for the advancement of studies in this issue 

with great importance to society and the Public Ministry. 

 

KEYWORDS: CRIMINAL INVESTIGATION. PUBLIC MINISTRY. PRINCIPLES. 

JUDICIAL POLICE. FEDERAL CONSTITUTION. CRIMINAL PROCEDURAL LAW. 
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INTRODUÇÃO 

 

O poder investigatório criminal do Ministério Público vem sendo discutido pela 

doutrina brasileira há um longo tempo. Existem correntes doutrinárias defendendo a 

possibilidade do Parquet realizar suas próprias investigações, sem a ajuda da polícia 

judiciária, como também existem doutrinadores que entendem ser taxativamente vedado ao 

órgão a realização dessa função investigatória, limitando-se apenas à requisição de abertura 

do inquérito policial. 

Nesse contexto, a atenção ao assunto justifica-se na medida em que se deve avaliar a 

importância que o Ministério Público vem ganhando no Estado Democrático de Direito do 

Brasil, principalmente após a Constituição Federal de 1988, que conferiu à instituição a 

privatividade da ação penal pública. 

A controvérsia surge no questionamento da possibilidade de o Ministério Público, 

com o objetivo de fazer valer sua prerrogativa da propositura da ação penal pública, realizar a 

investigação criminal de modo autônomo, se entender necessário para a elucidação dos fatos, 

de modo a formar sua opinio delicti. 

O interesse pelo tema surgiu quando da atuação como estagiário profissional no 

Ministério Público Federal, instituição responsável pela realização da justiça, a bem da 

sociedade e em defesa do Estado Democrático de Direito no âmbito federal, destacando-se na 

área criminal na atuação de crimes que envolvam interesses da União, de autarquias federais 

ou empresas públicas federais ou fundações públicas federais, incluindo aqueles praticados 

pelos respectivos agentes públicos ou contra eles. Também os crimes políticos, os crimes 

previstos em tratados ou convenções internacionais com reflexos ou origem no estrangeiro, 

os crimes contra a organização do trabalho, contra o sistema financeiro e, em alguns casos, 

contra a ordem econômico-financeira e, ainda, os crimes cometidos a bordo de aeronaves e 

navios. 

Durante o período de estágio, permaneciam dúvidas sobre a atuação da instituição na 

investigação criminal, principalmente nos casos de Peças de Informação obtidas em 

procedimentos iniciados no próprio órgão, a fim de apuração das denúncias apresentadas pela 

sociedade. Teria o Parquet autonomia para ele mesmo realizar a investigação dos crimes sem 

a necessidade de comunicar a prática dos seus atos à autoridade policial, ou deveria, 

necessariamente, enviar o procedimento à polícia judiciária para que esta instaurasse o 

inquérito policial e procedesse às investigações? 

Esse tema ganhou ainda mais destaque com a apresentação da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 37 de 2011, que visava estabelecer uma regulamentação para investigação 

criminal no Brasil, dando à polícia judiciária a exclusividade na realização das referidas 

investigações, proposta esta que foi rejeitada em votação na Câmara dos Deputados no dia 25 
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de junho de 2013. 

No âmbito do Ministério Público a proposta era veementemente criticada, chegando 

alguns membros a chamá-la de “PEC da impunidade”, haja vista que retiraria poderes da 

instituição, impedindo que ela procedesse à investigação criminal, ao mesmo tempo em que 

poderia privilegiar os governantes que fossem objeto de possíveis investigações por parte do 

Parquet, uma vez que, sendo a polícia um órgão subordinado hierarquicamente ao Poder 

Executivo e não possuidora de garantias como a inamovibilidade, poderia ser manipulada 

pelos órgãos políticos estatais. 

O assunto ganhou importância também no Supremo Tribunal Federal que, depois de 

se deparar com vários processos em que esse tema foi questionado, reconheceu a repercussão 

geral no Recurso Extraordinário n.º 597.727, relacionado a caso em que se discute justamente 

a possibilidade do Ministério Público atuar na investigação criminal, podendo a Suprema 

Corte vir a consolidar uma posição que sirva de parâmetro para as demais e, assim, acabar 

com as dúvidas acerca dessa possibilidade. 

Revela-se, portanto, a importância do desenvolvimento do objeto que, diante dos 

recentes questionamentos ocorridos a seu respeito, ganha um enfoque especial, haja vista que 

devem ser traçados parâmetros de como tal prática investigatória poderia se dar, de modo a 

garantir a melhor alternativa de realização deste procedimento em prol da sociedade. 

Para ambientar o assunto, no primeiro capítulo será trazido um panorama histórico do 

Ministério Público, ressaltando as suas origens e o seu papel no Estado Democrático de 

Direito brasileiro, destacando o desenvolvimento da instituição nas diversas Constituições 

brasileiras e a maior importância que o órgão adquiriu para a sociedade com o advento da 

Constituição Federal de 1988, ressaltando a atribuição do Parquet como titular privativo da 

ação penal pública. 

Em um segundo momento apontam-se os princípios constitucionais penais 

relacionados ao poder investigatório criminal do Ministério Público caso a instituição venha a 

exercer tal função investigativa. 

 Na terceira etapa será feito um estudo exemplificativo de como o Ministério Público 

age na investigação criminal em outros países, verificando-se a existência de regras 

específicas que permitam essa prática e acentuando as atribuições que o órgão venha a ter na 

realização desta prerrogativa, ressaltando ainda o papel da polícia judiciária na condução das 

investigações em conjunto com o Parquet. 

Na quarta etapa, realizar-se-á uma análise crítica a respeito do tema, destacando as 

posições a favor e contra a possibilidade do Ministério Público realizar a investigação 

criminal, elaborando ainda uma avaliação de como esta temática tem sido decidida na 

jurisprudência nacional, bem como algumas considerações sobre a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 37 de 2011, trazendo opiniões de diversas autoridades sobre a proposta e o 

impacto que ela provocaria na sociedade e no âmbito do Ministério Público. 
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Por fim, as considerações finais serão dedicadas à apresentação das conclusões as que 

chegamos após o contato com o estudo do tema e a análise de todo o material utilizado, 

trazendo-se algumas sugestões de avanço no desenvolvimento desta temática que ganhou 

grande importância na atualidade. 
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1. O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

BRASILEIRO 

 

1.1. INSTITUIÇÕES PRECURSORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SUAS ORIGENS 

 

Segundo alguns autores, a origem de uma instituição que tenha sido precursora do 

Ministério Público remonta à civilização egípcia. Representada pelos chamados magiai 

(procuradores do rei), eram agentes públicos incumbidos de realizar a repressão penal, 

exercendo atribuições como a formalização de acusações, castigo às pessoas rebeldes, 

participação de diligências probatórias etc. Para ilustrar tal momento utiliza-se como norte 

lição apresentada pelo autor José Eduardo Sabo Paes: 

 
A busca de precedentes do Ministério Público remonta para alguns autores 

até a civilização egípcia, onde a reorganização dos tribunais auspiciada pela 

dinastia ptolomaica levou à criação de inspetores especiais que, se bem que não 

interviessem na determinação da sentença do tribunal, eram indispensáveis para o 

poder iniciar e prosseguir qualquer processo.
1
 

 

Já na Grécia Antiga, por volta do século VIII a.C.,  surgiram os chamados os 

tesmotetas, membros de um conselho que comandavam a Oligarquia Grega na época e 

exerciam a função de fiscalização do cumprimento das leis. Posteriormente (século VII a.C.), 

surgiram os chamados éforos, cinco magistrados eleitos anualmente, que se 

responsabilizavam pela execução da legislação e pelo exercício da acusação penal na cidade 

grega de Esparta. Tais atividades realizadas por estas figuras do passado ensejaram a 

interpretação de que poderiam ter sido antepassados do Ministério Público. 

No entanto, tais funções exercidas por essas autoridades públicas eram movidas por 

motivos morais, religiosos e filosóficos, e, portanto, não eram tratadas com a importância 

que possuem atualmente, principalmente no que diz respeito à função acusatória. 

No que tange a Roma Antiga, como a iniciativa do processo penal cabia 

essencialmente ao povo romano, haja vista a sua acentuada noção de cidadania, restava aos 

agentes públicos que exerciam funções parecidas com as do Ministério Público, atuarem 

mais na área fiscal, defendendo os cofres do Império Romano, função esta que cabia aos 

procuratores caesaris. Outros agentes romanos que seriam precursores do Ministério 

Público eram os censores, os questores, os praetor fiscalis etc. 

Na Idade Média, são apontados como iniciadores do Ministério Público os saions na 

Alemanha, que tinham atribuições genericamente mercantis, mas que exerciam funções de 

defesa de incapazes e de órfãos. Também na Alemanha, havia o Germeiner Anklager, que, 

no caso de omissão da vítima, detinha a função acusatória.  No Império Carolíngio, surgiram 

                                                 
1 
PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito. Brasília: 

Brasília Jurídica. 2003. p. 23.
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os misci dominici que tinham, entre outras funções, a de controlar a paz no interior do país, 

regulamentar o direito canônico, coibir o falso testemunho, o perjúrio e o crime de moeda 

falsa. Também julgavam pedidos de auxílio de pessoas desamparadas e serviam como 

curadores de órfãos e incapazes. 

No entanto, é na França, no século XIII, que o Ministério Público ganha traços da 

instituição que veio a se tornar atualmente. É na Ordonnance de Felipe, o Belo, em 1302, 

que o Ministério Público é formalmente reconhecido como Instituição, na figura dos 

procuradores do rei (les gens du roi). Tais procuradores tinham a função de defender os 

interesses do Estado, que, na época, era o próprio Rei. Tinham como atribuição denunciar e 

perseguir criminosos, sem que isso afetasse os poderes do magistrado para a realização da 

persecução penal, que seguia facultado a fazê-lo. Após a ascensão da Monarquia absolutista, 

os procuradores do rei continuaram defendendo os interesses do Estado, além de exercerem 

a função de acusação criminal. Praticavam, verdadeiramente, um papel de longa manus do 

rei. Nessa esteira assevera João Francisco Sauwen Filho, senão vejamos: 

 
(...) é fora de dúvida e os autores, de um modo geral (...) são unânimes em 

apontar a França como o berço do Ministério Público. (...) é certo que, como 

instituição, o Ministério Público surgiu na França, tendo inclusive até data precisa, 

25 de março de 1302, quando Felipe, o Belo, através de sua conhecida ordonnance, 

reuniu tanto seus procuradores, encarregados da administração de seus bens 

pessoais, quanto seus advogados, que lhe defendiam os interesses privados em Juízo 

e que, em conjunto eram conhecidos pelo nome genérico de les gens du roi, numa 

única instituição. Com o decorrer do tempo, a instituição deixou de zelar apenas 

pelos interesses privados do soberano, passando a exercer funções de interesses do 

próprio Estado. Vale dizer, passou a desenvolver um “mister público”, ao invés de 

apenas exercer um “mister privado”, a zeladoria dos interesses do monarca; e foi 

então que a designação Ministério Público se consagrou(...)
2
 

 

Foi na Ordonnance Criminelle, instituída no século XVII, pelo Rei Luís XIV, que se 

ampliou o rol de atuação do Ministério Público como acusador. Foram dadas à instituição 

características que a aproximaram dos contornos independentes e autônomos que só vieram 

a se concretizar na legislação editada após a Revolução Francesa. 

Com a Revolução Francesa, a nova ordem constitucional estabelecida garantiu ao 

Parquet a sua independência em relação aos poderes Legislativo e Judiciário. Mas o órgão 

ainda era visto como um agente do Poder Executivo, competente para fiscalizar o 

cumprimento das leis e dos julgados. No que tange à atuação na área criminal, esta foi 

destinada, em primeiro momento, a um agente escolhido pelo povo, mas, posteriormente, o 

Ministério Público veio a retomar essa função de acusador público. 

 

 

                                                 
2 

SAUWEN FILHO, João Francisco. Ministério Público Brasileiro e o Estado Democrático de Direito. Rio de 

Janeiro: Renovar. 1999, pp. 22-23.
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 1.2. O MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL 

 

Quanto ao desenvolvimento do Ministério Público no Brasil e sua inserção no Estado 

Democrático de Direito brasileiro, primeiramente, temos que lembrar de como se deu a 

evolução da instituição em Portugal, haja vista ser este o país que influenciou fortemente os 

rumos do órgão ministerial no Brasil. 

Em Portugal, a realeza, a fim de obter o controle do Poder Judiciário no país e acabar 

com o poderio dos senhores feudais, buscou adquirir o monopólio da jurisdição. No reinado 

de D. Dinis, por exemplo, a Lei de 19 de Março de 1317 deu poderes à Coroa portuguesa 

para interferir nos tribunais senhoriais, obtendo a função de julgar as demandas em última 

instância. O monopólio total da estrutura jurisdicional do estado ocorreu através das 

ordenações reais, quais sejam as Ordenações Afonsinas (1446/1447), as Ordenações 

Manuelinas (1521) e as Ordenações Filipinas (1621). É nas Ordenações Manuelinas que se 

faz a primeira referência a figura do Promotor de Justiça, exercendo a função de fiscal do 

cumprimento da lei e de sua execução. 

Já nas Ordenações Filipinas, existia o Promotor de Justiça da Casa de Suplicação, 

que era indicado pelo Rei e tinha as funções de fiscalizar o cumprimento da lei e promover a 

acusação criminal nos processos perante a Casa de Suplicação. Além dele existiam ainda as 

figuras do Procurador dos Feitos da Coroa, a do Procurador dos Feitos da Fazenda e a do 

Solicitador da Justiça da Casa de Suplicação. 

É baseando-se nessas premissas do direito lusitano que, na época do Brasil-Colônia, 

o Ministério Público foi buscar suas raízes. Foi no século XVII, mais precisamente no ano 

de 1609, com a criação do Tribunal da Relação da Bahia, que se definiu pela primeira vez a 

figura do Promotor de Justiça que, juntamente com o Procurador dos Feitos da Coroa, da 

Fazenda e do Fisco, integravam o referido Tribunal composto por 10 (dez) desembargadores. 

Paulo Rangel, prelecionando sobre o assunto, ressalta o seguinte: 

 
(...) o primeiro texto legislativo, formalmente nacional, de que se tem 

notícia e que se refere ao Ministério Público é o diploma de 9 de janeiro de 1609, 

que disciplinava a composição do Tribunal da Relação do Brasil, sediado na Bahia; 

neste Tribunal, o papel de Procurador da Coroa e de Promotor de Justiça era 

exercido por um dos dez desembargadores que a compunham, à semelhança do que 

ocorria, em Portugal, na Casa de Suplicação.
3
 

 

Em 1751, foi criado outro Tribunal de Relação, agora no Rio de Janeiro. Neste novo 

tribunal, o cargo de Promotor de Justiça e o cargo de Procurador dos Feitos da Coroa e da 

Fazenda foram separados e passaram a ser ocupados por dois titulares. 

O período colonial termina em 1822 com a proclamação da independência do Brasil, 

                                                 
3 
RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p.119
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iniciando-se a fase do Império no Brasil, com o advento da primeira Constituição brasileira, 

criada em 1824. 

Aqui cabe ressaltar que o objeto do presente trabalho não é uma incursão histórica 

sobre a instituição ministerial, no entanto, é importante estabelecer uma sucinta noção do 

tratamento constitucional recebido pelo Ministério Público nas várias constituições 

brasileiras, de modo a se traçar o seu perfil institucional e como o órgão foi evoluindo 

periodicamente no Estado Democrático de Direito brasileiro, o que passara a ser feito a 

seguir. 

A Constituição de 1824 não trouxe nenhuma menção específica ao Ministério Público. 

O tratamento sistemático dado ao Ministério Público só ocorreu com a criação do Código de 

Processo Penal do Império de 1832. Tal codificação tratava o Promotor de Justiça como 

órgão titular da ação penal pública e defensor da sociedade. 

Em relação às funções institucionais, o Aviso Imperial de 1836, estabeleceu novas 

atribuições aos promotores, como visitar as prisões uma vez por mês, diligenciar a soltura 

dos réus e dar andamento a processos. Já Aviso Imperial de 1838 instituiu a função dos 

promotores como fiscais da lei e o Aviso Imperial de 1859 criou o impedimento à advocacia 

para os promotores nas causas cíveis que possivelmente poderiam vir a ser objeto de 

processo crime. Apesar dessas novas funções adquiridas, o promotor ainda era visto como 

um mero funcionário da administração estatal, uma vez que prestava serviços ao Império e 

não à Justiça. 

Outra regulamentação importante foi a Lei do Vente Livre (Lei n.º 2.040 de 28 de 

setembro de 1871) que estabelecia a competência do promotor de justiça como protetor do 

fraco e indefeso (posteriormente denominado hipossuficiente), uma vez ter instituído que a 

ele cabia zelar para que os filhos das escravas livres fossem devidamente registrados, 

através de matrícula especial realizada pelo governo, de acordo com o art. 8, §4º da Lei do 

Ventre Livre: 

 
Art. 8º. O governo mandará proceder à matrícula especial de todos os 

escravos existentes no Império, com declaração de nome, sexo, estado, aptidão para 

o trabalho e filiação de cada um, se for conhecida. 
§1. O prazo em que deve começar e encerrar-se a matrícula será 

convencionado com a maior antecedência possível por meio de editais repetidos, 

nos quais será inserida a disposição do parágrafo seguinte. 
§2. Os escravos que, por culpa ou omissão dos interessados, não forem 

dados a matrícula, até um ano depois do encerramento desta, serão por este fato 

considerados libertos. 
§3. Pela matrícula de cada escravo pagará o senhor por uma vez somente o 

emolumento de quinhentos réis, se o fizer dentro do prazo marcado, e de mil réis, se 

exceder o dito prazo. O provento deste emolumento será destinado a despesas da 

matrícula, e o excedente ao fundo de emergência. 
§4. Serão também matriculados em livro distinto os filhos da mulher 

escrava que por esta lei ficam livres. Incorrerão os senhores omissos, por 

negligência, na multa de cem mil réis a duzentos mil réis, repetidas tantas vezes 

quantos forem os indivíduos omitidos e, por fraude, nas penas do artigo 179 do 
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Código Criminal. 
§5. Os párocos serão obrigados a ter livros especiais para o registro dos 

nascimentos e óbitos dos filhos de escravas nascidos desde a data desta lei. Cada 

omissão sujeitará os párocos a multa de cem mil réis. (grifou-se)
4
 

 

No período da República, o Decreto n.º 848 de 11 de outubro de 1890, que criou e 

regulamentou a Justiça Federal, também tratou da estrutura do Ministério Público Federal. 

Tal decreto foi elaborado pelo então Ministro Manuel Ferraz de Campos Salles, razão pela 

qual o ministro ficou conhecido como o patrono da instituição. 

A Exposição de Motivos do referido Decreto n.º 848/1890 relatava o seguinte: 

 
O Ministério Público, instituição necessária em toda a organização 

democrática e imposta pelas boas normas da justiça, está representado nas duas 

esferas da Justiça Federal. Depois do Procurador Geral da República vêm os 

Procuradores seccionais, isto é, um em cada Estado. Compete-lhe em geral velar 

pela execução das leis, decretos e regulamentos que devem ser aplicados pela 

Justiça Federal e promover a ação pública onde ela couber. A sua independência foi 

devidamente resguardada. 

 

No entanto, apesar do que foi previsto no Decreto n.º 848 de 1890, a Constituição de 

1891 não institucionalizou o Ministério Público, tratando do órgão apenas no que tange à 

nomeação do Procurador-Geral da República pelo Presidente da República, dentre ministros 

do Supremo Tribunal Federal, no título referente ao Poder Judiciário, conforme o que 

dispões o art. 58, §2º daquela Constituição: 

 
Art. 58 (...) 

§2º O Presidente da República designará, dentre os membros do Supremo 

Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, cujas atribuições se definirão 

em lei. 

 

O ambiente tenso no final da década de 1920, ocasionado por inúmeros incidentes, 

como o fim da política do café com leite e a crise econômico-financeira advinda da crise de 

1929, acabaram por acarretar a Revolução de 1930. 

Devido ao rompimento com a ordem constitucional de 1891, foi necessária a 

instalação de um governo provisório, que convocou eleições para a realização da 

Assembleia Nacional Constituinte, culminando na criação da Constituição de 1934. 

Foi a Constituição de 1934 que institucionalizou o Ministério Público, introduzindo 

a instituição no Capítulo VI “Dos Órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais” 

nos arts. 95 a 98. Na referida Constituição foi alocada a estabilidade funcional dos membros 

do Parquet, a regulamentação do ingresso na carreira e a paridade de vencimentos entre o 

Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. 

                                                 
4  

Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Hist%C3%B3ricos-

Brasileiros/lei-do-ventre-livre.html>. Acesso em: 16 de junho de 2013.
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Segundo Marcos Kac, a Constituição de 1934 consagrou a separação definitiva entre 

o Ministério Público e o Poder Judiciário e a igualdade entre os membros do Parquet e os 

juízes, conforme colaciona na seguinte passagem: 

 
É cediço que foi efetivamente com o advento da Constituição de 1934 que 

o Ministério Público separou-se definitivamente do Poder Judiciário, bem como 

conseguiu a consagração da igualdade de seus membros em relação aos juízes, não 

só no tocante à importância e dignidade funcional, bem como no que se refere às 

garantias e prerrogativas institucionais que mereceu daquela Carta Política.
5
 

 

No ano de 1937, Getúlio Vargas, que havia sido o presidente constitucional eleito 

pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934, através de um golpe de Estado com o apoio 

dos militares, outorgou uma nova Constituição, criando o Estado Novo, que conferiu 

grandes poderes ditatoriais ao Presidente da República. 

Com a Constituição de 1937, tendo em vista seu caráter eminentemente ditatorial, o 

Ministério Público literalmente desaparece como Instituição. No Estado Novo, iniciou-se um 

novo regime de supressão das liberdades individuais. Desta forma, os membros do Parquet 

sofreram a perda da paridade de vencimentos e da estabilidade. Quanto à Constituição de 

1937, Paulo Rangel destaca que: 
 

A Constituição do Estado Novo, quanto ao Ministério Público, limitava-se 

apenas a se referir à escolha e demissão do Procurador Geral da República, que 

seria nomeado dentre os que reunissem os requisitos para ser Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, fazendo, praticamente, desaparecer a instituição, tratando-a com 

artigos esparsos sobre a escolha do Procurador Geral da República e a competência 

para julgá-lo pelo Supremo Tribunal Federal.
6
 

 

Apesar do retrocesso constitucional ocorrido em razão da Constituição de 1937, foi 

durante esse período que o Ministério Público viu melhorar alguns de seus aspectos 

institucionais e ampliar suas atribuições. 

