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RESUMO

MACIEL,  Pedro  Fernandes  Castelo. Investigação  Criminal  e  o  Ministério  Público.
2013. 76 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2013.

O presente trabalho trata  da divergência  doutrinária  e  jurisprudencial  que envolve a
legitimidade ou não do Ministério Público para conduzir  uma investigação criminal.
Abordam-se  de  forma  abstrata  o  procedimento  investigatório,  os  diferentes  órgãos
passíveis  de  realizar  tal  atividade  e  o  modelo  de  investigação  adotado  pelo  direito
brasileiro. Em seguida, faz-se um exame das duas correntes doutrinárias conflitantes e
da  jurisprudência  existente  sobre  o  tema,  sendo  nesse  iter também  examinada  a
legislação pertinente à matéria. Sem uma opinião pré-estabelecida chega-se ao final a
uma  conclusão  favorável  a  uma  investigação  complementar  e  subsidiária  pelo
Ministério Público, mas que demanda urgentemente melhor regulamentação.

Palavras-chaves: Investigação criminal. Ministério Público. Legitimidade



ABSTRACT

MACIEL,  Pedro  Fernandes  Castelo.  Investigação  criminal  e  o  Ministério  Público.
2013. 76 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2013.

The  present  essay  analyzes  the  divergence  about  the  legitimacy  of  prosecution  to
conduct  a  criminal  investigation.  First  of  all,  it  has  been  analyzed  the  initial
considerations about the preliminary investigation and the different existing systems,
inclusive  Brazilian  legal  system.  After  that,  the  essay  analyzed  the  doctrine  e  and
jurisprudence related to subject. At the end, this article agrees with the possibility of the
prosecutor  carry  out  the  criminal  investigation,  even  in  a  complementary  and
alternative, without forgot the necessary regulation.

Keywords: Criminal investigation. Prosecution. Legitimacy. 



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................8

2 SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR................................................11

2.1 Considerações prévias.............................................................................................11

2.2 Conceito....................................................................................................................12

2.3 Natureza jurídica.....................................................................................................13

2.3.1 Procedimento administrativo pré-processual..........................................................13

2.3.2 Procedimento judicial pré-processual.....................................................................15

2.4 Objeto e grau de cognição.......................................................................................16

2.4.1 Sumariedade da cognição na investigação preliminar............................................17

2.5 Forma dos atos.........................................................................................................19

2.6 Fundamento da existência da investigação preliminar........................................20

2.6.1 Busca do fato oculto e a   criminal case mortality  ...................................................21

2.6.2 Função Simbólica...................................................................................................21

2.6.3 Evitar acusações infundadas – filtro processual.....................................................22

3 ÓRGÃO ENCARREGADO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR....................24

3.1 Investigação preliminar policial.............................................................................25

3.1.1 Vantagens da investigação preliminar policial.......................................................26

3.1.2 Inconvenientes do sistema de investigação preliminar...........................................28

3.2 Investigação preliminar judicial: o juiz instrutor................................................31

3.2.1 Vantagens da investigação preliminar judicial – Juiz instrutor..............................32

3.2.2 Inconvenientes do sistema de investigação preliminar judicial – Juiz instrutor.....33

3.3  Investigação  preliminar  a  cargo  do  Ministério  Público:  o  promotor
investigador....................................................................................................................35

3.3.1 Argumentos favoráveis ao sistema de promotor investigador................................36

3.3.1 Argumentos desfavoráveis ao sistema de promotor investigador..........................37



4 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: O
INQUÉRITO POLICIAL.............................................................................................41

4.1 Natureza jurídica do inquérito policial.................................................................41

4.2 Polícia judiciária......................................................................................................42

4.3 Características do inquérito policial......................................................................42

4.3.1 Dispensabilidade do inquérito policial...................................................................43

4.3.2 Procedimento escrito..............................................................................................44

4.3.3 Retrospectividade...................................................................................................44

4.3.4 Autoritariedade.......................................................................................................44

4.3.5 Oficialidade............................................................................................................44

4.3.6 Inquisitoriedade......................................................................................................44

4.3.7 Sigilo.......................................................................................................................45

4.3.8 Indisponibilidade....................................................................................................46