O Código de Processo Civil de 1939, por exemplo, atribuiu ao Ministério Público a 

obrigatoriedade de sua intervenção em várias situações, especialmente atuando na condição 

de fiscal da lei (custos legis), apresentando seu parecer, após a manifestação das partes, em 

defesa do interesse público eventualmente existente na lide. Nesse momento, inicia-se a o 

fenômeno do parecerismo que se vê constante na história do Ministério Público até os dias 

atuais. Quanto ao Código de Processo Civil de 1939, José Eduardo Sabo Paes ressalta que: 

 
O Código de Processo Civil de 1939 – antes do qual estavam vigentes os 

códigos dos estados que não apresentavam nenhuma particularidade –, estabeleceu 

a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público em diversas situações, 

                                                 
5 
KAC, Marcos. O Ministério Público na investigação penal preliminar. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

p. 98.
 

6 
RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

p.101
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sobretudo na condição de custos legis. Nessa fase, o promotor de Justiça passa a 

atuar como fiscal da lei (custos legis), apresentando seu parecer após a 

manifestação das partes. Sua intervenção se orientava a proteger basicamente os 

valores e interesses sociais considerados inalienáveis ou mais importantes, como as 

relações de direito de família, casamento, registro e filiação, a defesa de incapazes 

e a defesa da propriedade privada.
7
 

 

Em 1941, o Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de o Ministério 

Público requisitar a instauração do inquérito policial e de outras diligências no procedimento 

inquisitorial e ainda reafirmou a posição do Parquet como titular da ação penal, tendo a 

função de promover e fiscalizar a execução da lei. 

Em razão do surgimento da Constituição de 1946 e diante do novo cenário político 

presente no país, que restabeleceu a democracia, o Ministério Público volta a retomar 

prestígio. O Parquet foi tratado em título especial, sem vinculação a qualquer dos poderes 

da República, os membros readquiriram a inamovibilidade e a estabilidade, perdidas na 

ditadura do Estado Novo, o ingresso na carreira passa a ser somente por concurso público e, 

para a ocorrência da remoção, era necessário pedido motivado para a Procuradoria Geral. É 

nessa época também que houve a edição da primeira Lei Orgânica do Ministério Público da 

União, a Lei n.º 1.341/51, organizando o Ministério Público Federal. 

Já sob a égide do regime militar, advindo do golpe militar de 1964, a Constituição de 

1967 tratou do Ministério Público em uma seção autônoma, no capítulo referente ao Poder 

Judiciário, tornando-se, propriamente, em um apêndice deste. 

De acordo com o artigo 138, §1º desta Constituição
8
, o acesso aos cargos iniciais do 

Ministério Público seriam por concurso de provas e títulos, assegurando aos membros da 

instituição as garantias da inamovibilidade e estabilidade, que não foram perdidas durante 

esse período. 

Com a edição do Ato Institucional nº 5, em 1968, houve o fortalecimento do regime 

militar que adquiriu maiores poderes e, em 1969, promulgou-se a Emenda Constitucional 

nº1 que, materialmente, foi considerada uma nova Constituição. 

A Constituição de 1969, como ocorreu na Ditadura Vargas, voltou a subordinar o 

Ministério Público ao Poder Executivo, fazendo-o perder a sua independência e 

imparcialidade. O Parquet voltou a ser um apenas um órgão meramente administrativo do 

Estado, haja vista que viu suprimida sua independência funcional, administrativa e 

                                                 
7 
PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito. Brasília: 

Brasília Jurídica. 2003. p. 174.
 

8 
Art 138 - O Ministério Público Federal tem por Chefe o Procurador-Geral da República, o qual será nomeado 

pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com os 

requisitos Indicados no art. 113, § 1º.
 

§ 1º - Os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Territórios ingressarão nos cargos 

iniciais, mediante concurso público de provas e títulos. Após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos 

senão por sentença judiciária, ou em virtude de processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa; 

nem removidos, a não ser mediante representação do Procurador-Geral, com fundamento em conveniência do 

serviço. 
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financeira. Nesta esteira, Paulo Rangel preleciona que: 

 
Na Constituição de 1969 (Emenda Constitucional nº1, de 17 de outubro), 

o Ministério Público foi retirado do capítulo referente ao Poder Judiciário e 

colocado no capítulo do Poder Executivo, sem uma posição constitucional própria 

que pudesse delinear seu verdadeiro perfil. Com a Constituição de 1969, o 

Ministério Público perdeu duas grandes conquistas: a isonomia de condições de 

aposentadoria e vencimentos dos magistrados e a perda de sua independência 

funcional, já que estava subordinado ao Poder Executivo.
9
 

 

Coadunando do mesmo entendimento, disserta o autor Sauwen Filho: 

 
Como se vê, embora retrogradado à condição de simples órgão de atuação 

do Poder Executivo, o Ministério Público, no regime Constitucional de 1969 

cresceu em força, mercê do alargamento de suas funções institucionais, tornando-se 

nitidamente instrumento da política governamental, de um Poder que não primava 

pelo respeito às liberdades democráticas.
10

 

 

No decorrer dos anos 70 e início dos anos 80 começa a ser traçado um novo rumo 

para a instituição, voltado à defesa dos direitos humanos de segunda geração e dos direitos 

sociais. É nesse contexto que, em 1985, foi criada a Lei n.º 7.437, a renomada Lei da Ação 

Civil Pública, que atribuiu legitimidade ao Ministério Público para a proposição de ação 

civil em defesa dos interesses difusos e coletivos. Tal lei ampliou consideravelmente a 

atuação do Ministério Público na área cível. Através dessa lei o Parquet passou a ter poderes 

para instaurar e presidir inquéritos civis, sempre que houvesse notícia de violação interesses 

sociais coletivos ou difusos. 

 

 1.3. O REGIME JURÍDICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO 

DE 1988 

 

No entanto, é com a Constituição Federal de 1988 que ocorre uma verdadeira 

revolução institucional com o Ministério Público. Dessa forma o promotor de justiça passa a 

atuar fundamentalmente como órgão defensor dos interesses sociais. O Parquet adquire o 

status de instituição livre e independente, não tendo mais qualquer vinculação com os 

demais poderes do Estado e situando-se em capítulo próprio na carta constitucional, 

intitulado “Funções Essenciais da Justiça”. Ao reconhecer a importância do Ministério 

Público e de suas atribuições para exercê-las com independência e autonomia, a Carta 

Magna de 1988 marcou o início de uma nova era para a instituição. Dissertando sobre a 

importância do Ministério Público o autor Celso Ribeiro Bastos preleciona que: 

                                                 
9 
RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

p.107.
 

10 
SAUWEN FILHO, João Francisco. Ministério Público Brasileiro e o Estado democrático de direito. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999. p. 164.
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Nenhuma das Constituições pretéritas deu ao Ministério Público o 

tratamento extensivo de que goza na Constituição de 1988. E não é de minúcias de 

que se trata. Mas sim de revesti-lo de prerrogativas e competências inéditas no 

passado. 

O Ministério Público tem a sua razão de ser na necessidade de ativar o 

Poder Judiciário, em pontos em que este remanesceria inerte porque o interesse 

agredido não diz respeito a pessoas determinadas, mas a toda coletividade.
11

 

 

Coerente com o princípio constitucional fundamental, segundo o qual a República 

Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito (art.1º)
12

, a Constituição 

Federal de 1988 estruturou um Ministério Público caracterizado pela independência e a 

autonomia, com garantias e prerrogativas destinadas a possibilitar um desempenho eficiente 

de suas funções. Nesse sentido, José Eduardo Sabo Paes ressalta o seguinte: 

 
Encontramo-nos, sem dúvida, ante uma instituição independente e 

autônoma diante do Poder Executivo, não subordinada como o foi no passado. Tal 

autonomia e independência implicam não só o poder senão o dever de defender a 

sociedade contra arbítrios e abusos perpetrados pela administração pública. Isto nos 

permite falar de um poder/dever do Ministério Público, de controle e fiscalização 

dos atos da administração pública, a fim de garantir a ordem jurídica, o regime 

democrático, os interesses raciais e os interesses individuais indisponíveis.
13

 

 

O Ministério Público consolida-se como o órgão responsável por assegurar a ordem 

jurídica e, caso esta seja violada pela ocorrência de algum ato criminoso, estaria autorizado 

a efetuar a propositura da ação penal, como legitimo guardião desta ordem. 

A Constituição Federal de 1988 trata do Ministério Público a partir do seu artigo 

127
14

, que estabelece ser esta uma instituição permanente, essencial a função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. Em relação ao tema, Paulo Rangel discorre da 

seguinte maneira: 

 
A abertura política consolida-se no governo Figueiredo, exigindo a 

                                                 
11 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, 14 ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 339.
 

12 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. 
13 

PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito. Brasília: 

Brasília Jurídica. 2003. pp.177-178.
 

14  
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.
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sociedade uma nova roupagem constitucional: eis que é promulgada a Constituição 

de 1988 que, efetivamente, consagra o Ministério Público com todas as funções 

institucionais necessárias à proteção da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis (cf. art. 127, caput da CRFB). De 

todas as constituições brasileiras, a de 1988 é a que, realmente, consagra o 

Ministério Público com funções típicas de um Estado Constitucional Democrático 

de Direito.
15

 

 

O Ministério Público deve exercer seu papel institucional até mesmo em oposição 

aos agentes públicos do poder estatal, haja vista possuir poderes que podem ser utilizados 

para exercer o controle sobre o Legislativo e o Judiciário, como a fiscalização do patrimônio 

público e dos serviços de relevância pública, a ação direta de inconstitucionalidade e a 

representação para fins de intervenção. Outras funções concebidas foram o combate aos 

crimes praticados pelos agentes públicos contra a Administração Pública, em especial o 

peculato, a corrupção e a prevaricação. A observância aos princípios constitucionais e o 

respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão nos atos da Administração também 

devem ser objetos das funções dadas ao Ministério Público. 

Para que o Ministério Público possa exercer tais funções com autonomia e segurança, 

a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos membros as mesmas garantias que são 

destinadas aos magistrados, quais sejam a vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade 

de subsídios, conforme se observa do artigo 128, §5º, I da carta constitucional
16

. 

Além dessas garantias, a Constituição previu ainda o foro por prerrogativa de função 

para os membros do Parquet, conforme previsto nos artigos 102, I, “b”
17

; 52, II; 105, I,“a”
18

;          

                                                 
15 

RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

p.110.
 

16 
Art. 128. O Ministério Público abrange:

 

§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-

Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, 

relativamente a seus membros: 

I - as seguintes garantias: 

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada 

em julgado; 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do 

Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, 

II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
17 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
 

I - processar e julgar, originariamente: 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso 

Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
18 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, 

os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de 

Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério 
Público da União que oficiem perante tribunais; 
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108, I, “a”
19

 e 96, III
20

. 

Não obstante, dentre as funções básicas e essenciais do Ministério Público estão a de 

promover e fiscalizar a fiel execução da lei, como prevê o artigo 257 do Código de Processo 

Penal
21

. 

Quanto à fiscalização da lei, o Ministério Público não atua como parte, mas sim 

como representante dos interesses públicos. Dessa forma o membro do Parquet deve atuar 

na busca de uma sentença justa, não se limitando apenas a emitir o parecer ministerial. 

Portanto, podemos entender que a noção de três poderes independentes e harmônicos, 

ainda que reforçada pela teoria dos freios e contrapesos, não poderia ser entendida sem levar 

em consideração a instituição do Ministério Público, haja vista que o órgão não é só 

necessário e essencial à administração da justiça, como também ajuda a viabilizar a 

República, a comunicação das relações entre os poderes e o funcionamento do Estado 

Democrático de Direito. 

O Poder Legislativo elabora as leis, mas necessita de um órgão forte que as faça 

valer, uma vez que perde o controle de sua aplicação e execução. O Poder Judiciário 

interpreta e aplica as leis, mas, por sua própria essência, só atua quando provocado por uma 

das partes; ocorre que, existem interesses que são indisponíveis e não podem ser atribuídos a 

um indivíduo ou grupo de indivíduos, devendo tais direitos serem tutelados por um órgão 

que possa defendê-los utilizando os meios necessários disponíveis no ordenamento jurídico. 

Enquanto que o Poder Executivo necessita de um controle externo efetivo de um órgão não 

subordinado a sua hierarquia, tendo em vista que este é um poder fortemente influenciado 

por políticas partidárias. 

Alguns autores chegam a tratar o Ministério Público como um quarto poder do 

Estado, o que se afigura controverso, uma vez que as funções do Parquet o situam ao lado 

dos poderes do Estado e entre eles, de modo a promover a comunicação entre os poderes, 

harmonizando assim o funcionamento destes. Nesse sentido disserta José Eduardo Sabo 

Paes: 

 
Assim, pode-se concluir que o Ministério Público não deve ser dependente 

do Poder Executivo ou de qualquer dos outros dois Poderes; só deve ter relação e 

colaboração institucional com todos eles, pois se configura como um instrumento 

                                                 
19 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos 

crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência 

da Justiça Eleitoral; 
20 

Art. 96. Compete privativamente:
 

II - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros 

do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 
21 

Art. 257.  Ao Ministério Público cabe: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e (Incluído pela Lei nº 

11.719, de 2008). 

II - fiscalizar a execução da lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 
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essencial para o cumprimento dos fins do próprio Estado, já que o conjunto de suas 

funções são conditio sine qua non para a manutenção e garantia do próprio Estado 

Democrático de Direito.
22

 

 

Dessa forma, o Ministério Público se afigura, verdadeiramente, como um órgão do 

Estado investido de uma parcela estatal formando parte de sua organização. Por isso, seu 

funcionamento e estrutura refletem a própria fisionomia do Estado que integra. 

Os avanços rumo à redemocratização do país, com a conscientização política da 

população, trouxeram como consequência a exigência de que o Estado criasse novos 

mecanismos de controle contra os abusos, contra as organizações criminosas ou grupos 

políticos que visam legislar em causa própria a fim de se beneficiarem. Esses instrumentos 

de proteção são dados pela Carta Magna de 1988 ao Ministério Público, sendo que, dentre 

eles, a que se se destaca é a persecução penal exercida através da ação penal pública, que, se 

acompanhada com elementos que viabilizam seu início, como as peças de informação, 

podem até mesmo dispensar o inquérito policial. 

Conforme predispõe o artigo 129, I da Constituição Federal de 1988
23

, foi assegurado 

ao Parquet a promoção privativa da ação penal pública. Assim, não há mais a instauração de 

processo de ofício por parte da autoridade judicial ou da autoridade policial, acabando com 

os procedimentos judicialiformes na nova Constituição. 

  Com o advento dessa prerrogativa privativa concedida ao Ministério Público pela 

Constituição, bem como a possibilidade de o Parquet requisitar diligências e a instauração 

do inquérito policial, e expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, tem-se questionado se 

a instituição poderia realizar a persecução penal individualmente, sem a participação da 

polícia judiciária, a fim de colher os elementos necessários para a propositura da ação penal 

pública. 

Agindo assim o Ministério Público estaria exorbitando as suas atribuições concedidas 

pela Constituição de 1988 e violando direitos e garantias fundamentais? Doutrinadores 

utilizam uma série de argumentos para tentar explicar ou refutar essa possibilidade. Além 

disso, a jurisprudência tem buscado um posicionamento pacífico sobre o assunto, de modo a 

extinguir as dúvidas quanto ao tema e consolidar um entendimento definitivo. 

Fato é que, após a Constituição de 1988, o Ministério Público se firmou como um 

órgão de suma importância para o Estado Democrático de Direito no Brasil e, com isso, a 

sua atuação em campos que, teoricamente, não teria atribuição para exercer atividades, 

como é o caso da investigação criminal, tem gerado certas polêmicas no cenário político e 

social. 
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PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito. Brasília: 

Brasília Jurídica. 2003. p. 267.
 

23 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
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Tendo em vista essa temática, necessário se faz traçar uma análise dos princípios 

constitucionais penais relacionados ao poder investigatório criminal do Ministério Público, 

de modo a se estabelecer um parâmetro principiológico desta prerrogativa, aspecto este que 

será analisado no próximo capítulo. 
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2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO PODER 

INVESTIGATÓRIO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

2.1. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

De todas as constituições brasileiras, a única que consagra a cláusula do devido 

processo legal de forma expressa é a Constituição Federal de 1988. Isso não quer dizer que 

nas outras constituições tal princípio não pudesse ser invocado, uma vez que é uma cláusula 

inerente ao Estado Democrático de Direito e que está implícita no ordenamento jurídico. 

O devido processo legal foi previsto na Carta Magna de 1988, que, em seu art. 5º, LIV, 

estabelece que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens nem o devido processo 

legal”. Dessa forma, o devido processo legal se transforma numa verdadeira autolimitação ao 

poder punitivo do Estado. A regular tramitação de um processo é uma garantia dada ao 

cidadão de que ele será julgado de acordo com a lei, garantindo-se que seus direitos sejam 

respeitados. Sobre o assunto, a professora Ada Pellegrini Grinover assevera o seguinte: 

 
Acompanhando as tendências atuais, o novo processo penal latino-

americano não se satisfaz em salientar e reforçar a cláusula do devido processo legal, 

por intermédio de uma série de garantias que caracterizam direitos públicos 

subjetivos das partes; mas ainda lhe empresta a conotação de definição objetiva e 

política de um processo justo (fair trail). De um lado, portanto, encontra-se a 

enunciação clara e destacada das garantias do acusado, traduzindo a concepção 

básica de que a imposição da sanção punitiva deve ser necessariamente precedida 

por um processo em que o confronto entre o poder punitivo estatal e o direito de 

liberdade do imputado seja feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva 

paridade de armas; e, de outro lado, fica patente, por outras garantias, que o justo 

processo existe como fator legitimante do próprio exercício de jurisdição.
24

 

 

 Vale lembrar que não há limitação funcional quanto à aplicação do princípio do 

devido processo legal, de maneira que, a cláusula deve se dirigir a todos que detêm parcela de 

poder na esfera pública. Assim, qualquer ato emanado do poder público, seja do Executivo, 

Legislativo ou Judiciário, deverá respeitar as formalidades previstas no ordenamento jurídico. 

Uma das garantias fundamentais do processo que está compreendida no devido processo legal, 

por exemplo, é a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. 

Sendo titular do ius puniendi, o Estado, por meio dos seus poderes jurisdicionais, tem 

o poder-dever de punir o indivíduo que pratica um ato contrário à ordem normativa do direito 

penal, no entanto, também deve preservar a liberdade do acusado através de um instrumento 

de tutela que protege ambos os interesses, que seria o processo penal. 

Para que o réu, na persecução penal, tenha plena garantia de que o órgão responsável 

pela acusação é diferente daquele que o irá julgar e de que todos os seus direitos 
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GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, 

p.209.
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constitucionais serão respeitados, é necessário que se respeite o devido processo legal. Dessa 

forma, é um direito fundamental do indivíduo que a acusação seja realizada por um órgão 

funcionalmente independente e que esta função acusatória seja exercida por um Promotor de 

Justiça com atribuições previamente estabelecidas em lei. 

Nesse contexto, a imparcialidade do Ministério Público ganha destaque no que tange 

ao devido processo legal, uma vez que a sua capacidade de ser parte, ou também chamada 

legitimatio ad causam, não pode ser confundida com a imparcialidade do membro em seu 

agir à luz do direito material deduzido em juízo. Tanto é assim que o promotor, quando 

evidenciado que o réu é inocente ou quando não houver provas de sua culpabilidade, deve 

requerer a absolvição do acusado. 

Diante desse parâmetro, Paulo Rangel entende que o Ministério Público estaria 

autorizado a realizar as investigações criminais, senão vejamos: 

 
Por essa prima, não há óbice legal de que o Ministério Público, sendo parte 

instrumental, porém imparcial, possa desenvolver as investigações criminais diretas 

que viabilizarão o curso, regular, do processo justo a que irá se submeter o réu. Até 

porque, como veremos adiante mais adiante, o Ministério Público pode, inclusive, 

dispensar o inquérito policial, se tiver outros elementos (peças de informação) que 

viabilizem o exercício da ação penal (cf. §5º do art. 39 do CPP), ou seja, pode 

dispensar o inquérito para, de imediato, iniciar a ação penal, porque não poderia 

fazer a investigação que dará suporte à ação penal que irá propor? Quem pode o 

mais, pode o menos.
25

 

 

No entanto, deve-se destacar que este princípio também desperta pensamentos 

contrários ao poder investigatório criminal do Ministério Público, uma vez que a realização 

individual da investigação criminal pelo Parquet, sem qualquer fiscalização por parte de um 

magistrado ou acompanhamento da autoridade policial, poderia comprometer a 

imparcialidade da instituição. 

Sendo assim, faz-se necessário que, assim como ocorre com a autoridade policial, o 

Ministério Público se sujeite a regras para que se utilize dessa prerrogativa, respeitando os 

direitos da pessoa investigada, de modo a não acarretar uma possível violação ao princípio do 

devido processo legal. 

 

2.2. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 

 

Não há se falar em um processo de acordo com a lei, buscando a verdade dos fatos, se 

não houver a oportunidade de o acusado refutar as afirmações feitas pelo Ministério Público 

em sua peça processual. A Constituição Federal consagra o princípio do contraditório no art. 

5º, LV, in verbis: 
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RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes. 

 

Dessa forma, o contraditório traz como consequência a igualdade das partes, 

possibilitando que elas produzam provas de suas pretensões em igualdade de condições. 

Neste caso o Ministério Público surge como um verdadeiro defensor do direito do réu ao 

contraditório, pugnando pela nulidade do ato processual perante o magistrado caso o acusado 

não esteja devidamente amparado por um defensor público ou um advogado. O mestre 

Eugênio Pacelli de Oliveira, dissertando sobre o tema, ressalta a importância do referido 

princípio no sistema penal acusatório, relacionando-o também com o princípio da ampla 

defesa, senão vejamos: 

 
O contraditório, portanto, junto ao princípio da ampla defesa, institui-se 

como a pedra fundamental de todo processo e, particularmente, do processo penal. E 

assim, é porque, como cláusula de garantia instituída para proteção do cidadão 

diante do aparato persecutório penal, encontra-se solidamente encastelado no 

interesse público da realização de um processo justo e equitativo, único caminho 

para a imposição da sanção de natureza penal.
26

 

 

Vale lembrar que a expressão “processo administrativo”, presente no artigo da 

Constituição citado em epígrafe, não pode levar o intérprete a imaginar que esta seara 

compreenderia a fase inquisitorial, ou seja, o procedimento administrativo instaurado pela 

autoridade policial na delegacia de polícia, haja vista ser o inquérito policial um expediente 

administrativo que tem por objetivo apurar a ocorrência de uma infração penal, sem o 

proposito de delimitar pena ao suposto infrator objeto da investigação. 

O contraditório é inerente ao próprio sistema acusatório adotado pelo direito brasileiro 

e significa o direito da parte de ser ouvida frente a pretensão punitiva realizada pelo 

Ministério Público, haja vista que no sistema inquisitivo não há contraditório, já que o 

acusado é o próprio objeto da investigação, não sendo, numa concepção técnica, um acusado 

e sim um investigado. 