5 O PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO...........................47

5.1 Posição da doutrina nacional..................................................................................47

5.1.2 Doutrina favorável à investigação direta pelo Ministério Público... ..................48

5.1.3 Doutrina contrária à investigação direta pelo Ministério Público..........................53

5.2 Jurisprudência dos Tribunais Superiores.............................................................57

5.2.1 Superior Tribunal de Justiça...................................................................................57

5.2.2 Supremo Tribunal Federal......................................................................................60

5.3  Resoluções  que  regulamentam  a  atividade  de  investigação  direta  pelo
Ministério Público..........................................................................................................68

6 CONCLUSÃO.............................................................................................................69

REFERÊNCIAS.............................................................................................................73



8

1. INTRODUÇÃO

O tema sobre a possibilidade ou não de o Ministério público realizar diretamente

a investigação criminal sempre foi motivo para calorosos debates na doutrina. Já em

sede  jurisprudencial  após  um  período  de  oscilação,  os  Tribunais  Superiores

aparentemente  vem se mostrando favoráveis  a  tal  conduta  investigativa.  Até,  então,

ainda não houve manifestação plenária do Supremo Tribunal Federal que pacificasse o

assunto por completo.1 

A  questão,  portanto,  não  é  nova  e,  muito  embora  haja  a  referida  tendência

jurisprudencial pelo cabimento da investigação direta pelo Parquet, a polêmica ganhou

novo  fôlego  com  a  tramitação  no  Congresso  Nacional  da  Proposta  de  Emenda

Constitucional nº 37, que pretendia conceder para as polícias judiciárias (civil e federal)

a exclusividade na investigação criminal. Por outras palavras, aquela que foi apelidada

de “PEC da Impunidade” pretendia afastar  do Ministério  Público a possibilidade de

investigar diretamente as infrações penais.

Ao mesmo tempo  em que se  iniciaram as  pesquisas  para  a  confecção  deste

trabalho de conclusão de curso, o Brasil foi palco de diversas manifestações populares

que expuseram o descontentamento do povo com uma série de questões político-sociais

que  afligem  de  maneira  negativa  o  país.  Coincidentemente,  uma  das  bandeiras

levantadas por esses movimentos de insatisfação generalizada foi a do repúdio a uma

eventual  aprovação pelo Legislativo  do citado Projeto de Emenda Constitucional.  O

resultado foi que em uma votação feita às pressas no final do mês de junho de 2013 a

também chamada “PEC 37” foi rejeitada por grande maioria dos votos.

Embora, inicialmente, tal acontecimento pareça esvaziar um pouco o objeto de

estudo desta monografia, tendo em vista a imensa pressão popular em prol dos poderes

investigatórios do Ministério Público, o que se tentará mostrar é justamente o contrário.

Por outras palavras, o presente trabalho acadêmico pretende chamar a atenção do leitor

para os pontos que ainda carecem de discussão e cujo enfrentamento rasteiro está longe

de solucionar.  

1 Julgamento sobre poder de investigação do Ministério Público é novamente suspenso. Disponível: http://
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=227089. Acessada em: 21/11/2013.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=227089
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=227089
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De forma  muito  breve,  é  possível  verificar  que  tal  votação  antecipada  e  só

realizada  para  servir  como  uma  “resposta”  a  um dos  clamores  da  sociedade  acaba

abrindo mão de um importante debate que deveria ser realizado sobre a matéria. Soma-

se a isso, o fato de que grande parte da população que defendeu a não aprovação da

proposta emenda não ter recebido o devido esclarecimento sobre o conteúdo da mesma,

o que obviamente não retira a legitimidade de tal posicionamento, mas ao mesmo tempo

pode cegá-la  em relação aos  problemas que ainda devem ser  resolvidos,  como,  por

exemplo,  um  possível  acúmulo  exagerado  e  sem  regulamentação  de  funções  pelo

Ministério  Público,  o  qual  sempre  foi  o  grande  opositor  da  proposta  de  emenda  à

constituição.

Embora em diversas oportunidades a discussão seja enfrentada por um prisma

reducionista2 consistindo  meramente  em  um  inoportuno  embate  de  interesses

corporativos entre a Polícia e o Ministério Público, a legitimidade ou não do promotor

investigador irá acarretar inúmeras consequências práticas para aqueles que lidam com

o processo penal como um todo. Além disso, o principal prejudicado em meio a este

debate será na grande maioria das vezes o investigado, o qual apesar de alheio a toda

essa disputa é a parte mais vulnerável em uma investigação criminal, podendo sofrer

inúmeras investidas atentatórias aos direitos e garantias constitucionais.

Em meio ao cenário apresentado, o qual já extrapolou a discussão meramente

acadêmica contagiando toda a sociedade o presente trabalho pretende adentrar nessa

polêmica explicitando os principais pontos que envolvem a matéria.

Inicialmente,  será  feita  uma  abordagem  mais  genérica  quanto  à  atividade

investigatória  em si,  ou  seja,  o  que  ser  quer  é  construir  uma  noção  geral  sobre  o

procedimento de investigação criminal. Tópicos como natureza jurídica, objeto e grau

de cognição, forma dos atos, entre outros serão explorados nessa primeira etapa.

Feita essa análise inaugural proceder-se-á ao exame dos diferentes sistemas de

investigação criminal, também chamada de investigação preliminar. Estes irão variar de

acordo  com  o  órgão  encarregado  pela  atividade  investigatória,  podendo  esta  ser

realizada pela polícia, por juiz instrutor, ou ainda pelo Ministério Público. Assim, por

meio  de  uma  perspectiva  mais  sociológica,  relacionada,  sobretudo  ao  ramo  da

2 LOPES JR. Aury. Direito Processual  Penal e sua Conformidade Constitucional,  V. I, 7ª ed. Rio de
Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 328.   
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criminologia  serão  buscadas  as  principais  características  (positivas  ou  negativas)  de

cada  modelo passível  de ser  adotado.  Isso feito,  obviamente,  a  partir  de uma visão

crítica e isenta, de maneira a possibilitar ao leitor ao final deste trabalho, a formação da

sua própria convicção.

Dando continuidade, será enfrentada a grande controvérsia que envolve o ponto

central  deste  trabalho,  qual  seja  a  possibilidade  ou  não  de  o  Ministério  Público

investigar  diretamente.  A  partir  da  exposição  das  duas  correntes  doutrinárias  que

disputam o tema, juntamente com a análise jurisprudencial do mesmo, se permitirá o

alcance de uma opinião sobre o assunto, além de ser possível deslumbrar o provável

futuro tratamento dado à matéria. Também neste momento, serão apresentadas as duas

resoluções que atualmente regulamentam a atividade investigatória do Parquet.

Finalmente, longe de se esgotar a matéria será emitida uma posição final sobre o

assunto, a fim de colaborar ainda mais com os estudos já existentes sobre a investigação

direta pelo Ministério Público.
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2 SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR

2.1 Considerações prévias

Inicialmente, faz- se necessário realizar uma análise mais ampla do instituto da

investigação criminal para que se possa compreender em sua inteireza o objeto principal

do presente trabalho. 

A atividade instrumental prévia ao processo sempre recebeu da doutrina diversas

nomenclaturas.  Embora,  seja  comum  uma  variação  quanto  ao  rigor  científico  e  a

incorporação de algumas características do sistema empregado, o nomen juris adotado

converge invariavelmente a um mesmo objetivo, o qual consiste em fazer referência ao

procedimento  realizado  em um momento  anterior  a  instrução  definitiva.  Por  outras

palavras, é aquela etapa da persecução criminal em que ocorre a colheita de subsídios

capazes de embasar uma pretensão estatal punitiva3.

Segundo o entendimento de Aury Lopes Jr.:

O termo que parece mais adequado para nomear tal atividade é o de instrução
preliminar. O primeiro vocábulo – instrução – vem do latim  instruere, que
significa ensinar, informar. Serve para aludir ao fundamento e à natureza da
atividade levada a cabo, isto é, a aportação de dados fáticos e elementos de
convicção  que  possam  servir  para  formar  a  opinio  delicti do  acusador  e
justificar o processo ou o não processo. Ademais, faz referência ao conjunto
de  conhecimentos  adquiridos,  no  sentido  jurídico  de  cognição.  Também
reflete a existência de uma concatenação de atos logicamente organizados:
um procedimento. 4

Acrescenta o autor que:

Para  uma  análise  de  sistemas  abstratos  e  concretos  de  diversos  países,  é
melhor  utilizar  o  termo  instrução  que  investigação,  não  só  pela  maior
abrangência do primeiro (pois pode referir-se tanto a uma atividade judicial –
juiz  instrutor  –  como também a  uma  sumária  investigação  policial),  mas
também,  porque  poderia  ser  apontada  uma  incoerência  lógica  falar  em
investigação  preliminar  quando não existe  uma investigação  definitiva,  ao