 Desse modo, não há motivos para se falar em contraditório na fase de procedimento 

administrativo ou na fase pré-processual, fato este que é utilizado pelo autor Paulo Rangel 

para justificar o poder investigatório criminal pelo Ministério Público, conforme se vê a 

seguir: 

 
Por último, se na fase preliminar preparatória da ação penal não há o 

contraditório por inexistir acusação, a colheita de provas (rectius = informações) 

feita, diretamente, pelo Ministério Público não ofende a Constituição, mas sim, 

como vamos ver abaixo, garante ao indiciado, ou autor, em tese, do fato, que a 

mesma colheita seja feita por um órgão independente, imparcial quanto ao direito 
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OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 43.
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material dito violado e dentro do devido processo legal, pois como dominus litis que 

é o Ministério Público, se não houver justa causa para a propositura da ação penal, o 

arquivamento é medida de justiça que deve ser adotado, tudo em conformidade com 

os arts. 127, caput, da CRFB c/c 43, III, do CPP. 
27

 

 

Assim, para alguns autores, o fato de não se caracterizar o contraditório na fase de 

investigação criminal justificaria a colheita de elementos informativos realizada diretamente 

pelo Ministério Público, já que, segundo eles, tal medida poderia até mesmo ser benéfica ao 

indiciado, tendo em vista que a investigação pode ser conduzida por um órgão imparcial, 

valendo lembrar que, essa imparcialidade, como já citado quando se falou sobre o princípio 

do devido processo legal, pode ser questionada, tendo em vista que não há regras 

disciplinando o modo pelo qual o Ministério Público deve proceder à realização da 

investigação criminal, ficando ao arbítrio dos membros do Parquet determinar como será 

feita as investigações, fato este que se mostra temerário, já que não há certeza de que o órgão 

irá agir de acordo com a lei e a justiça. 

 

2.3. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL 

 

Pelo princípio do promotor natural se entende que somente pode presentar a 

instituição um membro do Ministério Público que, para determinado caso concreto, tenha 

suas atribuições fixadas conforme regras previamente estabelecidas no ordenamento jurídico. 

É vedada a designação que não esteja norteada pelo princípio da impessoalidade, uma 

vez que a escolha do promotor para a atuação em determinado caso penal deve ser feita 

seguindo a regra da distribuição de serviços no órgão ministerial, que deve ser estabelecida de 

antemão. Assim, o princípio se mostra como um garantismo constitucional de toda e qualquer 

pessoa de ter um membro do Ministério Público como órgão de execução, de modo a se evitar, 

segundo alguns autores, o chamado “promotor de encomenda”. Nesse sentido, Paulo Rangel 

disserta sobre o tema: 

 
(...) O princípio existe mais em nome da sociedade do que propriamente da 

pessoa física do Promotor de Justiça, pois, na verdade, exige-se dentro de um 

Estado Democrático de Direito, que a atuação dos órgãos do Estado seja pautada 

pelos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (cf. art. 37, caput, da 

CRFB), não sendo admissível que os atos sejam praticados pelo Ministério Público, 

com a interferência de terceiros, em afronta ao Devido Processo Legal.
28

 

 

Tal princípio guarda certa semelhança com o princípio do juiz natural, já que ninguém 

pode ser condenado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII, da CF/88), assim como 

ninguém pode ser processado senão por autoridade dotada de atribuição previamente fixada 
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Ibidem. p.55.
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em lei. Alguns autores entendem que o princípio do promotor natural pode ser extraído dos 

artigos 5º, LIII, 127, §1º (princípio da independência funcional), e 128, §5º, I, “b” (garantia 

da inamovibilidade), todos da Constituição Federal. O regramento constitucional ainda prevê 

que “não haverá juiz ou tribunal de exceção”, de modo que o Promotor de Justiça ou 

Procurador da República, que funciona junto a determinado juízo, deve estar previamente 

investido das atribuições do cargo inerente ao órgão de execução do qual faz parte. 

Sendo a ação penal privativa do Ministério Público, conforme o artigo 129, I da 

Constituição Federal, o cidadão tem a plena garantia de que somente pode ser processado 

pelo órgão do Parquet. 

Dessa forma, o princípio do promotor natural se constitui também como um limite ao 

poder investigatório do Ministério Público, porquanto exige que a condução da investigação 

seja realizada por um agente com atribuições previamente estabelecidas para o caso concreto. 

No entanto, o autor Bruno Calabrich ressalta que tal atribuição depende da análise do caso 

concreto, senão vejamos: 

 
(...) Essa atribuição depende, naturalmente, da avaliação das peculiaridades 

do caso concreto (como local do crime, natureza da infração penal – comum, militar, 

eleitoral etc. -, a qualidade do investigado – e.g., se goza ou não de foro por 

prerrogativa de função, outros critérios), de modo análogo ao que se deve proceder a 

fim de se determinar a competência do órgão jurisdicional.
29

 

 

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento controvertido quanto ao 

reconhecimento do referido princípio no ordenamento jurídico brasileiro. A polêmica reside 

na compatibilidade entre o princípio do promotor natural e os princípios da unidade, 

indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público, bem como na necessidade 

ou não de expressa previsão legal desse princípio, havendo julgados em ambos os sentidos. 

 

2.4. O PRINCÍPIO DA INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS 

ILÍCITOS 

 

A garantia fundamental da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo está 

prevista expressamente no artigo 5º, LVI da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

 

A prova é um direito subjetivo constitucionalmente assegurado e inerente aos 

princípios do devido processo legal e do contraditório. No entanto, a liberdade ao direito de 
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prova encontra limitações e restrições estabelecidas pelo legislador na própria Carta Magna 

de 1988 (art. 5º, LVI) e na legislação infraconstitucional, a fim de evitar possíveis abusos na 

produção das referidas provas. Dissertando sobre o tema Eugênio Pacelli de Oliveira assevera 

o seguinte: 

 
Em uma ordem jurídica fundada no reconhecimento, afirmação e proteção 

dos direitos fundamentais, não há como recusar a estatura fundante do princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas, sobretudo, porque destinado a proteger os 

jurisdicionados contra investidas arbitrárias do Poder Público.
30

 

 

Os fins não justificam os meios em um Estado Democrático de Direito, uma vez que 

não há possibilidade de que uma prova obtida por meios que violam a legislação vigente 

também não infrinja o direito a dignidade da pessoa humana daquele prejudicado por esta 

prova ilícita. Provas ilícitas utilizadas no processo são consideradas provas vedadas e, se 

valorada e admitida pelo juiz na prolação da sentença, pode acarretar a nulidade da mesma. 

Nesse contexto, o Ministério Público tem um papel importante na produção das 

provas que irão sustentar a sua pretensão acusatória em desfavor do acusado, haja vista que, 

como defensor da ordem jurídica e fiscalizador da lei, não pode admitir determinados 

procedimentos que são realizados pela autoridade policial para sempre tentar achar um 

culpado para determinado caso. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 ter avançado muito na garantia dos direitos 

dos cidadãos no que tange aos procedimentos realizados pela polícia, como a necessidade de 

mandado judicial para prática de determinados atos, ainda há uma grande dificuldade de 

mudança nos comportamentos dos aparelhos de repressão do Estado. Assim, o Ministério 

Público se mostra um órgão essencial para que tais abusos sejam evitados, já que, 

participando da colheita de provas, pode atuar na busca de um procedimento legal e justo, de 

modo a garantir a ordem jurídica. 

O controle externo da atividade policial dada ao Ministério Público pela Constituição 

Federal de 1988 foi, por exemplo, uma das garantias dadas pelo legislador à sociedade para 

que eventuais abusos praticados pela autoridade policial sejam objeto de controle pelo órgão 

ministerial, a fim de se preservar os direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Portanto, a observância da regular colheita das provas, produzida dentro dos limites 

constitucionalmente previstos, mostra-se como um requisito para que o Ministério Público 

presida uma eventual investigação criminal, a fim de garantir ao investigado o acesso aos 

meios de prova que foram utilizadas no decorrer do procedimento investigatório. 
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2.5. PRINCÍPIO DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA 

 

Para que possamos delimitar as funções do Ministério Público dentro do sistema 

acusatório adotado no Brasil, faz-se necessário analisar o papel que o Parquet possui no que 

tange também ao ônus da prova. 

Sob o ponto de vista processual, é possível dizer que o ônus seria o encargo que as 

partes possuem de provar as alegações que fazem em juízo. Para a maioria da doutrina, o 

ônus da prova compete a quem alega o fato, ou seja, é baseada no interesse da própria 

afirmação. Nesse diapasão doutrinário disserta Tourinho Filho: 

 
Para evitar esse risco ou esse prejuízo devem as partes procurar a provar a 

tese levantada, pois, sem embargo daquela faculdade do Juiz, o descaso, conforme 

adverte Espínola Filho, poderá trazer-lhes amargas decepções.
31

 

 

O professor Hélio Bastos Tornaghi também entende dessa forma, senão vejamos: 

 
Portanto, o sentido do art. 156 deve ser este: ressalvadas as presunções, que 

invertem o ônus da prova, as alegações relativas ao fato objeto da pretensão punitiva 

têm de ser provadas pelo acusador e as referentes a fatos impeditivos ou extintivos 

devem ser provadas pelo réu. Na verdade, o ônus da prova compete àquele a quem o 

fato aproveita. Essa, aliás é a orientação do Código de Processo Civil (art. 333, I e 

II). 
32

 

 

Dessa forma, a posição tradicional entende que a acusação deve se prestar a entregar a 

prova dos fatos constitutivos e ao réu cabe provar a sua inocência, alegando fatos extintivos, 

modificativos ou extintivos, analisando o princípio conforme o artigo 156 do Código de 

Processo Penal. 

 No entanto, há doutrinadores que pensam de forma distinta, entendendo que tal ônus, 

à luz do regramento constitucional, deveria recair somente sob o Ministério Público e não sob 

o réu, uma vez ser o Parquet o órgão constitucionalmente incumbido de realizar a persecução 

penal, devendo narrar, em sua peça exordial, o fato previamente definido como crime, com 

todas as circunstâncias do injusto penal, sob pena de inépcia da denúncia caso não proceda 

dessa forma. Dissertando sobre o assunto o professor Afrânio Silva Jardim, citado por Paulo 

Rangel, ressalta que: 

 
Mesmo quando o réu alega um fato que poderia caracterizar uma legítima 

defesa, nada mais faz do que negar os fatos tal como descritos na peça acusatória. 

(...) 

Assim, não nos parece cientificamente correto resolver a questão do ônus 

da prova na ação penal condenatória na dependência do que, neste ou naquele caso, 

foi alegado pela acusação ou pela defesa. Repita-se: a defesa não manifesta uma 

verdadeira pretensão, mas apenas pode se opor à pretensão punitiva do autor. 
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TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 18 ed. v.3. São Paulo: Saraiva, 1997, p.238.
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TORNAGHI, Hélio Bastos. Curso de Processo Penal. 8 ed., vol I, São Paulo: Saraiva,  1991, p. 308.
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(...) 

Sob o prisma processual, somente a acusação é que alega fatos, atribuindo-

os ao réu. Eventual ‘alegação’ deste, será tão somente aparente, vez que 

juridicamente deve ser reputada como mera negação dos fatos alegados na denúncia 

ou queixa. 

(...) quando o réu apresenta um álibi, dizendo que no dia e hora do crime se 

encontrava em lugar distante, não está alegando fato positivo diverso, mas apenas 

negando o que lhe é atribuído na denúncia. Assim, a dúvida sobre se ele estava ou 

não naquele lugar distante nada mais é do que a dúvida sobre se ele estava no lugar 

afirmado na denúncia ou queixa. É intuitivo. Desta maneira, ao sustentar tal álibi, o 

réu não assume o ônus de provar fato positivo que negue a acusação, permanecendo 

o autor com o ônus de provar aquilo que originalmente afirmou.
33

 

 

Assim sendo, essa segunda visão doutrinária sobre o princípio do ônus da prova na 

ação penal condenatória entende que há um equívoco em dividir o ônus da prova entre 

acusação e defesa, uma vez que esse princípio deve ser analisado através de uma intepretação 

de acordo com a Constituição Federal e o artigo 156 do Código de Processo Penal e não à luz 

somente do CPP, de modo que o ônus da prova não recaia somente sobre o réu e sim sobre o 

órgão acusador. 

O autor Paulo Rangel, defensor da segunda corrente, utiliza essa premissa para 

justificar o poder investigatório criminal direto pelo Ministério Público, senão vejamos: 

 
Dar-lhe, na fase processual, a totalidade do ônus, porém negar-lhe a 

investigação criminal direta na fase pré-processual é apostar na falência da 

instituição que só aos ricos e poderosos, que vivem às margens da lei, interessa. A 

colheita das informações necessárias que viabilizam o exercício da ação penal pode 

(e deve), assim, em alguns casos, ser feita pelo próprio Ministério Público, sob pena 

de enfraquecermos a instituição do Ministerial que tão nobre função ganhou com a 

“Constituição Cidadã”, tornando-se, nos últimos anos, a reserva moral da sociedade, 

razão pela qual incomodou alguns homens públicos.
34

 

 

Assim, verifica-se que o princípio do ônus da prova na ação penal condenatória divide 

a opinião doutrinária, mas pode ser utilizado como um dos princípios relacionados ao poder 

investigatório criminal do Ministério Público. 

 

2.6. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

Em um Estado Democrático de Direito os atos da administração pública devem ser, 

em regra, públicos e, excepcionalmente, praticados em segredo para resguardar determinados 

interesses. A publicidade dos atos representa propriamente um direito de defesa e integra o 

devido processo legal, de modo a se caracterizar um processo justo no qual seja possível que 

toda a sociedade tenha o direito de conhecer dos atos praticados na via judicial. Nesse sentido 
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JARDIM, Afrânio Silva apud RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 

ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 73
 

34 
RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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se refere Rogério Lauria Tucci: 

 
O princípio da publicidade deflui do devido processo legal, e visa à 

regularidade doa atos processuais, garantindo às partes em iter procedimental 

escorreito de qualquer vício, tornando a justiça criminal mais transparente.
35

 

 

Tal garantia da publicidade dos atos estaria prevista, ressalvando as situações de 

interesse público, no mandamento constitucional nos artigos art. 5º, LX, caput
36

, c/c art. 93
37

, 

IX, c/c o art. 792 do Código de Processo Penal
38

. 

Em regra, vigora no direito brasileiro o princípio da publicidade absoluta dos atos, 

sendo que, em determinados casos expressamente previstos em lei, essa publicidade pode ser 

restringida, conforme o procedimento adotado para o caso concreto. 

Ocorre que, na fase pré-processual, ou seja, na fase de investigação criminal realizada 

pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o princípio da publicidade dos atos é 

aplicado de forma mitigada, haja vista que as investigações devem ocorrer em sigilo, 

garantindo o esclarecimento do fato investigado. 

O objetivo dessa restrição seria evitar que uma possível comunicação prévia dos atos 

correntes da investigação a uma das partes prejudique a elucidação do fato que está sendo 

investigado, impedindo a delimitação das circunstâncias em que o delito teria ocorrido e 

quem o teria praticado. Uma investigação criminal desordenada pode levar ao prejuízo do 

esclarecimento do delito investigado como ressalta Paulo Rangel na seguinte passagem: 

 
Investigação criminal tumultuada com intromissão indevida de terceiras 

pessoas que nada têm a ver com os fatos, mas querem noticiá-la, para comercializar 

a imagem do indigitado autor, prejudica o esclarecimento da chamada verdade, fere 

o direito de imagem, a honra, a vida privada e a intimidade que a todos são 

assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, X).
39

 

 

                                                 
35 

LAURIA TUCCI, Rogério. Direitos e Garantias Individuais do Processo Penal Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

1993, pp. 239-240.
 

36 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:
 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem; 
37  

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios:
 

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
38 

Art. 792.  As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos 

juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em 

dia e hora certos, ou previamente designados.
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No entanto, cabe ressaltar que o sigilo deve recair nos documentos ainda não juntados 

ao expediente investigatório, por ainda não terem sido concluídas as investigações que lhe 

deram origem, sendo possível que o advogado da pessoa investigada tenha acesso aos 

elementos de informação já juntados ao procedimento. Sobre o assunto colaciona-se um 

trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no HC n.º 89.837: 

 
(…) desrespeitar o direito do investigado ao silêncio (nemo tenetur se 

detegere), nem lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir 

prova contra si mesmo, bem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do 

procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas à reserva 

constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se acompanhar de Advogado, 

nem impor, a este, indevidas restrições ao regular desempenho de suas prerrogativas 

profissionais (Lei nº 8.906/94, art. 7º, v.g.). - O procedimento investigatório 

instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, termos de 

declarações ou depoimentos, laudos periciais e demais subsídios probatórios 

coligados no curso da investigação, não podendo, o Parquet, sonegar selecionar ou 

deixar de juntar, aos autos, quaisquer desses elementos de informação, cujo 

conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser tornado acessível 

tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu Advogado. - O regime de sigilo, 

sempre excepcional, eventualmente prevalecente no contexto de investigação 

criminal promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao 

investigado e ao Advogado por este constituído, que terão direito de acesso – 

considerado o princípio da comunhão de provas – a todos os elementos de 

informação que já tenham sido formalmente incorporados aos autos do respectivo 

procedimento investigatório.
40 

 

Dessa forma, na fase de investigação criminal, o fato investigado, ressalvado os 

elementos informativos já juntados ao procedimento, deve ser mantido em sigilo para 

assegurar o regular andamento das investigações, dando garantias ao acusado de que será 

julgado por um fato em que tenha sido legalmente delimitada a autoria e a materialidade 

sendo estas características que também devem ser seguidas pelo Ministério Público caso 

venha a se utilizar dessa função investigativa criminal. 
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3. A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO MINSTÉRIO PÚBLICO EM OUTROS 

PAÍSES 

 

Neste capítulo é bom deixar claro que irão se trazer apenas exemplos de como a 

função investigatória criminal do Ministério Público é regulamentada e exercida em outros 

países, com o objetivo de observar como esta prerrogativa é realizada ou não nos países que 

serão citados, sem a premissa de se adentrar detalhadamente no estudo dessas instituições nos 

países estrangeiros. 

 

3.1.  O MINISTÉRIO PÚBLICO NA ITÁLIA 

 

Na Itália o Ministério Público e a polícia judiciária “realizam, no âmbito das suas 

respectivas atribuições, as investigações necessárias para as determinações inerentes ao 

exercício da ação penal”, sendo o órgão ministerial que “dirige as investigações e dispõe 

diretamente da polícia judiciária” segundo predispõe os artigos 326
41

 e 327
42

 do Código de 

Processo Penal Italiano de 1989. 

Dessa forma, o sistema processual penal italiano adotou um sistema acusatório em 

que a acusação fica a cargo do Ministério Público, que é também quem dirige e realiza as 

investigações necessárias para o exercício da persecução penal. Segundo o autor argentino 

Edmundo Hendler “(...) toda invetigación se canaliza através del Ministério Público, quien 

debe decir su tempo de duración.”43
    

No que tange à polícia judicial, esta deve agir em integração com o Parquet e sob sua 

fiscalização, tendo por objetivo garantir as fontes de prova e identificar as pessoas que são 

investigadas. Quanto ao assunto, Paulo Rangel assevera que: 

 
O Ministério Público italiano tem a função imparcial de produzir toda a 

                                                 
41  

ITALIA, Codice di Procedura Penale , del 24 ottobre 1989. Disponível em: <http://www.altalex.com 

/index.php?idnot=2011>. Acesso em: 02 de julho de 2013. É o que se tem do artigo 326: “Finalità delle indagini 

preliminari. 1. Il pubblico ministero e la polizia giu diziaria  svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, 

le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’a zione  penale.” Tradução livre: 

“Finalidade da investigação preliminar. 1. O Ministério Público e a polícia desempenham, dentro de suas 

competências, as investigações necessárias para a determinação do exercício da ação penal”.
 

42
 ITALIA, Codice di Procedura Penale , del 24 ottobre 1989. Disponível em: <http://www.altalex.com 

/index.php?idnot=2011>. Acesso em: 02 de julho de 2013. É o que se tem do artigo 327: “Direzione delle 

indagini preliminari. 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria 

che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa 

secondo le modalità indicate nei successivi articoli”. Tradução livre: “Direção da investigação preliminar. 1. O 

Ministério Público dirige a investigação e dispõe diretamente da polícia judiciária que, mesmo após a 

comunicação do crime, continua a realizar sua própria iniciativa na forma descrita nos artigos seguintes.  

43  
HANDLER, Edmundo S. Sistemas Procesales Penales Comparados: Los Sistemas Nacionales Europeos. 

Temas Procesales Comparados 1 ed. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999. p. 170, apud, RANGEL, Paulo. Investigação 

Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 144.
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prova necessária com o fim de concluir a investigação preliminar delimitando a 

autoria, bem como circunstanciando os fatos delituosos praticados.
44

   

 

Não obstante, nada impede que o Ministério Público, como efetivo fiscal da lei, colha 

informações que possam ser também favoráveis ao próprio investigado, como se manifesta o 

autor Fauzi Hassan Choukr ao falar sobre a possibilidade da investigação criminal pelo 

Ministério Público na Itália: 

 
O Ministério Público é dirigente da investigação preliminar, ressaltando 

caber ao ‘parquet’ nessa fase, inclusive, a produção dos meios de prova que 

eventualmente sirvam para a defesa daquele que poderá vir a ser réu na futura ação 

penal, desde logo evitando-se qualquer nomenclatura que possa indicar tratar-se essa 

etapa de um verdadeiro momento de formulação de acusação.
45 

 

Importante salientar que a condução da investigação pelo órgão ministerial não obsta 

que eventuais investigações subsidiárias sejam realizadas pela polícia, que deverá encaminhar 

os elementos produzidos durante a investigação ao Ministério Público logo após a colheita de 

provas. 

Portanto, observa-se que, com o advento do Código de Processo Penal Italiano de 

1989, o Ministério Público italiano passou a ser o condutor das investigações policiais, 

ficando reservado ao juiz o dever de garantia dos direitos constitucionais, tendo que se 

manifestar apenas quanto a eventuais medidas cautelares de natureza real ou pessoal. 

 

3.2. O MINISTÉRIO PÚBLICO EM PORTUGAL 

 

Em Portugal, segundo o artigo 53.º do Código de Processo Penal Português
46

, cabe ao 

Ministério Público a direção do inquérito policial, sendo dever da polícia auxiliar o órgão 

ministerial nessa atividade. Segundo o artigo 270 do Código de Processo Penal português
47

 a 
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RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

p.115.
 

45 
CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias Constitucionais na Investigação Criminal. 2 ed.. Rio deJaneiro: Lumen 

Juris, 2001, p.63.
 

46  
PORTUGAL, Código de Processo Penal, DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro. Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis>. Acesso em: 02 de julho de 

2013. “Artigo 53.º Posição e atribuições do Ministério Público no processo. 1 - Compete ao Ministério Público, 

no processo penal, colaborar com o tribunal na descoberta da verdade e na realização do direito, obedecendo em 

todas as intervenções processuais a critérios de estrita objectividade.
 