3 Neste sentido diverge Aury Lopes Jr: “O titular da pretensão acusatória (acusador) exige que a Justiça
Penal exerça o poder punitivo e não que se atribua a ele  mesmo ou a um terceiro,  como ocorre no
processo civil. Não existe pedido de adjudicação alguma por parte do acusador, pois não lhe corresponde
o poder de penar. Por isso, o acusador detém o poder de acusar, não de penar. Logo, jamais poderia ser
uma pretensão punitiva”. LOPES JR. Aury Op. cit. p. 104.   
4 LOPES JR.,  Aury  e  JACOBSEN GLOECKNER,  Ricardo.  Sistemas  de  Investigação  Preliminar  no
Processo Penal. 5ª Edição. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013, p. 90.
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passo que a uma instrução preliminar corresponde uma definitiva, levada a
cabo na fase processual.5

Ao vocábulo instrução o autor adiciona outro – preliminar- para distinguir da

instrução que também é realizada  na fase processual.  Tem o sentido  de  “apontar  o

caráter prévio com que se realiza a instrução, diferenciando sua situação cronológica”.6

Todavia, a expressão “investigação criminal” adotada inclusive no título desta

obra já está consagrada na doutrina7 atendendo principalmente à natureza do inquérito

policial. Logo, assimiladas as observações quanto ao problema etimológico e a busca

por uma nomenclatura adequada serão usadas em respeito à tradição processualística

penal, indistintamente, investigação/instrução preliminar ou investigação criminal como

forma de se referir  ao mesmo procedimento,  o qual  é antecessor do processo penal

stricto sensu.

2.2 Conceito

Pelas palavras de Aury Lopes Jr. é possível conceituar a investigação preliminar

como:

O conjunto de atividades realizadas concatenadamente por órgãos do Estado;
a partir de uma notícia-crime ou atividade de ofício; com caráter prévio e de
natureza preparatória em relação ao processo penal; que pretende averiguar a
autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delitivo, com o fim de
justificar o exercício da ação penal ou o arquivamento (não processo).8

Evidentemente,  a forma, a duração, os sujeitos encarregados de tal  atividade,

entre  outros fatores  irão variar  de acordo com o sistema de investigação preliminar

adotado. Porém, a realização deste procedimento na sua essência estará voltada a um

único fim imediato, qual seja propiciar uma acusação assentada em dados concretos que

forneçam o que Afrânio Silva Jardim chama de “suporte probatório mínimo” necessário

para a instauração da fase processual.9

5 LOPES JR.,  Aury  e  JACOBSEN GLOECKNER,  Ricardo.  Sistemas  de  Investigação  Preliminar  no
Processo Penal. 5ª Edição. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013, p. 90.
6 Idem
7 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 15. ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2011. p.
53.  No  mesmo  sentido,  entre  tantos  outros,  RANGEL,  Paulo.  Investigação  Criminal  Direta  Pelo
Ministério  Público.  4ª  ed.  São Paulo,  Atlas,  2012 e TUCCI,  Rogério Lauria.  Ministério  Público e  a
Investigação Criminal. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004.
8 LOPES JR., Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit p. 92.
9 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11º. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002 p. 323.
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2.3 Natureza jurídica

Importante se faz, em caráter preliminar, entender-se o que é natureza jurídica.

Maria Helena Diniz diz ser a natureza jurídica: “a afinidade que um instituto tem em

diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído a título

de classificação".10

Em relação à natureza jurídica da investigação preliminar o seu exame perpassa

a observância de três elementos: função, estrutura e órgão encarregado.  Trata-se de

uma natureza jurídica complexa, já que na investigação preliminar são praticados atos

de naturezas distintas, como atos administrativos, judiciais e até mesmo jurisdicionais.

Sendo assim,  para  a  sua  classificação  deve-se  levar  em conta  a  essência  do

procedimento como um todo, ou seja, a natureza dos atos predominantes. A ilustrar tal

consideração  destaca-se o inquérito  policial  que  mesmo sendo um procedimento  de

caráter  administrativo,  também  pode  conviver  com a  prática  de  atos  jurisdicionais,

mediante a intervenção do juiz. Por exemplo, quando este adota uma medida restritiva

de direitos fundamentais, como a prisão preventiva. 

Feita esta breve explicação, serão analisadas as duas principais correntes sobre a

natureza jurídica da investigação preliminar.11

2.3.1 Procedimento administrativo pré-processual

O procedimento12 será administrativo quando a sua direção couber a um órgão

estatal que não pertença ao Poder Judiciário, isto é, um agente que não seja dotado de

10 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil. 21. ed. São
Paulo: Saraiva, 2004.
11 Haveria ainda uma terceira corrente (minoritária)  que sustenta o caráter processual  da investigação
preliminar.  Sobre  o  tema  cabe  a  leitura  da  obra  de  PASTOR  LOPES.  El  Proceso  de  Persecución,
Valência, 1979, apud LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 93.
12 Há corrente que nega se tratar o inquérito policial de um procedimento, a exemplo do defendido por
Scarance  Fernandes:  “sequer  o  inquérito  é  procedimento,  pois  falta-lhe  característica  essencial  do
procedimento, ou seja, a formação por atos que devam obedecer a uma sequência predeterminada pela lei,
em que, após a prática de um ato passa-se à do seguinte até o último ato da série, numa ordem a ser
necessariamente observada”. FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 6. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.62.
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poder  jurisdicional.  Nessa linha,  é  possível  enquadrar  o  inquérito  policial  como um

procedimento  administrativo  pré-processual,  pois  é  levado  a  cabo  pela  Polícia

Judiciária, que por sua vez é órgão vinculado à Administração – Poder Executivo – e

que, por isso, desenvolve tarefas de natureza administrativa.

A  atividade  investigativa  não  pode  ser  considerada  como  uma  forma  de

exercício da jurisdição, uma vez que carece a sua direção de uma autoridade investida

de poder jurisdicional. Este raciocínio reforça-se ainda mais quando se constata que o

inquérito  policial  tem por  base  informações  obtidas  por  meio  de  tarefa  tipicamente

administrativa da polícia, qual seja de zelar pela administração pública. A Constituição

Federal de 1988 no seu art. 144 outorga às policiais civis e federais, em seus respectivos

âmbitos, a função de polícia judiciária, porém isso não significa que pertençam ao Poder

Judiciário nem que suas atividades tenham o status de atos judiciais. São atos realizados

fora do procedimento judicial e por autoridades com poderes meramente administrativo,

inclusive porque são inerentes ao poder-dever de garantia da segurança pública a que

estão vinculados o Estado e os órgãos da administração.

Assim explica Manzini, “só pode existir uma relação de índole administrativa

entre o Ministério Público, que é um órgão administrativo, de igual forma que a Polícia

Judiciária, e aquele sobre quem recai a suspeita de haver praticado o delito”.13

Entretanto,  adverte  mais  uma vez  Aury  Lopes  Jr.  que,  “excepcionalmente,  a

investigação  preliminar  realizada  pelo  Ministério  Público  terá  natureza  jurídica  de

procedimento  judicial”.14 Isso ocorrerá naqueles  países em que o Ministério  Público

esteja constitucionalmente integrado ao Poder Judiciário e tenha as mesmas garantias da

Magistratura.  Como  exemplo,  cita  o  autor  “os  sistemas  de  investigação  preliminar

adotados na Itália e em Portugal, pois nesses dois países, o procedimento pré-processual

está  outorgado  a  um  Ministério  Público  constitucionalmente  integrante  do  Poder

Judiciário”.15 Neste aspecto chama-se a atenção para a natureza judicial dos atos e não

jurisdicional,  pois apesar de integrar o Poder Judiciário, o  Parquet não possui poder

jurisdicional. 

13 Tratado de Derecho Procesal Penal, v. I, p. 120, apud LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER,
Ricardo Op. cit. P. 94.
14 LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 94.
15 Idem.
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Em  síntese,  considera-se  a  investigação  preliminar  como  um  procedimento

administrativo  pré-processual,  tendo  em  vista  a  natureza  jurídica  dos  atos

predominantes,  que, no caso do inquérito policial,  são atos administrativos.  Isso não

exclui  uma  possível  intervenção  do  órgão  jurisdicional  –  ao  autorizar  uma  medida

restritiva -, mas apenas ressalta-se que essa intervenção é contingente e limitada. Até

porque não há qualquer óbice na instauração, realização e conclusão de um inquérito

policial sem a intervenção do juiz (ou do promotor).

2.3.2 Procedimento judicial pré-processual

O  procedimento  judicial  pré-processual  será  judicial  quando  a  investigação

preliminar estiver sob a direção de um órgão que pertence ao Poder Judiciário. É o caso

como visto anteriormente em que a investigação criminal fica a cargo do Ministério

Público nos países em que este constitucionalmente integra o Judiciário. 

Os promotores possuem atribuições distintas da jurisdictio, que é exclusiva dos

juízes. Aos integrantes do Parquet incumbe a tarefa de colaborar no exercício do poder

jurisdicional, sem exercê-lo, mas, sim, realizando outras atividades que são inerentes ao

Poder Judiciário. 