 2 - Compete em especial ao Ministério Público: 

a) Receber as denúncias, as queixas e as participações e apreciar o seguimento a dar-lhes; b) Dirigir o inquérito; 

c) Deduzir acusação e sustentá-la efectivamente na instrução e no julgamento; d) Interpor recursos, ainda que no 

exclusivo interesse da defesa; e) Promover a execução das penas e das medidas de segurança.” 
47  

PORTUGAL, Código de Processo Penal, DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro. Disponível em 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis>. Acesso em: 02 de julho de 

2013.“Art. 270.º Actos que podem ser delegados pelo Ministério Público nos órgãos de polícia criminal.
 

1 - O Ministério Público pode conferir a órgãos de polícia criminal o encargo de procederem a quaisquer 

diligências e investigações relativas ao inquérito. 
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prática de atos investigatórios pela polícia depende de delegação do Ministério Público. 

De acordo com os artigos 267
48

 c/c 262
49

 c/c 283
50

 do referido Código, na fase 

                                                                                                                                                        
2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior, além dos actos que são da competência exclusiva do juiz de 

instrução, nos termos dos artigos 268.º e 269.º, os actos seguintes: 

a) Receber depoimentos ajuramentados, nos termos da segunda parte do n.º 3 do artigo 138.º; 

b) Ordenar a efectivação de perícia, nos termos do artigo 154.º 

c) Assistir a exame susceptível de ofender o pudor da pessoa, nos termos da segunda parte do n.º 3 do artigo 

172.º; 

d) Ordenar ou autorizar revistas e buscas, nos termos e limites dos n.os 3 e 5 do artigo 174.º; 

e) Quaisquer outros actos que a lei expressamente determinar que sejam presididos ou praticados pelo 

Ministério Público. 

3 - O Ministério Público pode, porém, delegar em autoridades de polícia criminal a faculdade de ordenar a 

efectivação da perícia relativamente a determinados tipos de crime, em caso de urgência ou de perigo na demora, 

nomeadamente quando a perícia deva ser realizada conjuntamente com o exame de vestígios. Exceptuam-se a 

perícia que envolva a realização de autópsia médico-legal, bem como a prestação de esclarecimentos 

complementares e a realização de nova perícia nos termos do artigo 158.º 

4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, no n.º 3 do artigo 58.º, no n.º 3 do artigo 243.º e no n.º 1 do artigo 248.º, a 

delegação a que se refere o n.º 1 pode ser efectuada por despacho de natureza genérica que indique os tipos de 

crime ou os limites das penas aplicáveis aos crimes em investigação.” 
48  

PORTUGAL, Código de Processo Penal, DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro. Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis>. Acesso em: 02 de julho de 

2013. “Artigo 267.º Actos do Ministério Público. O Ministério Público pratica os actos e assegura os meios de 

prova necessários à realização das finalidades referidas no n.º 1 do artigo 262.º, nos termos e com as restrições 

constantes dos artigos seguintes.”
 

49  
PORTUGAL, Código de Processo Penal, DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro. Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis>. Acesso em: 02 de julho de 

2013.  “Artigo 262.º Finalidade e âmbito do inquérito
 

1 - O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência de um crime, determinar 

os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas, em ordem à decisão sobre a acusação. 

2 - Ressalvadas as excepções previstas neste Código, a notícia de um crime dá sempre lugar à abertura de 

inquérito.” 
50  

PORTUGAL, Código de Processo Penal, DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro. Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis>. Acesso em: 02 de julho de 

2013. “Artigo 283.º Acusação pelo Ministério Público.
 

1 - Se durante o inquérito tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado crime e de quem foi o 

seu agente, o Ministério Público, no prazo de 10 dias, deduz acusação contra aquele. 

2 - Consideram-se suficientes os indícios sempre que deles resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vir 

a ser aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma medida de segurança. 

3- A acusação contém, sob pena de nulidade: 

a) As indicações tendentes à identificação do arguido; 

b) A narração, ainda que sintética, dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma 

medida de segurança, incluindo, se possível, o lugar, o tempo e a motivação da sua prática, o grau de 

participação que o agente neles teve e quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação da sanção que lhe 

deve ser aplicada; 

c) A indicação das disposições legais aplicáveis; 

d) O rol com o máximo de 20 testemunhas, com a respectiva identificação, discriminando-se as que só devam 

depor sobre os aspectos referidos no n.º 2 do artigo 128.º, as quais não podem exceder o número de cinco; 

e) A indicação dos peritos e consultores técnicos a serem ouvidos em julgamento, com a respectiva identificação; 

f) A indicação de outras provas a produzir ou a requerer; 

g) A data e assinatura. 

4 - Em caso de conexão de processos, é deduzida uma só acusação. 

5 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 277.º, prosseguindo o processo quando os 

procedimentos de notificação se tenham revelado ineficazes. 

6 - As comunicações a que se refere o número anterior efectuam-se mediante contacto pessoal ou por via postal 

registada, excepto se o arguido e o assistente tiverem indicado a sua residência ou domicílio profissional à 

autoridade policial ou judiciária que elaborar o auto de notícia ou que os ouvir no inquérito ou na instrução, caso 

em que são notificados mediante via postal simples, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 113.º 

 7 - O limite do número de testemunhas previsto na alínea d) do n.º 3 pode ser ultrapassado desde que tal se 
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investigativa o Ministério Público tem por função praticar todos os atos e assegurar a 

produção de todos os meios de prova necessários para comprovação do delito eventualmente 

praticado, identificando os seus agentes, com o propósito de, ao final do procedimento, 

deduzir ou não a acusação. 

Durante a regular tramitação do inquérito, o juiz da instrução atua verdadeiramente 

como um juiz garantidor dos direitos fundamentais tendo, portanto, uma função passiva e sem 

iniciativa processual própria. É da sua competência, por exemplo, determinar a realização de 

interceptações telefônicas (art. 269
51

), e determinar as buscas domiciliares por pedidos 

fundamentados da autoridade policial ou do Ministério Público, retratando certa semelhança 

com o papel do magistrado no processo penal brasileiro. Nesse sentido Paulo Rangel ressalta 

o seguinte: 

 
A investigação realizada no inquérito policial é dirigida pelo Ministério 

Público, sendo assistido pelos órgãos de polícia criminal que atuam sob sua 

orientação e dependência funcional (cf. art. 263 do CPPP), em uma clara 

subordinação da polícia criminal ao Ministério Público, pois o titular da ação penal 

pública deve receber as informações necessárias que viabilizam o exercício da ação 

penal por parte do órgão investigador, porém não está o Ministério Público 

impedido de proceder, diretamente, na colheita das informações necessárias que 

viabilizem o exercício da ação penal, já que dirige o inquérito (cf. art. 53, nº2, b, do 

CPPP).
52 

 

Sendo assim, percebe-se que, em Portugal, optou-se por um sistema garantista onde o 

juiz deve atuar na defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, afastando-se do 

processo de persecução penal, que fica sob a responsabilidade do Ministério Público, 

realizando as investigações criminais que entender necessárias a fim de promover a ação 

penal pública, conforme se vê do regramento previsto no Código de Processo Penal 

Português. 

 

                                                                                                                                                        
afigure necessário para a descoberta da verdade material, designadamente quando tiver sido praticado algum dos 

crimes referidos no n.º 2 do artigo 215.º ou se o processo se revelar de excepcional complexidade, devido ao 

número de arguidos ou ofendidos ou ao carácter altamente organizado do crime.” 
51  

PORTUGAL, Código de Processo Penal, DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro. Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis>. Acesso em: 02 de julho de 

2013. “Artigo 269.º Actos a ordenar ou autorizar pelo juiz de instrução
 

1 - Durante o inquérito compete exclusivamente ao juiz de instrução ordenar ou autorizar: 

a) A efetivação de perícias, nos termos do n.º 3 do artigo 154.º; 

b) A efectivação de exames, nos termos do n.º 2 do artigo 172.º; 

c) Buscas domiciliárias, nos termos e com os limites do artigo 177.º; 

d) Apreensões de correspondência, nos termos do n.º 1 do artigo 179.º; 

e) Intercepção, gravação ou registo de conversações ou comunicações, nos termos dos artigos 187.º e 189.º; 

f) A prática de quaisquer outros actos que a lei expressamente fizer depender de ordem ou autorização do juiz de 

instrução. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo anterior.” 
52 

RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

p.123.
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3.3. O MINISTÉRIO PÚBLICO NA ALEMANHA 

 

Na Alemanha o procedimento preliminar e de investigação criminal é realizado pelo 

Ministério Público, auxiliado nessas atividades pela polícia (StPO § 160
53

 e StPO § 161
54

). 

Nessa instrução preliminar, promovida pelo Parquet, há participação de um juiz que fica 

responsável por autorizar a prática de medidas mais severas durante a investigação, ou seja, 

aquelas que possam violar diretamente direitos individuais do cidadão. 

Apesar dessas prerrogativas conferidas ao Ministério Público na Alemanha, na prática, 

as investigações são geralmente conduzidas pela autoridade policial, sendo poucos os casos 

em que o procedimento investigatório é diretamente realizado pelo órgão ministerial. 

Em verdade, não há uma divisão de órgãos estatais e de serviços, já que a polícia 

judiciária e o Ministério Público trabalham juntos, de modo a evitar eventuais burocracias 

desnecessárias e conflitos entre as instituições, a fim de obter a busca pela justiça, colhendo 

as provas necessárias para acusar um possível criminoso, ou encontrando evidências que 

façam inocentar a pessoa investigada.    

Assim, percebe-se que o regramento processual penal alemão permite que o 

Ministério Público possa se encarregar de conduzir diretamente a investigação criminal, mas, 

em regra, age com o apoio da polícia para realizar tais investigações. 

                                                 
53 

ALEMANHA, Strafprozessordnung. Disponível em:
 

< http://www.juareztavares.com/textos/cpp_de.pdf>. Acesso em 06 de julho de 2013. “StPO § 160 (1) Sobald 

die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis 

erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu 

erforschen. (2) Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung 

dienenden Umstände zu ermitteln und für die Erhebung der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu besorgen 

ist. (3) Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen sich auch auf die Umstände erstrecken, die für die 

Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat von Bedeutung sind. Dazu kann sie sich der Gerichtshilfe bedienen. (4) 

Eine Maßnahme ist unzulässig, soweit besondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche 

Verwendungsregelungen entgegenstehen.” Tradução livre: “StPO § 160: (1) (omissis) (2). A Promotoria de 

Justiça deverá averiguar não só as circunstâncias que sirvam de incriminamento, como também as que sirvam de 

inocentamento, e cuidar de colher as provas cuja perda seja temível."(3). As averiguações da Promotoria 

deverão estender-se às circunstâncias que sejam de importância para a determinação das conseqüências jurídicas 

do fato. (4) (omissis).” 
54 

ALEMANHA, Strafprozessordnung. Disponível em:
 

< http://www.juareztavares.com/textos/cpp_de.pdf>. Acesso em 06 de julho de 2013. “StPO § 161: (1) Zu dem 

in § 160 Abs. 1 bis 3 bezeichneten Zweck ist die Staatsanwaltschaft befugt, von allen Behörden Auskunft zu 

verlangen und Ermittlungen jeder Art entweder selbst vorzunehmen oder durch die Behörden und Beamten des 

Polizeidienstes vornehmen zu lassen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders 

regeln. Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auftrag der 

Staatsanwaltschaft zu genügen, und in diesem Falle befugt, von allen Behörden Auskunft zu verlangen. (2) In 

oder aus einer Wohnung erlangte personenbezogene Informationen aus einem Einsatz technischer Mittel zur 

Eigensicherung im Zuge nicht offener Ermittlungen auf polizeirechtlicher Grundlage dürfen unter Beachtung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu Beweiszwecken nur verwendet werden (Artikel 13 Abs. 5 des 

Grundgesetzes), wenn das Amtsgericht (§ 162 Abs. 1), in dessen Bezirk die anordnende Stelle ihren Sitz hat, die 

Rechtmäßigkeit der Maßnahme festgestellt hat; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung 

unverzüglich nachzuholen.” Tradução livre: “StPO § 161: (1) Para a finalidade descrita no parágrafo precedente, 

poderá a Promotoria de Justiça exigir informação de todas as autoridades públicas e realizar averiguações de 

qualquer classe, por si mesma ou através das autoridades e funcionários da Polícia. As autoridades e 

funcionários da Polícia estarão obrigados a atender a petição ou solicitação da Promotoria. (2) (omisssis).” 

http://www.juareztavares.com/textos/cpp_de.pdf
http://www.juareztavares.com/textos/cpp_de.pdf
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3.4. O MINISTÉRIO PÚBLICO NA FRANÇA 

 

O sistema processual penal adotado na França foi o do juizado de instrução, sendo 

este um procedimento em que o juiz atua propriamente como investigador, procedendo a 

colheita de provas necessárias para a delimitação da autoria e materialidade de eventual delito. 

Esse modelo adotado pelo processo penal francês, segundo Paulo Rangel, não se 

mostra como o melhor procedimento a ser adotado, uma vez que compromete a parcialidade 

do juiz, como relata na seguinte passagem: 

 
Pensamos que, não obstante ser o braço da atuação do Parquet, o juizado 

de instrução na França não é o melhor opção a ser adotada, pois deixa o juiz em 

uma posição de parcialidade mesmo que depois não seja o mesmo que irá julgar a 

demanda. A questão da imparcialidade do órgão jurisdicional nada tem a ver com o 

fato de ser o mesmo juiz que colheu as provas aquele que irá julgar ou não, mas sim 

em colocar no lugar devido, dentro de uma sociedade democrática de direito, órgão 

jurisdicional, ou seja, o órgão que dá a cada um aquilo que é seu, satisfazendo (ou 

não) uma pretensão.
55 

 

Quanto à colheita de provas na investigação criminal, esta deve ser feita pela polícia 

judiciária sob a coordenação do Ministério Público. Na França, a autoridade policial é 

subordinada ao Ministério Público, haja vista a polícia judiciária se encontrar sob direção do 

procurador geral, podendo este, inclusive, determinar a aplicação de sanção por eventual falta 

disciplinar de um dos agentes policiais. Assim, as atividades realizadas pela polícia, como 

diligências, colheita de provas e outras informações necessárias ao esclarecimento dos delitos 

praticados, devem ser todas informadas ao Ministério Público. Sobre o assunto o autor 

Mireille Delmas-Marty, citado por Marcos Kac, preleciona o seguinte: 

 
Cabe ao Ministério Público francês instruir a polícia a agir conforme suas 

determinações. Por seu turno, a polícia deve avisar ao Ministério Público 

imediatamente o conhecimento sobre as infrações penais de que tiverem ciência. 

O Ministério Público realiza ou ordena a realização das diligências 

necessárias à investigação penal; para este fim dirige a atividade policial (CPPF, art. 

41).
56 

 

Dessa forma, verifica-se que o sistema processual penal francês permite que o 

Ministério Público dirija as ações da polícia judiciária, determinando a realização das 

diligências necessárias para o regular andamento das investigações criminais, devendo a 

autoridade policial manter o Parquet informado de todas as atividades realizadas durante o 
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RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

p.119.
 

56  
DELMAS- MARTY, Mireille et ali apud, KAC, Marcos. O Ministério Público na investigação penal 

preliminar. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. pp. 54-55.
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procedimento investigatório, a fim de se esclarecer os crimes eventualmente praticados.     

 

3.5. O MINISTÉRIO PÚBLICO NA COLÔMBIA 

 

Na Colômbia o Ministério Público é composto pelo órgão denominado Fiscalia Geral 

da Nação e pelo Ministério Público propriamente dito. 

A Fiscalia General de la Nación (Fiscalia Geral da Nação) está incluída no capítulo 

referente ao Poder Judiciário e possui autonomia administrativa e financeira. Já o Ministério 

Público é presidido pelo Procurador Geral de la Nación (Procurador Geral da Nação) e se 

trata de órgão autônomo, exercendo funções de fiscalização e controle. 

Em relação à função investigatória, a investigação criminal e a acusação ficam a cargo 

da Fiscalia. Em relação às atribuições do Fiscalia Geral da Nação, Marcos Kac, assevera que: 

 
São atribuições da Fiscalia Geral da Nação a investigação de delitos e a 

deflagração da ação penal competente, assegurando o comparecimento dos acusados 

a juízo, adotando, para isso, todas as medidas legais pertinentes à espécie.
57 

 

Em parecer relacionado ao poder investigatório criminal do Ministério Público, o 

autor José Afonso da Silva, ao falar sobre o Ministério Público colombiano, relata
58

 que a 

própria Constituição da Colômbia, em seu artigo 250
59

, atribui competência para a Fiscalia 

Gerenal de la Nácion investigar crimes: 

 
   (...) Na Colômbia, sim, a Constituição dá competência direta à 

Procuradoria Geral da Nação (Fiscalía General de la Nación) para investigar os 

delitos e acusar os presumidos infratores ante os juízos e tribunais competentes (art. 

                                                 
57 

KAC, Marcos. O Ministério Público na investigação penal preliminar. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

p. 85.
 

58 
DA SILVA, José Afonso da Silva. Parecer. Disponível em:

 

<http://www.sindelpo.com.br/delpoli/index.php?option=com_content&view=article&id=231:parecer-do-

constitucionalista-jose-afonso-da-silva-pec-37&catid=23:noticias>. Acesso em 06 de julho de 2013.   
59 

COLÔMBIA, Constitución de Colombia. Disponível em:
 

<http://www.jurisciencia.com/vademecum/constituicoes-estrangeiras/a-constituicao-da-colombia-constitucion-

de-colombia/582/>. Acesso em 06 de julho de 2013. “ARTICULO 250. La Fiscalía General de la Nación está 

obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las 

características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o 

de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 

existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, 

salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del 

marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que 

ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio (...).”  Tradução livre: “ARTIGO 250. A Fiscalía 

Geral da Nação é obrigada a promover a ação penal e realizar as investigações dos atos que têm característica de 

um crime que chegam ao seu conhecimento por meio de denuncia, petição especial, queixa de ofício, desde que 

existam suficientes motivos e circunstâncias fáticas que indiquem a possível existência do mesmo. Não pode, 

portanto, suspender, interromper ou renunciar à persecução penal, salvo nos casos estabelecidos por lei para a 

aplicação do princípio da oportunidade regulado no âmbito da política criminal do Estado, que está sujeito ao 

um controle de legalidade pelo juiz que as funções de controle de garantias. As exceções são os crimes 

praticados por membros da Força Pública no serviço ativo e em relação ao mesmo serviço (...) .” 

http://www.sindelpo.com.br/delpoli/index.php?option=com_content&view=article&id=231:parecer-do-constitucionalista-jose-afonso-da-silva-pec-37&catid=23:noticias
http://www.sindelpo.com.br/delpoli/index.php?option=com_content&view=article&id=231:parecer-do-constitucionalista-jose-afonso-da-silva-pec-37&catid=23:noticias
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250). 

 

Dessa forma, verifica-se que na Colômbia o regramento constitucional permite que o 

Ministério Público, através da Fiscalia General de la Nación, tem atribuição para investigar a 

prática de delitos eventualmente ocorridos no país. 

 

3.6. O MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

O Ministério Público nos Estados Unidos se divide em três esferas: federal, estadual e 

dos condados. Perante os tribunais distritais federais americanos atuam os US Attorneys, 

integrantes do Departamento de Justiça, o que corresponderia aqui no Brasil ao Ministério da 

Justiça, e que representam localmente o Attorney General, sendo este aquele que atua no 

âmbito federal, se assemelhando a figura do Ministério Público Federal no Brasil. 

Segundo José Eduardo Sabo Paes
60

 nos Estados Unidos funcionam os Attorney 

General of State, que escolhem livremente os demais membros da carreira, denominados 

Assistants Attorney General, dentre os bacharéis em direito. Nos condados (County), que 

abrangem os territórios de certos municípios, figuram os State’s Attorneys ou District 

Attorneys. O US Attorney General of the State e os District Attorneys, de regra, são eleitos 

pelas respectivas comunidades, exercendo, portanto, um cargo de conotação marcantemente 

política. 

Existem três fases no processo penal americano, quais sejam, a fase investigatória 

(investigatory stage), de judicialização ou preparatória (adjudicatory stage) e a fase judicial. 

Em todas estas etapas o Ministério Público está presente, sendo que, na fase investigatória, 

em regra, as atividades são coordenadas pela polícia, sob a fiscalização e orientação dos 

promotores. No entanto, assevera o autor João Gualberto Garcez Ramos, que: 

 
Investigações criminais diretas por promotores, sem nenhuma intervenção 

policial, têm sido cada vez mais comuns, embora o fenômeno se verifique com mais 

frequência entre promotores federais e costume se limitar a algumas espécies de 

crimes.
61 

 

Dessa forma, o Ministério Público norte-americano tem se mostrado como um 

exemplo de domínio sobre a atividade da persecução penal. Nesse sentido o autor Bruno 

Calabrich disserta o seguinte: 

 
(...) Embora seja necessária uma autorização judicial (warrant) para 
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medidas cautelares de prisão, de busca (search) e de apreensão (seize ou seizure), 

nos Estados Unidos o Ministério Público é o verdadeiro senhor da investigação 

criminal, não havendo controle judicial valorativo no correr da fase investigativa 

nem no caso de arquivamento. Seu poder discricionário (discretion) permite decidir 

sobre a submissão do caso à preliminar hearing e ao grand jury, para a confirmação 

da existência de uma problable cause, e mesmo negociar com o investigado a troca 

de uma admissão de culpa por uma pena mais reduzida ou por uma desqualificação 

do delito para tipos com sanções menos severas (plea bargaining).
62 

 

Quanto à falta de controle do Ministério Público na fase investigatória o autor José 

Eduardo Sabo Paes ressalta que: 

 
(...) não existe, na prática, controle judicial exceto quando a ação é 

ajuizada com ‘intenção de perseguição’ ou de modo discricionário. O juiz evita de 

todos os modos qualquer tipo de intervenção, pois a atribuição da investigação 

criminal cabe ao poder executivo que o faz por meio do Ministério Público, e não 

ao Poder Judiciário (...).
63 

 

Não obstante, essa característica do Ministério Público norte americano, um instituto 

que ganhou centralidade na história dos Estados Unidos e que também está relacionado aos 

poderes investigatórios do Ministério Público é o accountability, que remete à ideia de 

“holding acountable” (ou responsabilização). 

A ideia do accountability refere-se ao controle e a fiscalização dos agentes públicos, 

papel este que também cabe ao Parquet realizar como representante da sociedade e um dos 

mecanismos de controle da Administração Pública. No entanto, a instituição ministerial não 

possui atribuições capazes de punir diretamente governantes, burocratas ou agentes públicos 

que violaram normas ou transgrediram regras. Para isso, faz-se necessário que colha as 

evidências necessárias para levar o caso ao Poder Judiciário. 

Cabe ressaltar que esse aspecto da responsabilização dos agentes públicos foi uma das 

críticas feitas pelos membros do Ministério Público à Proposta de Emenda Constitucional n.º 

37/2011, que denominaram de “PEC da impunidade”, uma vez que o projeto previa caber 

privativamente à polícia judiciária, órgão subordinado hierarquicamente aos governantes, a 

função de investigar crimes, comprometendo, em tese, a credibilidade da função 

investigatória, haja vista que os próprios políticos que estão no poder poderiam ser os 

investigados. 