Conforme Aury Lopes Jr:

O problema surge em sistemas cuja investigação está a  cargo de um Juiz
Instrutor, como, por exemplo, na Espanha.
Entendemos  que  a  investigação  preliminar,  ainda  que  dirigida  por  uma
autoridade judiciária dotada de poder jurisdicional, não pode ser considerada
processo  em  sentido  próprio  (ou  estrito)  por  carecer  das  mínimas  notas
características da atividade puramente processual, como:

a) exercício de uma pretensão;

b) existência de partes potencialmente contrapostas;

c) sob o controle de um órgão supraordenado a elas;

d) com garantia de contraditório e da ampla defesa;

e) existência do direito de recurso, tendo em vista que não se verifica aquela
autoridade supraordenada16.17

16 O que não importa falar  em inimpugnabilidade seus atos,  especialmente  mediante instrumentos de
ataque colateral, como é o caso do habeas corpus.
17 LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 96.
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A falta desses atributos faz com que tal procedimento não constitua “um método

de trabalho referente ao exercício da jurisdição pelo juiz e dos poderes inerentes à ação

e defesa, pelos sujeitos envolvidos no conflito”.18

A investigação preliminar, por fim, pode ser entendida como um procedimento

prévio ao processo penal, e por isso mesmo, de natureza pré-processual e com função

preparatória  do  processo  ou  do  não  processo.  Ademais,  em regra,  os  atos  de  uma

investigação  criminal  alinham-se  ao  sistema  inquisitório  e  revestem,  de  maneira

predominante, a forma escrita e sigilosa, contrariando o sistema acusatório, a oralidade

e a publicidade que devem predominar no processo penal. E o que não pode deixar de

salientar  é  o  limitado  alcance  do  contraditório  e  do  direito  de  defesa  nessa  fase

preliminar.

Em suma, a investigação criminal assumirá a forma de procedimento judicial

pré-processual  quando  dirigidas  por  membros  do  Poder  Judiciário  (juízes  ou

promotores19).

2.4 Objeto e grau de cognição

Diferentemente do que ocorre no processo penal, na instrução preliminar não há

uma pretensão, mas o exercício de uma potestas estatal. Por outras palavras, a atividade

investigatória é a manifestação do poder de perseguir aquelas condutas que atacam ou

expõem a risco os bens juridicamente tutelados.

Aury Lopes Jr define como objeto da investigação criminal “a matéria sobre a

qual recai o complexo de elementos que a integram, isto é, os fatos narrados na notitia

criminis ou obtidos ex officio pelos órgãos de investigação criminal”.20

A investigação preliminar incidirá, portanto, sobre as condutas que revistam a

aparência de delito,  cabendo ao órgão responsável pela  apuração criminal  buscar os

indícios  de  autoria  e  materialidade.  O  seu  objeto  será  justamente  esse  fato

18  DINAMARCO, Candido Rangel,  Instituições  de  Direito  Processual  Civil.  V.II.  6  ed.  São Paulo,
Malheiros, 2009, p. 24.
19 Sempre e quando o Ministério Público estiver assim considerado na Constituição.
20 LOPES JR. Aury Op. cit. p. 241.
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aparentemente delitivo que por sua vez dará origem ao fumus commissi delicti, o qual é

capaz de impulsionar grande parte dos atos inerentes a esta fase.

Feita esta imprescindível delimitação do objeto da investigação preliminar torna-

se imperioso definir o quanto de conhecimento (cognitio) do fato é necessário para que

a fase pré-processual cumpra a sua função.

2.4.1 Sumariedade da cognição na investigação preliminar

Na ciência processual existem diferentes níveis ou graus de cognição, segundo

se busque um juízo de possibilidade, de probabilidade ou de certeza.

O  alcance  de  um  juízo  de  certeza  está  atrelado  a  uma  atividade  cognitiva

exauriente, em que todo o material probatório seja produzido e esteja à disposição do

juiz  para  a  sua  valoração.  É  uma  cognição  em  que  não  há  espaços  para  dúvidas,

devendo ser atingida por meio de uma instrução plenária. Uma eventual condenação só

pode estar  fundamentada  nesse  juízo  de  certeza,  uma vez  que  a  chamada  tutela  de

segurança  constitui  não  só  uma  garantia  para  o  acusado,  mas  também  é  um  dos

fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Entretanto, é perceptível que a investigação preliminar não se destina à formação

de um juízo de certeza, já que a obtenção deste é tarefa da instrução definitiva feita já

dentro  de  um  processo  penal  envolto  de  garantias.   Tendo,  como  já  foi  vasto  a

investigação preliminar uma natureza de procedimento prévio e o condão de justificar o

processo (possibilitando o exercício da pretensão acusatória) ou o não processo (pela via

do arquivamento). 