No entanto, vale lembrar que o caráter discricionário quanto à possibilidade do 
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Parquet iniciar uma investigação individualmente também deve ser alvo de questionamento, 

pois, tendo em vista que uma eventual condenação por corrupção no Poder Judiciário é 

complexa e demorada, a hipótese de o Ministério Público agir extrajudicialmente 

investigando figuras públicas pode gerar dúvidas até mesmo quanto a sua imparcialidade, já 

que a notícia de uma investigação relacionada a um político em vésperas de eleições, por 

exemplo, levantaria suspeitas quanto à intenção do órgão ao exercer esse poder investigativo. 

Daí a polêmica, pois seria esta função investigatória exclusiva da polícia judiciária, ou 

o Parquet poderia também investigar crimes sem a participação da autoridade policial? Para 

obter uma resposta, faz-se necessário o aprofundamento do tema à luz da doutrina e da 

jurisprudência nacional, a fim de se entender a possibilidade do Ministério Público exercer ou 

não esse papel investigatório criminal. 
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4. O PODER INVESTIGATÓRIO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Neste capítulo irá tratar-se da polêmica acerca da atuação do Ministério Público na 

investigação criminal para esclarecer a prática de ilícitos penais, dispensando a participação 

da polícia judiciária. 

Tal possibilidade se abre, segundo a doutrina favorável ao poder investigatório pelo 

MP, através dos princípios já citados no presente trabalho e pela competência atribuída pela 

Constituição Federal de 1988 ao Ministério Público de exercer o controle externo da 

atividade policial, requerer diligências investigatórias e a instauração de inquéritos policiais, 

além do princípio da obrigatoriedade e da privatividade da ação penal pública, enquanto que, 

a doutrina desfavorável entende ser atribuição exclusiva da polícia judiciária investigar 

crimes, de acordo com o artigo 144 da carta constitucional, refutando a teoria de que a 

Constituição teria permitido que o Parquet também realizasse investigações no âmbito 

criminal. 

Essa suposta prerrogativa tem gerado discussões também no cenário político brasileiro, 

haja vista a criação do Projeto de Emenda Constitucional n.º 37 de 2011, além da repercussão 

geral reconhecida no Recurso Extraordinário n.º 593.727 pelo Supremo Tribunal Federal em 

caso referente a essa temática, de modo a se buscar uma posição definitiva sobre a 

constitucionalidade dessa atividade investigatória, denotando, assim, a importância da 

questão também no âmbito do Poder Judiciário. 

 

4.1. FUNÇÕES INSTITUCIONAIS PENAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

4.1.1. A PPRIVATIVIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA 

 

Para que seja verdadeiramente construído um Estado Democrático de Direito, é 

necessário que a conduta lesiva a um bem jurídico penalmente relevante seja punida nos 

estritos termos da lei, de acordo com a culpabilidade daquele que comete o delito. Dessa 

forma, necessário se faz a instauração de um processo penal justo, assegurando-se os meios 

legais para que o infrator possa se defender, impedindo, assim, um exercício abusivo do 

poder por parte do Estado, de modo a atingir a supremacia da justiça e da ordem. 

Por conseguinte, faz-se imprescindível a aplicação do Direito Penal para punir aquele 

que se comporta em desconformidade com ordenamento jurídico. Ocorre, assim, o 

nascimento da pretensão acusatória estatal, que será exercida por um órgão funcionalmente 

independente e guiado pela justiça, que é o Ministério Público. 

Dessa forma, para o Estado, a propositura da ação penal pública passa a ser uma 

imposição legal, haja vista que, se não houver a persecução penal em Juízo, não poderá o 

Estado-Juiz decretar pena a qualquer pessoa. Vale lembrar que tal obrigatoriedade se faz 



                                                                                                                                        49 

 

presente diante de um fato típico, ilícito e culpável, devendo a ação ser proposta se houver 

um lastro probatório mínimo que a sustente. Existindo esses aspectos, o Ministério Público 

não tem discricionariedade para o oferecimento da denúncia. Ao tratar do assunto Paulo 

Rangel ressalta que: 

 
A obrigatoriedade da ação penal pública é o exercício de um poder-dever, 

conferido ao Ministério Público, de exigir do Estado-Juiz a devida prestação 

jurisdicional a fim de satisfazer a pretensão acusatória estatal, restabelecendo a 

ordem jurídica violada. Trata-se de um ‘munus público’ constitucional conferido ao 

Ministério Público pela sociedade, através do exercício do poder constituinte 

originário.
64

 

 

Tal prerrogativa concedida ao Ministério Público, segundo alguns autores, justificaria 

a possibilidade do órgão colher, direta e pessoalmente, as provas necessárias para a 

proposição da ação penal. De acordo com parte da doutrina, se o Ministério Público tem o 

poder-dever de promover a ação penal pública, deve também ter o poder de recolher as 

informações necessárias que autorizem a formação da opinio delicti, fazendo-o em nome da 

busca pela verdade processual. Nessa linha de raciocínio o autor Marcos Kac assevera que: 

 
Se a ação penal pública é obrigatória e indispensável e se uma das funções 

parcelares do Estado indique ser mister constitucional do Ministério Público sua 

deflagração, nada mais justo, nada mais lógico, nada mais adequado, do que o 

Promotor de Justiça (destinatário final da colheita de lastro probatório pré-

processual) possa colher elementos informativos independentemente do inquérito 

policial, que, diga-se de passagem, é dispensável.
65 

 

Paulo Rangel utiliza a máxima segundo a qual “Quem pode o mais pode o menos” 

para justificar tal poder investigatório do Ministério Público. Tal papel investigatório pelo 

Parquet é defendido principalmente quando o investigado for pessoa ligada à estrutura da 

polícia ou com fortes influências políticas que possam ser utilizadas para realocar as 

autoridades policiais que investigam certos casos, haja vista que os policiais não possuem a 

garantia da inamovibilidade e estão sujeitos a possíveis remoções por meio de pedidos de 

políticos locais ou empresários. 

No entanto há doutrinadores que entendem que está não é uma justificativa plausível 

para conceder a possibilidade de o Ministério Público investigar crimes. Segundo José 

Afonso da Silva, por exemplo, a Constituição foi expressa em atribuir a função investigatória 

criminal à polícia judiciária, razão pela qual não há se falar na possibilidade de o Parquet 

exercer esta função: 

 
Nesse texto temos duas lições importantes para a conclusão deste assunto. 
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Primeiro, o poder implícito só ocorre quando Constituição não se ocupa da matéria; 

segundo, não cabe a determinado órgão a competência que está prevista para outro. 

No caso sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a 

investigação na esfera penal à polícia judiciária, logo, ela não cabe a nenhum outro 

órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público.
66 

 

Em suma, verificamos que a privatividade da ação penal pública se mostra como um 

importante mecanismo para que haja um processo penal justo e de acordo com a lei, sendo 

essa atribuição uma das justificativas da doutrina favorável ao poder investigatório do MP, 

uma vez que, para o exercício dessa prerrogativa, o Parquet poderia realizar as investigações, 

no entanto, a doutrina contrária argumenta que tal função não teria sido concedida à 

instituição pela Constituição, não podendo esta se valer de presunções teóricas para exercer 

essa atribuição que teria sido dada somente à polícia judiciária. 

 

4.1.2. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 

 

Uma das funções atribuídas ao Ministério Público pela Constituição de 1988 foi a de 

realizar o controle externo da atividade policial. Tal controle visa fiscalizar a polícia na 

prática de sua atividade-fim, qual seja, a investigação policial que tem por objetivo apurar a 

eventual prática de um delito. Dessa forma essa atribuição não tem o escopo de controle 

interno do órgão policial. 

Quanto ao tema, a Constituição não estabeleceu as regras pelas quais esse controle 

deve ser exercido, determinando que esta função fosse organizada na forma de Lei 

Complementar, conforme o seu artigo 129, VII
67

. Essa Lei Complementar, segundo o §5º do 

mesmo artigo 128
68

 seria a lei que organiza as atribuições e o estatuto do Ministério Público 

da União e dos Estados, que acabou se constituindo na Lei Complementar n.º 75/93 que, no 

Título I, onde dispõe sobre as disposições gerais, no seu Capítulo III, é tratado o controle 

externo da atividade policial. Além dessa lei, foi criada também a Lei Orgânica do Ministério 

Público da União (Lei n.º 8.625/93), aplicada aos Estados que não possuem leis orgânicas do 

Ministério Público. A Lei Complementar n.º 75 de 1993, nos artigos 9º e 10 trata do controle 

externo da atividade policial, senão vejamos: 

 
Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade 
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policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo: 

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; 

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; 

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a 

omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; 

IV - requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre 

a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; 

V - promover a ação penal por abuso de poder. 

        Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do 

Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério 

Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos 

documentos comprobatórios da legalidade da prisão.
69 

 

A Constituição Federal não fez distinção se o controle dessa atividade policial deveria 

ser realizado sobre a polícia militar ou civil. Dessa forma, alguns autores entendem que não 

há exceção quanto a esta restrição e o controle deve ser realizado sobre ambas as corporações. 

Nesse sentido Paulo Rangel colaciona que: 

 
A Constituição não distinguiu se o controle sobre a atividade policial 

militar ou civil, não cabendo ao interprete fazê-lo. Assim, tanto as atividades 

desenvolvidas pela Polícia Militar como as da Polícia Civil, ambas voltadas para a 

persecução penal, podem e devem sofrer o controle externo pelo Ministério 

Público.
70 
 

Vale lembrar que, no âmbito das atividades de investigação criminal conduzidas pela 

Polícia Federal, o controle deve ser exercido pelo Ministério Público Federal. 

 

4.1.3.  A ATRIBUIÇÃO DE REQUISITAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS E A 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLÍCIAS 

 

Outra atribuição concedida ao Ministério Público e que alguns autores utilizam como 

fundamento para a possibilidade de o Parquet realizar a investigação criminal é aquela que 

permite ao órgão requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquéritos policiais. 

Esses poderes estão constitucionalmente previsto no artigo 129, VIII, da Constituição Federal 

de 1988
71

. 

Inicialmente, deve-se ressaltar o aspecto segundo o qual a requisição é uma ordem que 

não pode ser desobedecida pela autoridade policial, uma vez que traduz a ideia de exigência 

legal, enquanto que o requerimento significa a solicitação de algo permitido em lei. Nesse 
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sentido disserta Luciano Feldens e Lenio Luiz Streck: 

 
(...) Consabido é que o termo “requisitar” não ostenta um conteúdo 

genuinamente “solicitatório”; para dizer o óbvio, não equivale a “solicitar”. O 

instrumento da requisição consubstancia, para além de uma simples solicitação, uma 

exigência legal ao seu destinatário, conquanto não se faça dotado do atributo da 

coercibilidade, próprio das decisões judiciais.
72 

 

Como o Ministério Público é o destinatário final das informações obtidas no inquérito 

policial ou das peças de informação, o órgão deve exercer o controle sobre o andamento do 

procedimento persecutório, a fim de formar sua opinio delicti e, posteriormente, efetivar a 

propositura de ação penal pública. Certos doutrinadores defendem que, tendo em vista essa 

atribuição constitucional e com o objetivo de colher evidências necessárias para propor a ação 

penal, o Ministério Público poderia realizar diligências investigatórias pessoalmente. O autor 

Paulo Rangel disserta nesse sentido: 

 
(...) Na medida em que a Constituição legitima o Ministério Público a 

requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquéritos policiais, claro 

está que, se tem o poder de determinar esta ou aquela diligência, possui também 

legitimidade para realizar, pessoalmente, as diligências que pode determinar.
73 

 

Por outro lado, há doutrinadores que entendem não haver razão para que o Ministério 

Público realize investigações criminais baseado nessa premissa do artigo 129, VIII, da 

Constituição, já que, se entender necessária a procedência de investigações, deve requisitar a 

instauração de inquérito policial à polícia judiciária. Nesse sentido preleciona o autor José 

Afonso da Silva, senão vejamos: 

 
Ora, se o membro do Ministério Público tem conhecimento de crime e não 

tem os elementos suficientes para a propositura da ação penal competente, o que lhe 

compete, de acordo com a Constituição (art. 129, VIII), é requisitar a instauração do 

inquérito policial, não lhe cabendo promovê-lo, por si mesmo, de oficio, ou em face 

de representação ou outra peça de informação. Por outro lado, se necessita maiores 

esclarecimentos sobre o caso ou o aprofundamento da investigação criminal 

produzida, não pode ele substituir a autoridade competente para efetivar a 

investigação (a polícia judiciária). O que lhe cabe, em tal circunstância, é também, 

nos termos do mesmo dispositivo constitucional, ‘requisitar diligências 

investigatórias” à autoridade competente, o presidente do inquérito policial.
74

 

 

Insta salientar que, o membro do Parquet deve avaliar a real necessidade de 

instauração do inquérito policial para não dar início a uma investigação desnecessária, já que 
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um procedimento investigatório pode causar transtornos para o indivíduo indiciado e 

movimentar a máquina pública em vão. 

 

4.2. POSIÇÕES A FAVOR DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO MINSITÉRIO 

PÚBLICO 

 

Devido à importância que o tema tem ganhado no cenário jurídico, vários têm sido os 

autores a se posicionar quanto à possibilidade da investigação criminal ser realizada 

diretamente pelo Ministério Público sem o auxílio da polícia judiciária. 

Principalmente no âmbito do Ministério Público, há predominância na posição a favor 

da realização dessa prerrogativa pelo Parquet, além de outros órgãos judiciais que tem se 

posicionado em concordância com a corrente que defende essa possibilidade. 

No que tange à doutrina nacional, vários autores tem defendido a posição segundo a 

qual a realização investigatória direta pelo Ministério Público seria possível. O autor José 

Frederico Marques, por exemplo, entende ser possível que o Parquet também possa proceder 

à investigação, à luz do disposto no parágrafo único do artigo 4º do Código de Processo Penal, 

uma vez que os atos da investigação criminal não seriam exclusividade da polícia judiciária. 

O autor ressalta essa posição no seguinte trecho, citando ainda a possibilidade da CPI realizar 

investigações: 

 
Além da Polícia Judiciária, outros órgãos podem realizar procedimentos 

preparatórios de investigação, conforme está previsto, de maneira expressa, pelo art. 

4º, parágrafo único, do Código Processo Penal. 

É o que se verifica, por exemplo, com as comissões parlamentares de 

inquérito. As investigações por elas efetuadas podem ser remetidas ao juízo 

competente para conhecer dos fatos delituosos ali apurados, ou ao Ministério 

Público, a fim de ser instaurada a instância penal.
75 

 

Outros artigos que reforçariam essa ideia de Frederico Marques são o art. 47 do 

Código de Processo Penal
76

, que prevê a possibilidade do Parquet requisitar, diretamente, de 

quaisquer autoridades, maiores esclarecimentos ou documentos se achar necessário, além do 

artigo 144 da Constituição Federal
77

 que apenas estabeleceu os órgãos que teriam função de 
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polícia judiciária, não decretando o monopólio das investigações preliminares apenas à 

polícia. Assim, o Ministério Público não estaria impedido de realizar as investigações que 

entender necessárias. 

Outro autor que sustenta a posição a favor da investigação criminal pelo Ministério 

público é Julio Fabbrini Mirabete, o qual também ressalta o fato de que as investigações não 

seriam exclusivas da polícia judiciária e que tal possibilidade estaria prevista nas leis 

orgânicas estaduais, senão vejamos: 

 
Os atos de investigação destinada à elucidação dos crimes, entretanto, não 

são exclusivos da polícia judiciária, ressalvando expressamente a lei a atribuição 

concedida legalmente a outras autoridades administrativas (art. 4º, do CPP). Não 

ficou estabelecido na Constituição, aliás, a exclusividade de investigação e de 

funções da Polícia Judiciária em relação às polícias civis estaduais. Tem o 

Ministério Público legitimidade para conceder investigações e diligências, conforme 

determinarem as leis orgânicas estaduais. (...) Pode, inclusive, intervir no inquérito 

policial em face da demora em sua conclusão e pedidos reiterados de dilação de 

prazos, pois o Parquet goza de poderes investigatórios e de auxílio à autoridade 

policial.
78 

 

O autor Paulo Rangel, também disserta nesse sentido, destacando que a 

obrigatoriedade do Ministério Público em iniciar a ação penal pública justificaria a 

possibilidade de colher diretamente as provas, com o objetivo de formar a sua opinio delicti, 

conforme se vê a seguir: 

 
Seria um contra sensu dizermos que o Ministério Público está legitimado a 

promover a ação penal pública, porém que não tem legitimidade para realizar, 

pessoal e diretamente, as investigações necessárias para o exercício da referida ação 

penal. O que em outras palavras significaria dizer: pode e deve colocar o indiciado 

no banco dos réus com o oferecimento da denúncia, porém não pode (e muito 

menos deve) realizar investigações preparatórias para servir de base a esta mesma 

denúncia. Faz a acusação, porém, não pode realizar diligências que, talvez, 

impeçam até essa denúncia, pois pode acontecer de não existir nenhuma prova ou 

sequer indício de autoria ou participação do apontado como possível autor do fato 

no crime objeto de investigação.
79 

 

Alguns autores que entendem ser possível a investigação pelo Ministério Público, 

devido a sua prerrogativa de iniciação da ação penal pública, defendem essa ideia também 

sob a justificativa de que tal possibilidade estaria entre os poderes implícitos concedidos ao 

órgão, pois, uma vez que a Constituição, ao conferir ao Parquet, com exclusividade, a 

iniciativa da ação penal pública, também teria lhe concedido, implicitamente, os meios 

necessários para fazer valer esse poder, sendo a investigação criminal direta um dos meios 

utilizados para se colher evidências que possam servir de base para o oferecimento da 
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denúncia. 

Essa visão nasce baseando-se na “Teoria dos Poderes Implícitos” criada nos Estados 

Unidos e que teve como precedente o caso McCULLOCH v. MARYLAND, julgado no ano 

de 1819, pelo então Presidente da Suprema Corte Norte Americana, John Marshall. Segundo 

essa teoria, uma vez que a Constituição confere a determinado órgão uma competência para 

realizar certa atividade, também conferiria os meios necessários para que tal objetivo seja 

alcançado. Nessa linha, disserta Alexandre de Moraes: 

 
Incorporou-se em nosso ordenamento jurídico, portanto, a pacífica doutrina 

constitucional norte-americana sobre a teoria dos poderes implícitos – inherent 

powers –, pela qual no exercício de sua missão constitucional enumerada, o órgão 

executivo deveria dispor de todas as funções necessárias, ainda que implícitas, 

desde que não expressamente limitadas (Myers v. Estados Unidos – US 272 – 52, 

118), consagrando-se, dessa forma, e entre nós aplicável ao Ministério Público, o 

reconhecimento de competências genéricas implícitas que possibilitem o exercício 

de sua missão constitucional, apenas sujeitas às proibições e limites estruturais da 

Constituição Federal. Entre essas competências implícitas, parece-nos que não 

poderia ser afastado o poder investigatório criminal dos promotores e procuradores, 

para que, em casos que entenderem necessário, produzam as provas necessárias 

para combater, principalmente, a criminalidade organizada e a corrupção, não nos 

parecendo razoável, o engessamento do órgão titular da ação penal, que, 

contrariamente ao histórico da Instituição, teria cerceado seus poderes implícitos 

essenciais para o exercício de suas funções constitucionais expressas.
80 

 

Há também os autores que defendem a possibilidade da investigação criminal 

conduzida pelo Ministério Público principalmente nos casos em que os crimes são praticados 

por autoridades ou pela própria polícia, haja vista que nestas situações os agente policiais 

podem estar sob obediência hierárquica ou com desinteresse em iniciar o procedimento 

investigatório. Nesse sentido o autor Hugo Nigro Mazzilli assevera que: 

 
Em matéria criminal, as investigações diretas ministeriais exceção ao 

princípio da apuração das infrações penais pela polícia judiciária; contudo, casos há 

em que se impõe a investigação direta pelo Ministério Público, e os exemplos mais 

comuns dizem respeito a crimes praticados por policiais e autoridades. 

A iniciativa investigatória do Ministério Público é de todo necessária, 

sobretudo nas hipóteses em que a polícia tenha dificuldade ou desinteresse em 

conduzir as investigações – como ocorreu há alguns anos em São Paulo, na 

apuração dos crimes do ‘Esquadrão da Morte’, quando houve corajosa e persistente 

atuação ministerial, com diligências diretas promovidas sob direção do Procurador 

de Justiça Hélio Bicudo. Hoje, tal iniciativa é consectário lógico do controle externo 

que a Constituição exigiu impusesse o Ministério Público sobre a atividade 

policial.
81 

 

Em outra passagem, Mazzilli trata da questão relacionada à subordinação da polícia a 
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determinadas autoridades que também possam vir a cometer crimes e não ser investigadas, 

senão vejamos: 

 
Outro exemplo de iniciativa investigatória do Ministério Público na área 

penal ocorre quando não esteja a polícia em situação adequada para conduzir as 

investigações contra autoridades, dada sua condição de organismo subordinado ao 

governo e à administração. Não raro, estão envolvidos altos administradores nos 

crimes a serem investigados, podendo haver interesses subalternos de autoridades 

na não-apuração dos delitos.
82 

 

De forma mais enfática, o autor Sérgio Demoro Hamilton, também defende que o 

Parquet poderia realizar diretamente a investigação criminal, colacionando que: 

 
Porque o Ministério Público pode requisitar diligências à autoridade 

policial (que, obviamente, não podem ser desatendidas) e não dispõe do poder de, 

ele mesmo realiza-los? 

(...) 

Porque o Ministério Público pode requisitar diretamente provas diversas 

(documental, parcial, etc.) mas lhe seria vedada a colheita direta da prova oral? 

Qual a diferença de essência que existe entre aqueles meios de prova, já 

que todos enumerados no Título da Prova (art. 155 a 250 do CPP)? 
83 

 

Em resposta ao que ele mesmo indagou, Hamilton justifica a possibilidade da 

investigação por parte do Parquet pelos poderes explicitamente conferidos pela Constituição 

Federal ao órgão (art. 129, I c/c VIII da CRFB) com a seguinte indagação: 

 
(...) de nada valeriam tais poderes, caso o Ministério Público não pudesse, 

sponte sua, promover de forma autônoma a investigação necessária quando a Polícia 

não se apresente capaz – não importa a razão – de obter dados indispensáveis para o 

exercício de dever afeto à Instituição. 

(...) 