Sendo assim,  para o início  de uma ação penal  ou para a  imposição  de uma

medida  cautelar  restritiva  de  direitos  é  necessário  tão  somente  um  juízo  de

probabilidade,  que  é  formado  pelo  predomínio  das  razões  positivas  que  afirmam a

existência do delito e sua autoria. 

Quanto  à  investigação  preliminar,  para  sua  deflagração,  basta  um  juízo  de

possibilidade, o qual estará presente quando “as razões favoráveis forem equivalentes às

contrárias” 21. 

21 GRANZOTTO, Claudio Geoffroy. Análise da investigação preliminar de acordo com seus possíveis
titulares. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1331, 22 fev. 2007. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/

http://jus.com.br/artigos/9522
http://jus.com.br/artigos/9522
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Logo, é a investigação dotada de uma cognição sumária a mais adequada aos

fins do procedimento investigatório que antecede a fase processual. Ainda assim, um

estudo  mais  minucioso  dessa  sumariedade  revela-se  de  grande  importância  para  a

compreensão da matéria. 

A cognição sumária está limitada tanto ao aspecto qualitativo quanto no aspecto

quantitativo. 

Leciona Aury Lopes Jr.:

A  sumariedade  qualitativa  limita  a  matéria  sobre  a  qual  irão  recair  a
investigação  e o grau  de convicção  que deve  proporcionar  a  investigação
preliminar.  Está  limitação  pode  atuar  em  dois  planos  (vertical  e/ou
horizontal). No plano horizontal está o campo probatório, ou seja, os dados
acerca da situação fática descrita na notícia-crime e sobre os quais irá recair a
atividade  de  averiguação  e  comprovação.  Tal  limitação  impede  que  se
comprove com plenitude a existência do fato e a sua autoria.

Já  no  plano  vertical  está  o  direito,  visto  como  os  elementos  jurídicos
referentes  à  existência  do  crime  no  que  tange  ao  seu  conceito  analítico
tripartite (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). Isto é, não haverá um juízo de
certeza quanto aos três elementos que integram a estrutura da ação criminosa,
o que significa que o instrutor deve-se contentar com um juízo superficial
acerca da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade do fato do autor.22

Além disso,  existe  a  limitação  quantitativa  que se verifica  quando o sistema

jurídico adota um critério temporal para limitar a duração da investigação criminal. 

Esta é também a lição do autor ao enfatizar que:

Nesse caso, não se trata de sumariedade em sentido puramente processual,
senão mais de celeridade, pois a limitação da atividade cognitiva deriva de
uma restrição  temporal,  que  por sua vez  poderá  adotar  critérios  objetivos
(gravidade do delito e o fato do de estar ou não o sujeito passivo submetido a
uma  prisão  cautelar)  e  um  critério  subjetivo,  o  qual  estabelece  o  tempo
disponível para a investigação preliminar de acordo com a complexidade dos
fatos.23

Evidentemente,  é  essencial  que  se  construa  um instrumento  de  punição  que

reforce  a  imperatividade  da  norma  que  fixa  o  limite  temporal,  sob  pena  de  sua

ineficácia.

O sistema misto formado pela reunião dessas duas vertentes limitadoras de um

juízo valorativo (grau de cognição sumária e a limitação temporal) surge como o mais

adequado e eficaz. Essa aplicação concomitante dos dois métodos analisados permite

9522. Acessado em 05 de novembro de 2013.
22 LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 181.
23 LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 182.        

http://jus.com.br/artigos/9522
http://jus.com.br/artigos/9522
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que a investigação preliminar seja realmente sumária, evitando o seu desvirtuamento

para um procedimento de cognição exauriente, o que corresponderia a inegável prejuízo

para a administração da justiça. 

2.5 Forma dos atos

De acordo com Aury Lopes Jr:

A investigação poderá ser obrigatória ou facultativa, segundo condicione o
exercício da ação penal à sua prévia existência ou não. Também é possível,
segundo  o  autor  conceber  um  sistema  misto,  em  que  a  investigação
preliminar seja  obrigatória  para  os  delitos  graves  e  facultativa  para  os  de
menor potencial lesivo.24

A produção dos atos de investigação poderá ocorrer  pela  forma oral  ou pela

forma escrita. Percebe-se que a oralidade se aproxima de sistemas, em que a supervisão

do juiz é imediata possibilitando uma maior publicidade ao procedimento. 