Na verdade, como de fácil compreensão, a Constituição Federal, ao 

conferir ao Ministério Público a faculdade de requisitar e de notificar (art. 129, VI), 

defere-lhe, ipso facto, o poder de investigar, no qual aquelas atribuições se 

subsumem. (ob. cit., p.215)
84 

 

O autor Marcos Kac também entende que o próprio regramento constitucional, 

juntamente com as leis infraconstitucionais, justificariam o poder investigatório criminal do 

Ministério Público. O autor denota esta ideia na seguinte passagem, onde destaca ainda o 

aspecto de não ter sido conferida a função investigatória exclusivamente à polícia: 

 
Sem embargo às posições em contrário, parece bastante coerente que a 

investigação penal seja realizada diretamente pelo Promotor de Justiça, ou seja, por 

ele conduzida, não havendo que se mencionar sobre a presidência do Inquérito 

Policial que de toda forma ficará a cargo da Autoridade Policial. Da simples análise 

do artigo 129, VI e VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 
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26, inciso I, a, b e c, da Lei nº 8.625/93 e pela Lei Complementar nº 75/93, 

especialmente o disposto nos artigos 7º e 8º, observa-se que no plano teórico está 

em prefeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio a atividade de investigação 

do membro do parquet na fase pré-processual. 
Se formos admitir que a função de investigação criminal é adstrita à polícia 

judiciária, acabaremos por dar uma interpretação no mínimo equivocada da Carta 

Magna, haja vista que o legislador constituinte só estabeleceu a referida 

exclusividade em relação à Polícia Federal, excluindo dessa forma, a Polícia Civil 

(artigo 144, § 1º, IV, e §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil). 
85 

 

Dessa forma, percebe-se que há diversos autores defendendo a possibilidade de o 

Parquet realizar investigações criminais com uma vasta gama de argumentos normativos e 

principiológicos, no entanto, deve-se também analisar as posições contrárias à realização 

dessa prerrogativa, a fim de se construir uma análise crítica sobre o assunto. 

 

4.3. POSIÇÕES CONTRÁRIAS AO PODER INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Na posição contrária encontramos a opinião do ilustre Procurador da República Juarez 

Tavares, citado por Paulo Rangel, que entende não ser função institucional do Parquet 

realizar a investigação criminal, cabendo ao órgão ministerial apenas a possibilidade de 

requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquéritos, senão vejamos: 

 
A ação de ‘habeas corpus’ controla não somente o direito à liberdade, senão 

também a validez do procedimento de que possa resultar a restrição a esse direito. 

A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 

militares, são privativas das polícias civis. 

Ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua 

atribuição não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e a 

instauração de inquérito policial militar. 

Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério 

Público abrange também a instauração deles e de outras medidas e procedimentos 

administrativos pertinentes, aqui incluídas as diligências investigatórias. 

Diante de tais afirmações e do precedente invocado, entendemos que ao 

realizar a investigação criminal, na sede da Procuradoria da República, fazendo 

requisições, intimações e tomadas de depoimentos, ou seja, tudo o que não se inclui 

na sua competência institucional, o órgão do Ministério Público denunciante agiu 

ilicitamente. 

Sem mais considerações, opina o Ministério Público Federal pela 

concessão da Ordem.
86 

 

O autor Antônio Evaristo de Moraes Filho preleciona que atribuir ao Ministério 

Público o poder de investigação criminal, deixando ao arbítrio do Parquet a possibilidade de 

realizar o procedimento, seria dar muito poder ao órgão, de modo que se poderia 

comprometer até mesmo a sua imparcialidade no processo, como ressalta na seguinte 

                                                 
85 

KAC, Marcos. O Ministério Público na investigação penal preliminar. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

p. 187.
 

86 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região: HC nº 1137/RJ – rel. Des. Fed. Silvério Cabral, 2ª Turma, apud, 

RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012 pp. 

166-167.
 



                                                                                                                                        58 

 

passagem: 

 
(...) Seria, sem dúvida, de extrema valia que o Ministério Público Federal 

acompanhasse as diligências investigatórias e os inquéritos realizados pelas 

autoridades policias, ainda mais por que isto traduziria, de alguma forma, o 

exercício do controle externo da atividade policial, porém, a faculdade de o 

Ministério Público produzir direta e pessoalmente, sem qualquer controle, as peças 

de informação que virão a servir, no futuro, de base para o oferecimento de 

denúncia, ou para o pedido de arquivamento, conferiria a este órgão um arbítrio 

incontrastável, no exercício da função de promover a ação penal que lhe é 

privativa.
87 

 

Nessa Linha, refere também o autor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo: 

 
(…) Dirigir a investigação e a instrução preparatória, no sistema vigente, 

pode comprometer a imparcialidade. Desponta o risco da procura orientada de 

prova, para alicerçar certo propósito, antes estabelecido; com o abandono, até, do 

que interessa ao envolvido. Imparcialidade viciada desatende à justiça.
88 

 

O autor Guilherme de Souza Nucci também possui visão contrária a este poder 

investigatório exercido pelo Ministério Público, destacando que não é o papel dessa 

instituição exercer tal atribuição, uma vez que a Constituição deixou claro que caberia à 

polícia judiciária exercer esta função, senão vejamos: 

 
A Constituição Federal foi clara ao estabelecer as funções da polícia - 

federal e civil - para investigar e servir de órgão auxiliar do Poder Judiciário - daí o 

nome polícia judiciária - na atribuição de apurar a ocorrência e a autoria de crimes 

e contravenções penais (art. 144). Ao Ministério Público foi reservada a titularidade 

da ação penal, ou seja, a exclusividade no seu ajuizamento, salvo o excepcional 

caso reservado à vítima, quando a ação penal não for intentada no prazo legal (art. 

5º, LIX, CF). Note-se, ainda, que o art. 129, III, da Constituição Federal, prevê a 

possibilidade do promotor elaborar inquérito civil, mas jamais inquérito policial. 

Entretanto, para aparelhar convenientemente o órgão acusatório oficial do Estado, 

atribui-se ao Ministério Público o poder de expedir notificações nos procedimentos 

administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos (o que 

ocorre no inquérito civil ou em algum processo administrativo que apure infração 

funcional de membro ou funcionário da instituição, por exemplo), a possibilidade 

de exercer o controle externo da atividade policial (o que não significa a 

substituição da presidência da investigação, conferida ao delegado de carreira), o 

poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (o 

que demonstra não ter atribuição para instaurar o inquérito e, sim, para requisitar a 

sua formação pelo órgão competente). Enfim, ao Ministério Público cabe, tomando 

a ciência da prática de um delito, requisitar a instauração da investigação pela 

polícia judiciária, controlar todo o desenvolvimento da persecução investigatória, 

requisitar diligências e, ao final, formar sua opinião, optando por denunciar ou não 

eventual pessoa apontada como autora. O que não lhe é constitucionalmente 

assegurado é produzir, sozinho, a investigação, denunciando a seguir quem 

considerar autor de infração penal, excluindo, integralmente, a polícia judiciária e, 
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consequentemente, a fiscalização salutar do juiz. O sistema processual penal foi 

elaborado para apresentar-se equilibrado e harmônico, não devendo existir qualquer 

instituição superpoderosa.
89 

  

O recém-empossado Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, 

defendendo posição contrária à investigação criminal direta pelo Ministério Público, 

argumenta que não pode se fazer interpretação extensiva da Constituição Federal, uma vez 

que a redação constitucional atribuiu, expressamente, às polícias judiciárias as atividades 

investigatórias, e não previu ao órgão ministerial tal prerrogativa, senão vejamos: 

 
Parece fora de dúvida que o modelo instituído pela Constituição de 1988 

não reservou ao Ministério Público o papel de protagonista da investigação penal. 

De fato, tal competência não decorre de nenhuma norma expressa, sendo certo que 

a função de polícia judiciária foi atribuída às Polícias Federal e Civil, com explícita 

referência, quanto a esta última, da incumbência de apuração de infrações penais, 

exceto as militares (art. 144, IV e § 4º). 

Nesse contexto, não parece adequado reconhecer como natural o 

desempenho dessa atribuição específica pelo Ministério Público, com fundamento 

em normas constitucionais que dela não tratam (como é o caso do art. 129, I, VI, 

VII e VIII), especialmente quando o constituinte cuidou do tema de forma expressa 

em outro dispositivo (o art. 144). Pela mesma razão, não parece próprio extrair tal 

conclusão de cláusulas gerais, como as que impõem ao Parquet a defesa da ordem 

jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput) ou 

ainda das que tratam da segurança pública como dever do Estado (art. 144, caput) e 

da dignidade humana (art. 1º, III). Acrescente-se um argumento em favor desse 

ponto de vista. À luz da teoria democrática, e considerando jamais ter havido 

deliberação constituinte ou legislativa em favor do desempenho de competência 

investigatória criminal pelo Ministério Público, não se afigura legítimo inovar nessa 

matéria por via de uma interpretação extensiva. É que, dessa forma, estar-se-ia 

subtraindo da discussão política em curso e, consequentemente, do processo 

majoritário, a decisão acerca do tema.
90 

 

Para Barroso, o Ministério Público pode conduzir investigação criminal somente em 

casos excepcionais previstos em lei, como no caso de falta de iniciativa da polícia e grave 

violação de direitos humanos, ou quando houver autorização de órgão superior. 

Já o autor Luís Guilherme Vieira, entende que a presidência do inquérito policial é 

exclusiva da autoridade policial, refutando a teoria dos poderes implícitos como justificadora 

do poder investigatório do Parquet, senão vejamos: 

 
É inequívoco reconhecer que pode-deve o Ministério Público, sim, desde 

que disponha dos elementos suficientes, ofertar denúncia de plano, posto ser o 

inquérito policial, nestas hipóteses, facultativo e dispensável. Porém tal 

circunstância, que é inerente ao regular exercício da titularidade da ação penal 

pública (art. 129, I, da CR), não está a autorizar que, à mingua daqueles 

indisputáveis elementos necessários ao oferecimento da preambular, possa o órgão 
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acusador prescindir do inquérito policial, o qual é de presidência exclusiva da 

autoridade policial (art. 144, IV, da CR). 

(…) Não é pelo fato de o Ministério Público poder o mais (controle externo 

das atividades da polícia judiciária e legitimidade ativa exclusiva para promover os 

processos de natureza penal pública) que o legislador, implicitamente (“teoria dos 

poderes implícitos”), lhes conferiu poder menor (investigar crimes), em virtude de 

limitações legais (explícita limitação àqueles argumentos sofistas). São singelas 

regras, demarcadas por claras linhas divisórias, que hão de ser respeitadas em uma 

República que se presente oxigenada. Nos países democráticos, cada cidadão exerce 

sua missão na sociedade, com independência funcional, mas dentro dos hígidos 

parâmetros constitucionais e legais, não se permitindo que um invada as funções do 

outro. Devem, todos, sim, trabalhar como um time, com vista a atingir o fim 

almejado: salvaguardar o Estado de Direito Democrático.
91 

 

Consultado sobre a constitucionalidade da investigação criminal pelo Ministério 

Público e a Proposta de Emenda Constitucional n.º 37/2011, o autor José Afonso da Silva 

emitiu parecer destacando seu entendimento pela impossibilidade do Parquet realizar 

investigações criminais, uma vez que a Constituição é expressa em atribuir tal função a 

polícia judiciária, não havendo que se falar em “poderes implícitos” concedidos à instituição: 

 
(…) 9. Essa concepção da doutrina dos poderes implícitos, com a devida 

vênia, não é correta. Primeiro, é preciso indagar se entre a investigação penal e a 

ação penal ocorre uma relação entre meio e fim. O meio para o exercício da ação 

penal consiste no aparato institucional com a habilitação, competência adequada e 
condições materiais, para fazê-lo. 

O fim (finalidade, objetivo) da investigação penal não é a ação penal, mas 

a apuração da autoria do delito, de suas causas, de suas circunstâncias. O resultado 

dessa apuração constituirá a instrução documental – o inquérito – (daí, tecnicamente, 

instrução penal preliminar) para fundamentar a ação penal e servir de base para a 

instrução penal definitiva. Segundo, poderes implícitos só existem no silêncio da 

Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios expressamente em 

favor do titular ou em favor de outra autoridade, órgão ou instituição. Se ela 

outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir 

o fim previsto, não há falar em poderes explícitos. 3 Como falar em poder implícito 

onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra 
instituição?

92 

  

Quanto à justificativa da doutrina favorável de que, sendo titular da ação penal, o 

Ministério Público também teria o poder de investigação criminal, sob o argumento de que 

“quem pode o mais pode o menos”, José Afonso da Silva questiona a valoração das 

competências constitucionais, ressaltando que: 

 
 (...)11. Outro argumento que consta em favor da competência 

investigatória direta do Ministério Público é a de que, sendo ele titular da ação 

penal pública, também há de ter o poder de investigação criminal, sob o argumento 

de que “quem pode o mais pode o menos. Se esse prolóquio tem algum valor no 

campo de direito privado, não sei, mas no campo do direito público, especialmente 

no direito constitucional, não tem nenhum valor. Não é uma parêmia a que se dá 
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valor de regra interpretativa. O que é mais e o que é menos no campo da 

distribuição das competências constitucionais? Como se efetua essa medição, como 

fazer urna tal ponderação? Como quantificá-las? Não há sistema que o confirme. As 

competências são outorgadas expressamente aos diversos poderes, instituições e 

órgãos constitucionais. Nenhuma é mais, nenhuma é menos. São o que são, porque 

as regras de competência são regras de procedimento ou regras técnicas, havendo 

eventualmente regras subentendidas (não poderes implícitos) às regras enumeradas, 

porque submetidas a essas e, por conseguinte, pertinente ao mesmo titular. Não é o 

caso em exame, porque as regras enumeradas, explicitadas, sobre investigação na 

esfera penal, conferem esta à polícia judiciária, e são regras de eficácia plena, como 

costumam ser as regras técnicas. 

12. Assim mesmo se pode discutir sobre o que é mais e o que é menos 

entre a investigação e a ação judicial penal. A investigação é um procedimento de 

instrução criminal (preliminar, preparatória) em busca da verdade e da formação dos 

meios de prová-la em juízo. A ação é um ato pelo qual se invoca a jurisdição penal. 

Procedimento da instrução penal preliminar, como qualquer procedimento, é uma 

sucessão de atos concatenados que se registram e se documentam no inquérito 

policial, que vai servir de base para a propositura da ação penal ou não, conforme 

esteja ou não configurada a prática do crime, sua autoria e demais elementos 

necessários à instrução penal definitiva.(...).
93 

 

Assim, verifica-se que há também doutrina consistente contra a possibilidade de o 

Ministério Público poder investigar crimes, cabendo agora uma análise à luz da 

jurisprudência nacional a fim de se entender como o tema tem sido decidido nos tribunais 

brasileiros. 

 

4.4. A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DIRETA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA 

 

Na jurisprudência nacional o tema ainda é bastante controvertido e não há uma 

posição pacífica acerca da possibilidade do Ministério Público poder investigar crimes sem a 

participação da polícia. Há decisões em ambos os sentidos, mas tem-se notado uma tendência 

em se admitir esse poder investigatório por parte do Parquet, ainda que com algumas 

restrições, principalmente por parte dos tribunais superiores. 

Nesse contexto, pode-se destacar o conteúdo constante da súmula n.º 234 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 234 do STJ: “A participação de membro do Ministério Público 

na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o 

oferecimento da denúncia”. 

Essa súmula veio consolidar a posição do STJ em favor da investigação criminal 

direta do Ministério Público, que se originou de diversos acórdãos que abordaram o tema. 

Nos casos apreciados os acusados impetraram Habeas Corpus e os pedidos foram negados 

pelo tribunal que, diante das reiteradas decisões, acabou por editar a súmula n.º 234. No 
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Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 7.063, por exemplo, o relator Ministro Vicente Leal, 

se posicionou a favor da possibilidade de investigação criminal pelo Parquet, ressaltando que 

o órgão pode instaurar ele mesmo o inquérito policial. 

 
PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AÇÃO PENAL. 

TRANCAMENTO. FATOS TÍPICOS. "HABEAS CORPUS". INQUÉRITO 

INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 

- Constando da denúncia a adequada descrição de fatos que, em tese, 

consubstanciam crimes, não procede a alegação de inépcia, já que observados os 

requisitos próprios, inscritos no art. 41 do CPP. 

- O "habeas corpus" instrumento processual de assento constitucional destinado a 

assegurar o direito de locomoção, não se presta para a realização de longa incursão 

sobre fatos em exame no curso de ação penal, nem para a obtenção de absolvição 

sumária. 

- O Ministério Público, como órgão de defesa dos interesses individuais e 

sociais indisponíveis (CF, art. 127), tem competência para instaurar inquérito 

policial para investigar a prática de atos abusivos, susceptíveis de causar lesão 

a tais interesses coletivos. 
- A instauração de tal procedimento não provoca qualquer constrangimento ilegal ao 

direito de locomoção, revelando-se, por isso, impróprio o uso do "habeas corpus" 

para coibir eventuais irregularidades a ele atribuídos. - Recurso ordinário 

desprovido. 
(RHC 199700901823, VICENTE LEAL, STJ - SEXTA TURMA, DJ 

DATA:14/12/1998 PG:00302 JSTJ VOL.:00015 PG:00373 RSSTJ VOL.:00017 

PG:00420 RSTJ VOL.:00131 PG:00349 ..DTPB:.). (grifou-se). 

 

No Habeas Corpus n.º 9.023, O Ministro relator Félix Fischer também proferiu voto 

coadunando com a visão acima citada, colacionando que o membro do Parquet pode proceder 

a investigação: 

 
PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. 

ART. 41 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO DECRETO. 

INOCORRÊNCIA. TÓPICOS NÃO APRECIADOS. 

- Havendo descrição suficiente dos fatos, e configurando estes, crime em tese, nos 

termos do art. 41 do CPP, não se pode ter por genérica a denúncia. 

- A participação de membro do Parquet na busca de dados para o oferecimento 

da denúncia não enseja, per si, impedimento ou suspeição para o oferecimento 

da denúncia. 
- Inocorrência de nulidade no decreto prisional em virtude da transcrição de escuta 

telefônica não ter sido realizada por perito oficial, tendo em vista o caráter indiciário 

conferido à transcrição e o fato de que há outros elementos a justificar a prisão 

preventiva. 

- A impossibilidade de se realizar, em sede de habeas corpus, minucioso cotejo do 

material probatório impede a apreciação da nulidade da prisão preventiva. 

- Não se conhece de parte do writ acerca de tópicos que não foram ser apreciados no 

e. Tribunal local. - Habeas corpus parcialmente conhecido e, aí, indeferido. 

(HC 199900303571, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJ 

DATA:01/07/1999 PG:00190 JSTJ VOL.:00015 PG:00356 LEXSTJ VOL.:00129 

PG:00210 RSSTJ VOL.:00017 PG:00391 RSTJ VOL.:00131 PG:00318 ..DTPB:.). 

(grifou-se). 

 

Outro julgado que também originou a súmula foi o Habeas Corpus n.º 7.445, onde o 
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relator Ministro Gilson Dipp também proferiu voto entendendo pela possibilidade de o 

Ministério Público realizar atos investigatórios: 

 
"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ATOS INVESTIGATÓRIOS 

REALIZADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE. ORDEM 

DENEGADA. 

I. São válidos os atos investigatórios realizados pelo Ministério Público, que 

pode requisitar informações e documentos para instruir seus procedimentos 

administrativos, visando ao oferecimento de denúncia. 
II. Ordem que se denega. 

(HC 199800322515, GILSON DIPP, STJ - QUINTA TURMA, DJ 

DATA:01/02/1999 PG:00218 JSTJ VOL.:00003 PG:00307 JSTJ VOL.:00015 

PG:00351 LEXSTJ VOL.:00129 PG:00190 RMP VOL.:00009 PG:00449 RSSTJ 

VOL.:00017 PG:00387 RSTJ VOL.:00131 PG:00313 RT VOL.:00764 

PG:00507 ..DTPB:.). (grifou-se). 

 

No que tange à jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª região, Paulo 

Rangel, em sua obra, destaca julgados em que o tribunal não admitia a possibilidade de 

investigação criminal pelo Ministério Público. Vejamos a ementa do precedente: 

 
EMENTA. 

 
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

 
O representante do Parquet, sem motivação aparente, instaurou inquérito 

administrativo que ele mesmo realizou, exorbitando sua competência legal e o qual 

culminou com o oferecimento de denúncia abusiva. 

Ordem de Habeas Corpus concedida como requerido na inicial. 

 
ACORDÃO 

 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas: 

Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por 

maioria, conceder o Habeas Corpus, na forma do voto Relator, constante dos autos e 

que fica fazendo parte integrante do presente julgado. 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1996. 

Desembargador Federal Alberto Nogueira 

Presidente 

Desembargador Federal Silvério Cabral 

Relator
94 

  

No entanto, há julgados recentes onde os magistrados permitem o exercício do 

procedimento investigatório pelo Parquet, como se vê do seguinte precedente: 

 
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. 

SENTENÇA CONCESSIVA. AFASTADA A PERDA DE OBJETO. PODER 

INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR INFRAÇÃO PENAL. 
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REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONDUÇÃO COERCITIVA DE 

TESTEMUNHAS. LEGALIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DA 

AUTORIDADE COATORA. 

1. O cumprimento da medida liminar deferida não afasta o interesse de agir 

existente inicialmente, e ainda que satisfativa, por si só, não implica em perda de 

objeto do mandado de segurança. 

2. O cerne da controvérsia diz respeito ao poder de o Ministério Público conduzir 

diretamente investigações criminais, mediante a instauração de procedimento 

administrativo para apurar infrações penais, com a consequente possibilidade de 

requisição de policiais federais para serem ouvidos como testemunhas. 

3. A admissão da repercussão geral do tema em discussão pelo Supremo Tribunal 

Federal (RE nº 593727/RG) não impõe a suspensão do julgamento da apelação em 

segundo grau de jurisdição. 

4. Em que pese a investigação criminal competir, ordinariamente, às polícias 

judiciárias (art. 144 da CR), não se trata de atribuição exclusiva. 
5. Não se pode cogitar que, para o desempenho de suas relevantes funções 

instituições, não esteja, ainda que implicitamente, assegurado ao Ministério 

Público os meios necessários para alcançá-las, sob pena de se impor sérias 

restrições à sua atuação, na contramão da inegável intenção do constituinte de 

fortalecer a instituição. 
6. Ressalte-se que ao Ministério Público também compete o controle externo da 

atividade policial. Conquanto isso não signifique substituí-la no exercício de 

suas atribuições ordinárias, das quais se destaca a investigação criminal, há 

situações em que, excepcionalmente, não é possível, ou mesmo recomendável, 

que a apuração do delito seja efetivada pela própria autoridade policial. 
7. Assim, pode-se dizer que, em matéria penal, a atividade investigativa do 

Ministério Público não resulta de previsão expressa da Constituição, daí que 

seu exercício assume caráter subsidiário e excepcional, que exsurge como 

decorrência do cumprimento de seu mister precípuo de promover a ação penal, 

cuja instrução, em situações atípicas, não possa ou deva ser realizada por meio 

de inquérito policial, como por exemplo quando a própria atividade policial 

esteja sob investigação. 
8. No mesmo sentido, o STF reconhece como legítima a investigação diretamente 

conduzida pelo Parquet para apuração de crimes cujo indício de autoria recaia sobre 

agente policial, ante a possibilidade de favorecimento dos investigados (Precedentes: 

STF - HC 87610/SC, HC 90099/RS, HC 84965/MG, HC 93930/RJ). 

9. No caso, não se mostram abusivas ou ilegais, portanto, as requisições formuladas 

pelo Parquet à autoridade impetrada, porquanto constituem prerrogativas inerentes 

ao desempenho de suas funções, consoante o art. 129 da CR e o disposto na Lei nº 

75/93 (art. 8º, incisos I e II). 

10. Muito ao revés, revela-se injustificada a recusa manifestada pela autoridade 

impetrada, sob o pálio da Resolução nº 2/2010 do CSP/DPF, cuja ilegalidade é 

manifesta, ante o descompasso com a sistemática constitucional e legal aplicável. 

11. Remessa necessária e apelação improvidas. 

(APELRE 201151030005512, Desembargadora Federal ANDREA CUNHA 

ESMERALDO, TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - 

Data::03/08/2012 - Página::222/223). (grifou-se). 

 

Dessa forma, fica evidente que não há ainda uma posição definida no referido tribunal, 

havendo julgados em ambos os sentidos. 

No STF nota-se que a mudança de composição que o tribunal foi sofrendo ao longo 

dos anos influenciou diretamente no entendimento que a Suprema Corte adotou sobre o tema, 

haja vista que, em uma década, quase toda a bancada dos membros foi alterada. No início dos 

anos 2000, os Ministros se inclinavam para o pensamento segundo o qual o Ministério 

Público não poderia ele próprio realizar atos investigatórios. 
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No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 81.326-7, ocorrido em 

maio de 2003, o tribunal entendeu pela impossibilidade do Ministério Público realizar atos 

investigatórios próprios. Prevaleceu o entendimento segundo o qual não pode o Parquet, 

diretamente, realizar atos de investigação, podendo somente requisita-los à autoridade 

policial, devendo tal autoridade prestar esclarecimentos ao órgão ministerial posteriormente. 

Essa linha de raciocínio era ferrenhamente defendida pelos Ministros Nelson Jobim e Carlos 

Velloso, que atualmente já não fazem mais parte da composição da Suprema Corte. Eis a 

ementa do julgado, cujo relator foi o Ministro Nelson Jobim: 

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO 

PÚBLICO. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL/DF. 

PORTARIA. PUBLICIDADE. ATOS DE INVESTIGAÇÃO. INQUIRIÇÃO. 

ILEGITIMIDADE. 

1. PORTARIA. PUBLICIDADE A Portaria que criou o Núcleo de Investigação 

Criminal e Controle Externo da Atividade Policial no âmbito do Ministério Público 

do Distrito Federal, no que tange a publicidade, não foi examinada no STJ. 

Enfrentar a matéria neste Tribunal ensejaria supressão de instância. Precedentes. 

2. INQUIRIÇÃO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE. 

A Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (CF, art. 129, 

VIII). A norma constitucional não contemplou a possibilidade do parquet 

realizar e presidir inquérito policial. Não cabe, portanto, aos seus membros 

inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria de crime. Mas requisitar 

diligência nesse sentido à autoridade policial. Precedentes. O recorrente é 

delegado de polícia e, portanto, autoridade administrativa. Seus atos estão sujeitos 

aos órgãos hierárquicos próprios da Corporação, Chefia de Polícia, Corregedoria. 

Recurso conhecido e provido. 
(RHC 81326, NELSON JOBIM, STF - Segunda Turma - DJ 01-08-2003 PP-00142 

EMENT VOL-02117-42 PP-08973). (grifou-se). 

 

Ainda no ano de 2003, tal cenário já começou a se modificar com o julgamento do 

Habeas Corpus n.º 83.157, onde foi reconhecida a licitude da colheita de depoimentos de 

testemunhas prestadas diretamente ao Ministério Público. 

Nesse caso os Ministros que compunham a corte eram os seguintes: Marco Aurélio, 

Maurício Corrêa, Celso de Mello, Nélson Jobim, Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso, Cezar 

Peluso, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Ayres Britto. 

Em março de 2004, a Segunda Turma, no julgamento do Habeas Corpus n.º 83.463-9, 

cujo relator era o Ministro Carlos Velloso, entendeu que não haveria nulidade em ação penal 

que fora fundada em provas obtidas em procedimento administrativo iniciado pelo Ministério 

Público no Foro Regional. Vejamos a ementa: 
 

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO 

ATIVA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. 

INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA: ATIPICIDADE. 

DENÚNCIA: OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. 

I. - A competência, em processo penal, é determinada, em regra, pelo lugar em que 

se consumou o delito. Competência da Comarca de Vacaria/RS, local onde a 
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vantagem indevida foi oferecida à serventuária da justiça. 

II. - A competência por prevenção, a que se refere o art. 83 do CPP, somente ocorre 

quando, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, um deles tiver 

antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este 

relativa, o que não ocorreu no caso. 

III. - O art. 80 do CPP assegura ao magistrado, nos casos de conexão ou continência, 

a faculdade de avaliar a conveniência da reunião dos processos. 

IV. - Denúncia fundada em provas obtidas em procedimento administrativo 

que tramitava perante o Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Alto 

Petrópolis. Inexistência de nulidade. 
V. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se tranca 

a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. 

VI. - No julgamento do HC 67.759/RJ, pelo Plenário, os Ministros Paulo Brossard, 

Octavio Gallotti, Néri da Silveira e Moreira Alves adotaram posição de rejeição à 

existência do princípio do promotor natural. Os Ministros Celso de Mello e Sydney 

Sanches admitiram a possibilidade de instituição do princípio mediante lei. Assim, 

ficou rejeitado, no citado julgamento, o princípio do promotor natural. HC 

67.759/RJ, Ministro Celso de Mello, RTJ 150/123. 

 VII. - HC indeferido. 

(HC 83463, CARLOS VELLOSO, STF – Segunda Turma- DJ 04-06-2004 PP-

00059 EMENT VOL-02154-2 PP-00320 RTJ VOL-00194-01 PP-00271). (grifou-

se). 

 

Outro julgado interessante foi o do Inquérito n.º 1968, que tratava do chamado caso 

“Remi Trinta”. Neste inquérito o Ministério Público ofereceu denúncia contra o deputado 

federal Remi Abreu Trinta, pelos crimes de estelionato, por fraude no Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

Os Ministros Nelson Jobim e Marco Aurélio, mantendo entendimento já externado em 

decisões anteriores, votaram pela rejeição da denúncia, haja vista o fato de a Polícia Federal 

não ter participado das investigações conduzidas pelo Parquet. 

No entanto, o Ministro Joaquim Barbosa proferiu voto entendendo pela validade das 

investigações realizadas pelo Ministério Público, uma vez que o órgão poderia efetuar atos 

investigatórios com o objetivo de juntar elementos suficientes para o oferecimento da 

denúncia, conforme preceitua o artigo 129, III da Constituição Federal
95

. Além disso, o 

Ministro ressaltou seu entendimento de que a polícia judiciária não teria exclusividade na 

condução da investigação criminal. 

Os Ministros Eros Grau e Carlos Britto acompanharam o voto do Ministro Joaquim 

Barbosa e, após, o Ministro Cezar Peluso pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento. 

Ocorre que o caso não chegou a ser julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma 

vez que, em 2007, foi declinada a competência do caso para a Justiça Federal do Maranhão, 

pois o deputado federal Remi Trinta não foi reeleito, e, com isso, sessou a competência do 

STF para conduzir o julgamento do inquérito. O voto dos Ministros foi bem resumido no 

informativo 359 do STF, senão vejamos: 
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
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O Tribunal retomou julgamento de inquérito em que se pretende o recebimento de 

denúncia oferecida contra deputado federal e outros pela suposta prática de crime de 

estelionato (CP, art. 171, §3º), consistente em fraudes, perpetradas por médicos que 

trabalhavam na clínica da qual os denunciados eram sócios, que teriam gerado dano 

ao Sistema Único de Saúde - SUS, as quais foram apuradas por meio de 

investigações efetivadas no âmbito do Ministério Público Federal. Na sessão de 

15.10.2003, o Min. Marco Aurélio, relator, rejeitou a denúncia, por entender que o 

órgão ministerial não possui competência para realizar diretamente investigações na 

esfera criminal, mas apenas de requisitá-las à autoridade policial competente, no 

que foi acompanhado pelo Min. Nelson Jobim - v. Informativo 325. Em voto-vista, 

o Min. Joaquim Barbosa divergiu desse entendimento e recebeu a denúncia. 

Afirmou, inicialmente, não ter vislumbrado, na espécie, verdadeira investigação 

criminal por parte do Ministério Público. Salientou que o parquet, por força do que 

dispõe o inciso III, do art. 129 da CF, tem competência para instaurar procedimento 

investigativo sobre questão que envolva interesses difusos e coletivos (no caso a 

proteção do patrimônio público) e que essa atribuição decorre não da natureza do 

ato punitivo que resulta da investigação, mas do fato a ser investigado sobre bens 

jurídicos cuja proteção a CF lhe conferiu. Esclareceu que a outorga constitucional, 

ao parquet, da titularidade da ação penal implicaria a dos meios necessários ao 

alcance do seu múnus, estando esses meios previstos constitucional (CF, art. 129, 

IX) e legalmente (LC 75/93, art. 8º, V; Lei 8.625/93, art. 26). Asseverou que, apesar 

do Ministério Público não ter competência para presidir o inquérito policial, de 

monopólio da polícia, a elucidação dos crimes não se esgotaria nesse âmbito, 

podendo ser efetivada por vários órgãos administrativos, tendo em conta o disposto 

no parágrafo único do art. 4º do CPP. Ressaltou que a premissa de que o art. 144, 

§1º, IV, da CF teria estabelecido monopólio investigativo em prol da polícia federal 

poria em cheque várias estruturas administrativas e investigativas realizadas por 

diversos órgãos no sentido de combater uma série de condutas criminosas. 

Concluiu, dessa forma, quanto à questão preliminar, pela existência de justa causa 

para recebimento da denúncia. Os Ministros Eros Grau e Carlos Britto 

acompanharam a divergência. Após, o Min. Cezar Peluso pediu vista dos autos. (CF, 

art. 129: "São funções institucionais do Ministério Público:.. III - promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;... VIII - requisitar 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 

fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX - exercer outras 

funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 

sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas..."; LC 75/93: "Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério 

Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência:... V - realizar 

inspeções e diligências investigatórias..."; Lei 8.625/93: "Art. 26. No exercício de 

suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquéritos civis e outras 

medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los..."; CPP: 

"Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de 

suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da 

sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de 

autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função."). 

Inq 1968/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.9.2004. (Inq-1968).
96 

 

Vale destacar também o precedente do Habeas Corpus n.º 91.661, de relatoria da 
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Disponível em:
 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo359.htm#Minist%C3%A9rio%20P%C3%BA

blico%20e%20Poder%20de%20Investiga%C3%A7%C3%A3o%20-%202>. Acesso em 21 de junho de 2013. 
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Ministra Ellen Gracie, onde é ressaltada a possibilidade de investigação criminal direto pelo 

Ministério Público, baseando-se na já citada “teoria dos poderes implícitos”, senão vejamos: 

 
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA 

CAUSA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBTATÓRIO MÍNIMO. REEXAME 

DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. POSSIBLIDADE DE 

INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELITOS PRATICADOS 

POR POLICIAIS. ORDEM DENEGADA. 

1. A presente impetração visa o trancamento de ação penal movida em face dos 

pacientes, sob a alegação de falta de justa causa e de ilicitude da denúncia por estar 

amparada em depoimentos colhidos pelo ministério público. 

2. A denúncia foi lastreada em documentos (termos circunstanciados) e depoimentos 

de diversas testemunhas, que garantiram suporte probatório mínimo para a 

deflagração da ação penal em face dos pacientes. 

3. A alegação de que os pacientes apenas cumpriram ordem de superior hierárquico 

ultrapassa os estreitos limites do habeas corpus, eis que envolve, necessariamente, 

reexame do conjunto fático-probatório. 

4. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas 

corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC nº 

89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio 

constitucional do habeas corpus servir como espécie de recurso que devolva 

completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo 

Tribunal Federal. 

5. É perfeitamente possível que o órgão do Ministério Público promova a 

colheita de determinados elementos de prova que demonstrem a existência da 

autoria e da materialidade de determinado delito. Tal conclusão não significa 

retirar da Polícia Judiciária as atribuições previstas constitucionalmente, mas 

apenas harmonizar as normas constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a 

compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e regular apuração dos 

fatos supostamente delituosos, mas também a formação da opinio delicti. 
6. O art. 129, inciso I, da Constituição Federal, atribui ao parquet a privatividade na 

promoção da ação penal pública. Do seu turno, o Código de Processo Penal 

estabelece que o inquérito policial é dispensável, já que o Ministério Público pode 

embasar seu pedido em peças de informação que concretizem justa causa para a 

denúncia. 
7. Ora, é princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos "poderes 

implícitos", segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá 

os meios. Se a atividade fim - promoção da ação penal pública - foi outorgada 

ao parquet em foro de privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar 

a colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza que "peças de 

informação" embasem a denúncia. 
8. Cabe ressaltar, que, no presente caso, os delitos descritos na denúncia teriam sido 

praticados por policiais, o que, também, justifica a colheita dos depoimentos das 

vítimas pelo Ministério Público. 

9. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 

(HC 91661, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 

10/03/2009, Dje-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENTA VOL-

02355-02 PP-00279 RMDPPP v. 5, n.29, 2009, p.103-109). (grifou-se). 

 

No julgamento do Habeas Corpus n.º 97.969, em maio de 2011, cujo relator fora o 

Ministro Carlos Ayres Britto, o tema voltou mais uma vez a ser discutido, tendo o poder 

investigatório do Ministério Público sido reconhecido por unanimidade. Segue a ementa do 

julgado: 

 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL 
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CIVIL. CRIME DE EXTO RSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE 

CONCUSSÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO P ÚBLICO. CONTROLE 

EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. DENÚNCIA: CRIMES COMUNS, 

PRATIC ADOS COM GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 514 

DO CPP. ILICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO EMB ASADA EM OUTROS 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO CONDENATÓRIA 

FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 

1. Legitimidade do órgão ministerial público para promover as medidas 

necessárias à efetivação de todos os direitos assegurados pela Constituição, 

inclusive o controle externo da atividade policial (incisos II e VII do art. 129 da 

CF/88). Tanto que a Constituição da República habilitou o Ministério Público a 

sair em defesa da Ordem Jurídica. Pelo que é da sua natureza mesma 

investigar fatos, documentos e pessoas. Noutros termos: não se tolera, sob a 

Magna Carta de 1988, condicionar a o exclusivo impulso da Polícia a 

propositura das ações penais públicas incondicionadas; com o se o Ministério 

Público fosse um órgão passivo, inerte, à espera de provocação de terceiros. 
2. A Constituição Federal de 1988, ao regrar as competências do Ministério Público, 

o fez sob a técnica do reforço normativo. Isso porque o controle externo da 

atividade policial engloba a atuação supridora e complementar do órgão ministerial 

no campo da investigação criminal. Controle naquilo que a Polícia tem de mais 

específico: a investigação, que deve ser de qualidade. Nem insuficiente, nem 

inexistente, seja por comodidade, seja por cumplicidade. Cuida-se de controle 

técnico ou operacional, e não administrativo-disciplinar. 

3. O Poder Judiciário tem por característica central a estática ou o não-agir por 

impulso próprio (ne procedat iudex ex officio). Age por provocação das partes, do 

que decorre ser próprio do Direito Positivo este ponto de fragilidade: quem diz o 

que seja “de Direito” não o diz senão a partir de impulso externo. Não é isso o que 

se dá com o Ministério Público. Este age de ofício e assim confere ao Direito um 

elemento de dinamismo compensador daquele primeiro ponto jurisdicional de 

fragilidade. Daí os antiqüíssimos nomes de “promotor de justiça” para designar o 

agente que pugna pela realização da justiça, ao lado da “procuradoria de justiça”, 

órgão congregador de promotores e procuradores de justiça. Promotoria de justiça, 

promotor de justiça, ambos a pôr em evidência o caráter comissivo ou a atuação de 

ofício dos órgãos ministeriais públicos. 
4. Duas das competências constitucionais do Ministério Público são 

particularmente expressivas dessa índole ativa que se está a realçar. A primeira 

reside no inciso II do art. 129 (“II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes 

públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”). É dizer: o 

Ministério Público está autorizado pela Constituição a promover todas as 

medidas necessárias à efetivação de t odos os direitos assegurados pela 

Constituição. A segunda competência está no inciso VII do mesmo art. 129 e 

traduz-se no “controle externo da atividade policial”. Noutros termos: ambas 

as funções ditas “institucionais” são as que melhor tipificam o Ministério 

Público enquanto instituição que bem pode tomar a dianteira das coisas, se 

assim preferir. 
5. Nessa contextura, não se acolhe a alegação de nulidade do inquérito por haver o 

órgão ministerial público protagonizado várias das medidas de investigação. 

Precedentes da Segunda Turma: HCs 89.837, da relatoria do ministro Celso de 

Mello; 91.661, da relatoria da ministra Ellen Gracie; 93.930, da relatoria do ministro 

Gilmar Mendes. 

6. Na concreta situação dos autos, o paciente, na condição de policial civil, f oi 

denunciado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do CP), extorsão (caput 

e § 1º do art. 158 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Le i 

9.613/1998). Incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de que o procedimento especial do art. 514 do CPP se restringe às situações 

em que a denúncia veicula crimes funcionais típicos. O que não é o caso dos autos. 

Prece dentes: HCs 95.969, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 73.099, 

da relatoria do ministro Moreira Alves. Mais: a atuação dos acusados se marcou 

pela grave ameaça, circunstância que também afasta a necessidade de notificação 
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para a resposta preliminar, dada a inafiançabilidade do delito. 

7. Eventual ilicitude da prova colhida na fase policial não teria a força de anular o 

processo em causa; até porque as provas alegadamente ilícitas não serviram de base 

para a condenação do paciente. 

8. O Tribunal de Segundo Grau bem explicitou as razões de fato e de direito que 

embasaram a condenação do acionante pelo crime de concussão. Tribunal que, ao 

revolver todo o conjunto probatório da causa, deu pela desclassificação da conduta 

inicialmente debitada ao paciente (extorsão) para o delito de concussão (art. 316 do 

CP). Fazendo-o fundamentadamente. Logo, a decisão condenatória não é de ser 

tachada de “sentença genérica”. 

9. Ordem denegada. 

(HC 97969, AYRES BRITTO, STF – Segunda Turma - DJe-096 DIVULG 20-05-

2011 PUBLIC 23-05-2011 EMENT VOL-02527-01 PP-00046). (grifou-se). 

 

No recente julgado do Habeas Corpus n.º 91.613, de maio de 2012, a Segunda Turma 

do Supremo Tribunal Federal também considerou válida, por unanimidade, a investigação 

conduzida pelo Ministério Público. Interessante notar que o relator, Ministro Gilmar Mendes, 

destacou em seu voto que o Parquet pode realizar investigações, no entanto, deve haver um 

controle nesse tipo de ação, a fim de proteger os direitos fundamentais das pessoas 

investigadas. 

 
Habeas corpus. Trancamento de ação penal. investigação criminal realizada pelo 

Ministério Público. Excepcionalidade do caso. Possibilidade. gravação clandestina 

(gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro). 

Licitude da prova. Precedentes. ordem denegada. 

1. Possibilidade de investigação do Ministério Público. Excepcionalidade do 

caso. O poder de investigar do Ministério Público não pode ser exercido de 

forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir, 

inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de investigação, seja ela 

exercida pela Polícia ou pelo Ministério Público, merece, por sua própria 

natureza, vigilância e controle. O tema comporta e reclama disciplina legal, 

para que a ação do Estado não resulte prejudicada e não prejudique a defesa 

dos direitos fundamentais. A atuação deve ser subsidiária e em hipóteses 

específicas. No caso concreto, restou configurada situação excepcional a 

justificar a atuação do MP: crime de tráfico de influência praticado por 

vereador. 
2. Gravação clandestina (Gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o 

conhecimento do outro). Licitude da prova. Por mais relevantes e graves que sejam 

os fatos apurados, provas obtidas se m a observância das garantias previstas na 

ordem constitucional ou em contrariedade ao disposto em normas de procedimento 

não podem ser admitidas no processo; uma vez juntadas, devem ser excluídas. O 

presente caso versa sobre a gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem 

o conhecimento de outro, isto é, a denominada “gravação telefônica” ou “gravação 

clandestina”. Entendimento do STF no sentido da licitude da prova, desde que não 

haja cau sa legal específica de sigilo nem reserva de conversação. Repercussão geral 

da matéria (RE 583.397/RJ). 

3. Ordem denegada. 

(HC 91613, GILMAR MENDES, STF – Segunda Turma -ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012). (grifou-se). 

 

Não obstante a citação desses diversos precedentes, o tema ganhou maior relevância 

com o início do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 593.727, que teve repercussão 

geral reconhecida pelo Tribunal e pode consolidar uma posição definitiva sobre o assunto, 
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servindo de parâmetro para o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao limite de 

atuação da investigação pelo Ministério Público. A primeira sessão de julgamento ocorreu em 

26/07/2012. 

No caso em questão o ex-prefeito de Ipanema (MG) Jairo de Souza Coelho questiona 

decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) que recebeu denúncia contra ele por 

crime de responsabilidade, proposta pelo Ministério Público daquele estado (MP-MG), 

subsidiada unicamente por procedimento administrativo investigatório realizado pelo próprio 

Ministério Público, sem participação da polícia. O recurso sustenta que a realização de 

procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais ultrapassaria suas atribuições funcionais previstas na Constituição Federal. 

O Ministro relator Cezar Peluso votou pelo provimento do recurso, decretando a 

nulidade, desde o início, do processo-crime em curso contra o ex-prefeito, por entender que 

não estariam presentes as circunstâncias excepcionais que justifiquem a investigação pelo 

Ministério Público. 

 Segundo o ministro-relator, o Parquet só pode realizar investigações criminais 

quando a investigação tiver por objeto fatos teoricamente criminosos praticados por membros 

ou servidores do próprio Ministério Público, por autoridades ou agentes policiais ou por 

terceiros, quando a autoridade policial, notificada sobre o caso, não tiver instaurado o devido 

inquérito policial. Tal procedimento investigatório realizado pelo órgão ministerial deveria 

obedecer, por analogia, as normas que regem o inquérito policial, uma vez que esse deve ser, 

em regra, público e supervisionado pelo Poder Judiciário. O Ministro Ricardo Lewandowiski 

acompanhou o voto do relator. 

Quatro Ministros votaram no sentido de que o Ministério Público, apesar das 

limitações constitucionais, tem competência de investigação complementar. Entenderam que 

o Parquet teria também poder de investigar, diretamente, determinados tipos de crimes, como 

os praticados por integrantes da instituição, os da polícia e até crimes contra a administração 

pública. Votaram nesta linha os Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ayres Britto e 

Joaquim Barbosa, divergindo dos Ministros Cezar Peluso e Ricardo Lewandowski. 

Em seguida, o Ministro Luix Fux pediu vista dos autos, justificando sua preocupação 

com a necessidade de modulação dos efeitos da decisão. No dia 19/12/2012, o Ministro 

proferiu seu voto negando provimento ao recurso e modulando os efeitos da decisão por 

entender que, ainda que em caráter subsidiário e sem a intenção de substituir a polícia, o 

Ministério Público teria poderes para realizar investigações criminais. Segundo o Ministro
97

, 

"o que se pretende é a permissão da investigação direta pelo MP desde que dentro dos limites 

da legalidade e sob o crivo do Judiciário". 

O Ministro propôs o estabelecimento de parâmetros para que o Ministério Público 
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possa investigar. Segundo ele os procedimentos investigativos conduzidos pelo Parquet 

devem obedecer, no que couber, as mesmas regras que disciplinam o inquérito policial e os 

procedimentos administrativos sancionatórios e destaca esse pensamento dizendo que “o 

procedimento deve ser identificado, autuado, numerado, registrado, distribuído livremente”. 

Disse ainda que, salvo algumas exceções expressamente previstas na Constituição, “esse 

procedimento deve ser público” e “deve submeter-se sempre ao controle judicial, devendo 

haver pertinência do sujeito investigado com a base territorial e com a natureza do fato 

investigado”.   

Para o Ministro “Não há motivo racional para alijar (o MP) da condução dos trabalhos 

que precedem o exercício da ação penal de que é titular. (...) Considero perfeitamente 

compatível com a Carta a possibilidade de investigação direta, pelo Ministério Público”, 

continuou. 

Ressaltou o entendimento segundo o qual, se apenas a polícia puder investigar delitos, 

criar-se-á uma substancial dificuldade para apuração de ilícitos tributários, ambientais e 

crimes cometidos contra a administração pública. “Esse retrocesso no modo como o Estado 

brasileiro está investigando condutas penais não deve ser aceito, mormente se considerarmos 

que nossa República é pautada por um ambiente de cooperação que deve existir entre as mais 

diversas instituições estatais.” 

Posteriormente, o julgamento do recurso foi novamente suspenso com o pedido de 

vista do Ministro Marco Aurélio e, assim, o caso ainda encontra-se pendente de julgamento 

final faltando o voto dos Ministros que ainda não pronunciaram. 

 

4.5. A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 37 DE 2011 

 

De autoria do Deputado Federal Lourival Mendes, a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 37 de 2011 foi apresentada com o objetivo de modificar o artigo 144 da 

Constituição Federal, acrescentando o parágrafo 10 ao referido artigo. Segundo o Deputado 

relator da proposta, ela tinha por objetivo “(...) definir a competência para investigação 

criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal.” 

Assim tal reforma teria o condão de evitar que provas colhidas por órgãos que não a 

Polícia Federal ou Civil, como o Tribunal de Contas e, principalmente, o Ministério Público, 

fossem questionados perante os tribunais superiores. 

A polêmica da proposta girou em torno da intenção de tornar privativa das Polícias a 

atividade investigatória criminal. De acordo com o Deputado Lourival Mendes poderia haver 

problemas diversos no processo judicial em caso de ser  instruído com procedimentos 

informais de investigação conduzidos por órgãos distintos da autoridade policial. Na 

justificação da proposta ele assevera que: 
 

A falta de regras claras definindo a atuação dos órgãos de segurança 
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pública neste processo tem causado grandes problemas ao processo jurídico no 

Brasil. Nessa linha, temos observado procedimentos informais de investigação 

conduzidos em instrumentos, sem forma, sem controle e sem prazo, condições 

absolutamente contrárias ao estado de direito vigente. 

Dentro desse diapasão, vários processos têm sua instrução prejudicada e 

sendo questionado o feito junto aos Tribunais Superiores. Este procedimento 

realizado pelo Estado, por intermédio exclusivo da polícia civil e federal propiciará 

às partes – Ministério Público e a defesa, além da indeclinável robustez probatória 

servível à propositura e exercício da ação penal, também os elementos necessários à 

defesa, tudo vertido para a efetiva realização da justiça.
98 

 

Tal proposta gerou grandes discussões no cenário político brasileiro, no Poder 

Judiciário e principalmente no âmbito do Ministério Público. O atual Procurador Geral da 

República Roberto Gurgel se manifestou diversas vezes contra a PEC n.º 37/11 e o Ministério 

Público da União realizou diversos eventos e manifestações contra a proposta, inclusive 

buscando o apoio dos órgãos do Poder Judiciário. 

Em debate público, realizado no dia 18/06/2013, o Procurador Geral destacou que: 

“Negar ao Ministério Público a possibilidade de investigar será incapacitar, não a instituição, 

mas a sociedade brasileira para o exercício pleno do direito à efetividade da tutela penal, 

notadamente contra a criminalidade de colarinho branco”
99

. 

Para Gurgel, considerando os avanços da sociedade, um novo modelo de investigação 

criminal deve ser instaurado no país, uma vez que o atual modelo de investigação teria sido 

instituído no século XIX. Segundo o Procurador, a investigação criminal deve ser integrada 

por vários órgãos a fim de melhor elucidar os ilícitos eventualmente praticados, ao contrário 

do que constava da Proposta de Emenda Constitucional n.º 37 de 2011.     

Para ele, é necessário aprimorar os avanços que a atuação do Parquet proporcionou na 

área da investigação com o advento da Constituição Federal de 1988. “Seria um retrocesso 

estabelecer o monopólio da investigação pela polícia, pois a Constituição consagrou o 

Ministério Público como defensor da sociedade. Por isso, continuaremos na luta contra a PEC 

37”
100

, destacou o Procurador. 

Após um evento de premiação da Associação Nacional dos Procuradores da República, 

realizado em abril de 2013, o Procurador Geral voltou a dar declarações contra a PEC 37 ao 

dizer que: “Se a PEC [37] for aprovada, a corrupção e a impunidade terão muitos motivos 

para comemorar. Acho que corrupção e impunidade farão uma grande festa comemorando a 
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aprovação da PEC 37”
101

, ironizou o procurador. 

Ressaltou ainda que há interesses por trás da proposta, uma vez que “vão muito além 

da questão corporativa da polícia. (...) Os interesses que estão por trás [da proposta] são 

precisamente de algumas pessoas que não gostam de ver o Ministério Público como uma 

instituição independente, como uma instituição dotada das ferramentas necessárias a cumprir 

plenamente a sua função.”
102

 

Recentemente chegou a ser formado um grupo de trabalho a fim de discutir mudanças 

na Proposta de Emenda Constitucional, no entanto, delegados e procuradores divergiram 

sobre a proposta.  O presidente da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves (PMDB-

RN), requereu ao grupo de trabalho que apresentasse um parecer de consenso no dia 

19/06/2013, para que a votação da proposta ocorresse no dia 26/06/2013, contudo, em debate 

na Câmara, representantes do Ministério Público e das Polícias não entraram em acordo. 

Segundo Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo, a proposta de emenda seria uma retaliação aos trabalhos que o Parquet vem realizando. 

Diz ele que: “O Ministério Público realiza investigações criminais desde sempre. É fato que o 

Ministério Público está atuando mais e cada vez melhor e vem encontrando resultado em suas 

operações e acredito que a PEC se deve muito às virtudes do Ministério Público”. 

Não obstante, em sessão ordinária realizada no dia 11 de junho de 2013, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nota técnica contrária à aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) nº 37. A nota, aprovada por unanimidade pelos conselheiros, foi 

encaminhada ao Congresso Nacional. 

A nota apontava graves riscos aos princípios norteadores do Estado Democrático de 

Direito que a aprovação da PEC poderia acarretar, além de trazer ao ordenamento jurídico 

brasileiro inovação altamente lesiva ao interesse social e ao exercício da jurisdição. A nota 

destacou que: 

 
 Seria desastroso para a democracia brasileira e para a eficiência do sistema 

criminal que uma única instituição concentrasse todos os poderes investigatórios, 

como quer a PEC em discussão no Congresso Nacional, excluindo outros órgãos 

que, tradicional e historicamente, também possuem relevante missão constitucional 

nas áreas de suas respectivas competências. Abstraindo qualquer disputa de espaço 

institucional, a medida apresentada jamais deveria ser aprovada à luz de critérios de 

eficácia e eficiência do sistema de persecução criminal.
103 

  

De outro lado, o presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal (ADPF), 
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Marcos Leôncio Ribeiro, defendeu a aprovação da proposta com o objetivo de organizar as 

competências dos órgãos responsáveis pela investigação criminal. Segundo o Delegado, a 

proposta não visava limitar os poderes investigatórios do Ministério Público. “O que 

queremos é um sistema equilibrado, com regras, com a repartição clara de tarefas, com o que 

compete para cada um, para evitar disputas, conflitos e fazer o que a sociedade quer”
104

. 

Acrescentou dizendo que: “A proposta não tem a finalidade de excluir poder de A ou B. O 

Ministério Público vai continuar podendo investigar, mas fará [isso] de forma colaborativa, 

em conjunto com as polícias. O que não concordamos é com o Ministério Público fazendo 

investigações sozinho, de forma paralela e concorrente”
105

. 

Os defensores da proposta sustentavam que o Parquet estaria se aproveitando de uma 

brecha na Constituição para poderem exercer esse papel investigativo que não é de sua 

competência. Além do que, coadunam do entendimento segundo o qual, se o Ministério 

Público pudesse realizar a investigação criminal, poderia escolher os casos em que quisesse 

atuar, desrespeitando, assim, as garantias previstas nos inquéritos policiais, como a prestação 

de informações aos investigados. 

Já o representante da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, Magnus Barretto, 

assinalou que a PEC despertou o interesse por uma discussão importante e necessária sobre a 

atuação do Parquet na investigação criminal. Aduziu que “O MP não quer o dever de 

investigar. Quer o poder de investigar, de escolher o que ele quer investigar. E isso é 

direcionado a pessoas poderosas, ricas e famosas. Não gira para qualquer um, porque é venda 

de mídia”
106

. 

Para Barretto, os favoráveis à proposta não almejam que o Ministério Público pare de 

investigar crimes, mas sim que essas eventuais investigações passem pelas Polícias. Segundo 

ele: “O MP, como titular da ação penal, tem o controle externo da polícia, pode pedir a 

instauração do inquérito policial. Pode pedir diligências fundamentadas para robustecer suas 

denúncias. O que não pode acontecer é ele fazer investigação como está fazendo hoje”
107

. 

Tal entendimento pela impossibilidade do Parquet realizar investigações criminais 

também é adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A OAB externou essa 

posição durante uma audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados, através de seu 

represente o Srº Edson Smaniatto, ressaltando que o sistema atualmente utilizado permite ao 

Ministério Público a possibilidade de praticar investigações em segredo, colhendo somente 
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material que lhe interesse. 

O Subprocurador-Geral da República e Corregedor-Geral do Ministério Público 

Federal Eugênio Aragão, em um autocrítica ao trabalho do próprio Ministério Público, afirma 

que órgão estaria assumindo uma postura de “justiceiro”, dialogando de maneira errônea com 

os outros entes do Estado. Segundo o Sub-Procurador “O idealismo orgânico do momento 

constituinte foi dando lugar à atuação frequentemente individualista, politizada e 

corporativista”
108

. 

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 37 de 2011 foi levada à votação na Câmara 

dos Deputados no dia 25/06/2013 e, pressionados pelos vários protestos e manifestações 

espalhadas pelo país, requerendo entre outros aspectos, a derrubada da PEC 37, os deputados 

rejeitaram a Proposta por uma votação quase que unânime (09 votos a favor e 430 votos 

contra e 02 abstenções), culminando assim no arquivamento da mesma. 

No mesmo dia da rejeição da Proposta de Emenda Constitucional n.º 37/2011, foi 

protocolado pelo deputado Carlos Sampaio o Projeto de Lei n.º 5820/13, apensado ao Projeto 

de Lei n.º 5776/13 da deputada Marina Santanna, que visam regulamentar a investigação 

criminal no Brasil, em especial a atuação conjunta da polícia judiciária com o Ministério 

Público. Com isso, espera-se que este projeto venha a estabelecer regras concretas 

especificando as atribuições das instituições, de modo a por um fim nas dúvidas relacionadas 

ao tema. 

Em suma, o relato acima demonstra que, apesar de rejeitada a PEC 37/2011, o tema 

que é objeto desta monografia ainda não está pacificado, o que justifica o estudo e o debate 

no âmbito acadêmico, com o intuito de contribuir para o amadurecimento das questões 

jurídicas controvertidas de modo a encontrar soluções capazes de garantir segurança jurídica 

e o pleno respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia teve o escopo de refletir sobre a possibilidade da realização da 

investigação criminal pelo Ministério Público. Como vimos, há certa controvérsia se a 

Constituição Federal teria, expressamente, concedido à polícia judiciária a exclusividade na 

realização das investigações criminais, ou se a Carta Constitucional teria permitido que o 

Parquet também possa investigar a ocorrência de crimes.   

Buscou-se averiguar, à luz da Constituição Federal, e da legislação infraconstitucional, 

ressaltando ainda os princípios constitucionais penais relacionados ao poder investigatório 

criminal, se o Ministério Público teria legitimidade para realizar a investigação criminal de 

modo autônomo. Sob a ótica jurisprudencial, constatou-se que os tribunais superiores têm 

fixado o entendimento segundo o qual o Ministério Público pode realizar investigações 

criminais, desde que em situações específicas e que justifiquem a sua atuação. 

A doutrina, por sua vez, mostra-se mais divergente do que a jurisprudência, de modo 

que é possível encontrar vários autores defendendo a possibilidade do Ministério Público 

realizar as investigações, enquanto outros a repugnam. A doutrina contrária adota uma linha 

de raciocínio segundo a qual a Constituição foi expressa em atribuir a função de investigar 

crimes à polícia judiciária, conforme se vê do artigo 144 da Carta Magna de 1988, não 

havendo qualquer possibilidade de o Parquet realizar investigações criminais, além do que, se 

assim agir, poder-se-ia criar uma instituição com poderes demasiado elevados, podendo 

comprometer até mesmo a sua imparcialidade e a regularidade dos processos nos quais atue. 

Já aqueles que consideram ser possível a realização da investigação criminal pelo Ministério 

Público entendem que a Constituição não deu exclusividade à polícia judiciária para a 

realização das investigações criminais, razão pela qual, pautando-se no que predispõe os 

artigos 127 e 129 da Constituição Federal, além do regramento presente no Código de 

Processo Penal, o Parquet poderia dar início às investigações criminais, a fim de formar sua 

opinio delicti e, se for o caso, propor a ação penal pública, sem que fosse necessária a 

participação da polícia no decorrer do procedimento. 

Com base na doutrina e jurisprudência apresentadas neste trabalho, foi possível 

vislumbrar que ainda há questionamentos quanto à possibilidade de o Ministério Público 

realizar ou não investigações criminais, não havendo uma posição consolidada sobre o tema, 

uma vez que não há regramento específico disciplinando esta hipótese, aspecto que deixa o 

tema à margem de interpretação sobre a real efetivação dessa prerrogativa. 

A tentativa de regulamentação do tema através da Proposta de Emenda Constitucional 

n.º 37 de 2011 mostrou-se como uma das alternativas para se definir essa possibilidade, mas 

as fortes críticas recaídas sobre a proposta e as manifestações populares pedindo a sua 

rejeição, até mesmo pelo caráter de impunidade que a mesma poderia obter quando 
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relacionada à investigação de crimes cometidos por políticos, forçaram a sua derrubada, 

sendo a proposta arquivada na Câmara dos Deputados. 

Quanto às críticas destinadas à proposta, realmente se mostra temerário deixar a cargo 

de somente de uma instituição, no caso a polícia judiciária, exercer a atribuição de investigar 

crimes, mas, ao mesmo tempo, permitir que o Ministério Público realize as investigações 

discricionariamente, sem um regramento que discipline a sua atuação nessa seara, também é 

um aspecto questionável e que não aparenta ser a melhor solução. 

Destarte, conclui-se que o tema necessariamente precisa de uma regulamentação que 

deixe clara as hipóteses em que o Ministério Público possa exercer ou não esse papel 

investigatório criminal, como ocorre nos países estrangeiros citados no presente trabalho, 

onde há regramento específico disciplinando a possibilidade do Parquet realizar as 

investigações, de forma a evitar qualquer tipo de abuso que possa vir a ser praticado pela 

instituição, bem como disciplinar o papel que a polícia judiciária e outros órgãos que venham 

a participar do procedimento investigativo possuirão na realização da investigação. É 

imprescindível que todos os órgãos investigativos entrem em um consenso, estabelecendo 

parcerias de esforços para combater o crime organizado que está enraizado no poder público 

brasileiro. O objetivo não é dividir as atribuições e sim formar um todo organizado, de modo 

que as diversas instituições trabalhem juntas para que crimes de difícil elucidação possam ser 

solucionados.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        79 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

BARROSO, Luís Roberto. Investigação pelo Ministério Público: argumentos contrários e a 

favor: a síntese possível e necessária. Disponível em: 

<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer_barroso_-

_investigacao_pelo_mp.pdf> Acesso em: 17 jun. 2013. 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, 14 ed. São Paulo: Saraiva, 1992. 

 

CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público: fundamentos e limites 

constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. – (Temas Fundamentais de Direito; v. 

7/ coordenadores José Roberto dos Santos Bedaque, José Rogério Cruz e Tucci). 

 

CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias Constitucionais na Investigação Criminal. 2 ed.. Rio 

deJaneiro: Lumen Juris, 2001. 

 

DA SILVA, José Afonso da Silva. Parecer. Disponível em: 

<http://www.sindelpo.com.br/delpoli/index.php?option=com_content&view=article&id=231:

parecer-do-constitucionalista-jose-afonso-da-silva-pec-37&catid=23:noticias> Acesso em 06 

de julho de 2013. 

 

DELMAS- MARTY, Mireille et ali. Procedure Penali D’Europe. Padova: Cedam, 1998. p. 

298, apud, KAC, Marcos. O Ministério Público na investigação penal preliminar. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1998. 

 

HAMILTON, Ségio Demoro,Temas de Processo Penal. ed. 2., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2000. 

 

HANDLER, Edmundo S. Sistemas Procesales Penales Comparados: Los Sistemas 

Nacionales Europeos. Temas Procesales Comparados 1 ed. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999. p. 



                                                                                                                                        80 

 

170, apud, RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2012.
 

 

JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 219, 

apud RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 4 ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

KAC, Marcos. O Ministério Público na investigação penal preliminar. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. 

 

LAURIA TUCCI, Rogério. Direitos e Garantias Individuais do Processo Penal Brasileiro. 

São Paulo: Saraiva, 1993. 

 

MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v. 2, São Paulo: 

Bookseller, 1997. 

 

MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 8 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

MORAES, Alexandre de. Em defesa da independência do Ministério Público. Portal do 

governo do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.justica.sp.gov.br/Modulo.asp?Modulo=81>. Acesso em: 16 de junho. 2013.
 

 

MORAES FILHO, Antônio Evaristo de. As Funções do Ministério Público e o Inquérito 

Policial. Tribuna do Advogado, OAB/RJ, novembro de 1996. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007.
 

 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2011. 

 



                                                                                                                                        81 

 

PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de 

Direito. Brasília: Brasília Jurídica. 2003. 

 

PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Procedimento administrativo criminal, realizado pelo 

Ministério Público, Boletim do Instituto Manoel Pedro Pimentel, n. 22/3, 2003, São Paulo.
 

 

RANGEL, Paulo. Investigação Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

______.______.4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de Processo Penal norte-americano. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006. 

 

SAUWEN FILHO, João Francisco. Ministério Público Brasileiro e o Estado Democrático de 

Direito. Rio de Janeiro: Renovar. 1999. 

 

STRECK, Lenio Luiz; FELDENS, Luciano. Crime e Constituição: A legitimidade da função 

investigatória do Ministério Público. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

 

TORNAGHI, Hélio Bastos. Curso de Processo Penal. 8 ed., vol I, São Paulo: Saraiva,  1991. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 18 ed. v.3. São Paulo: Saraiva, 

1997. 

 

VIEIRA, Luís Guilherme. O Ministério Público e a investigação criminal. Rio de Janeiro: 

Editora Rabaço Ltda (OAB/RJ), 2004.
 

 

Documentos eletrônicos: 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda Constitucional n.º 37 de 2011. 

Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=46AC998569B

25C716B2A81AEF1541437.node2?codteor=969478&filename=PEC+37/2011>. Acesso em 



                                                                                                                                        82 

 

24 de junho de 2013. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 89.837, Segunda Turma, Rel. 

Ministro Celso de Mello, Brasília, DF, 20 de outubro de 2009. Disponível 

em<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC89837ementaCM.pdf>. 

Acesso em 20 de junho de 2013 

 

CNJ. Nota técnica do Conselho Nacional de Justiça sobre a proposta de emenda à 

Constituição n.º 37, de 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/nota_tecnica_pec_37.pdf>. Acesso em 05 de julho 

de 2013. 

 

CORREIO BRAZILIENSE. Delegados e procuradores ainda divergem sobre texto da PEC 37. 

Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2013/06/18/interna_politica,3721

04/delegados-e-procuradores-ainda-divergem-sobre-texto-da-pec-37.shtml>. Acesso em 05 de 

julho de 2013. 

 

CORREIOBRAZILIENSE. Gurgel rejeita PEC que impede Ministério Público de investigar 

crime. Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2013/06/18/interna_politica,372084/gurgel-rejeita-

pec-que-impede-ministerio-publico-de-investigar-crime.shtml>. Acesso em 05 de julho de 2013. 

 

G1 GLOBO POLÍTICA. Gurgel vê semelhança entre propostas que limitam MP e STF. 

Disponível em: 

<http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/gurgel-ve-semelhanca-entre-propostas-que-

limitam-mp-e-stf.html>. Acesso em 05 de julho de 2013. 

 

NOTÍCIAS UOL. PEC 37 provoca divergências internas entre policiais e integrantes do MP. 

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/30/pec-37-

provoca-divergencias-internas-entre-policiais-e-integrantes-do-mp.htm>. Acesso em 06 de 

julho de 2013. 

 



                                                                                                                                        83 

 

NOTÍCIAS UOL. Favoráveis à PEC 37 apontam descontrole do Ministério Público. 

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/30/favoraveis-a-

pec-37-apontam-descontrole-do-ministerio-publico.htm>. Acesso em 05 de julho de 2013. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Informativo 359 de 30 de agosto a 3 de setembro de 2004. 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo359.htm#Minist%C3%A9

rio%20P%C3%BAblico%20e%20Poder%20de%20Investiga%C3%A7%C3%A3o%20-

%202>. Acesso em: 21 junho de 2013. 

 

USP. Lei do Ventre Livre. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Hist%C3%B3ricos-

Brasileiros/lei-do-ventre-livre.html.>. Acesso em: 16 de junho de 2013. 

 

 