Já  o  procedimento  majoritariamente  escrito  prevalece  em sistemas  em que a

decisão do juiz será baseada em provas escritas, já que o seu contato é tão somente com

o material probatório já produzido. Com isso o predomínio da oralidade ou da forma

escrita  possui  uma  íntima  relação  com  o  sistema  adotado.  Sendo  assim,  uma

investigação verdadeiramente oral só pode ocorrer em ordenamentos que incorporem

uma fase intermediária contraditória, em que o juiz decida sobre a pré-admissibilidade

da  acusação,  envolto  por  um  alto  grau  de  oralidade,  publicidade,  imediação  e

concentração dos atos.

A investigação criminal  poderá ser ainda dominada pela  publicidade  ou pelo

segredo dos atos. Como bem assevera Aragoneses Alonso:

Propugna-se  por  um  sistema  misto,  em  que  sejam  secretas  as  primeiras
investigações  ou  nos  delitos  graves,  e  nos  demais  deve  prevalecer  a
publicidade  (principalmente  a  interna).  Ainda,  deverá  ser  observado  se  o
segredo  é  interno  (atingindo  os  sujeitos  do  procedimento)  ou  externo
(atingindo aquelas pessoas que não são sujeitos do procedimento) e total ou
parcial.25

2.6 Fundamento da existência da investigação preliminar

24 LOPES JR. Aury Op cit. p. 244.
25 Instituciones de Derecho Procesal Penal, p. 224, apud, LOPES JR Op. cit. p. 244.  
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A instrumentalidade constitucional é a viga mestra de todo processo penal, não

sendo diferente  quando se fala  em investigação preliminar,  já  que esta  não pode se

afastar dos fundamentos do instrumento – maior do qual está atrelada. Entretanto, assim

como a instrução definitiva não exaure os seus fundamentos na instrumentalidade,  a

instrução preliminar também estará abarcada em outros importantíssimos fundamentos,

exercendo relevantes  funções para além da simples  preparação para o procedimento

definitivo ou para o não processo.

Nesse sentido, Carnelutti defende que a “investigação preliminar não se faz para

a comprovação do delito, mas somente para excluir uma acusação aventurada”.26 Em

outro  momento,  afirma  que,  “para  evitar  equívocos,  a  função  do  procedimento

preliminar  não  deve  ser  entendida  no  sentido  de  uma  preparação  do  procedimento

definitivo,  senão, ao contrário,  como um obstáculo a superar antes de poder abrir  o

procedimento judicial”.27 

É este também o posicionamento de André Rovegno:

[...] a investigação criminal em geral e o inquérito em particular destinam-se
à apuração da verdade sobre o fato supostamente criminoso, posto que jamais
podem ser tidas como atividades preparatórias da ação penal, sob pena de se
fazer dessa delicadíssima atividade estatal uma fonte vigorosa de processos
penais desnecessários  e equivocados. A investigação criminal, conforme o
caso, embasa o processo; jamais deve deliberadamente prepará-lo.28

Também concebendo destaque a esse múnus de proteção, Leone assevera que:

 A  investigação  preliminar  tem  duas  finalidades:  assegurar  a  máxima
autenticidade das provas e evitar que o imputado inocente seja submetido ao
processo  (debate),  que,  com  sua  publicidade,  ainda  que  conclua
favoravelmente  a  ele  constitui  uma  causa  de  grave  descrédito,  emoção  e
humilhação.29 

Das atribuições de averiguar e comprovar a notitia criminis, justificar o processo

ou o não processo, e oferecer uma resposta imediata à infração cometida, extraíssem os

26 Derecho Processual  Civil  y  Penal,  p.  338,  apud LOPES JR.  Aury e  JACOBSEN GLOECKNER,
Ricardo Op. cit. p. 101.
27 Derecho  Processual  Civil  y  Penal,  p.  338,  apud LOPES JR.  Aury  e  JACOBSEN GLOECKNER,
Ricardo Op. cit. p. 101.
28 ROVEGNO, André. O inquérito Policial e os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla
defesa. Campinas: Bookseller, 2005, p. 139, apud, GRANZOTTO, Claudio Geoffroy Op. cit.
29 Tratado  de  Derecho  Procesal  Penal,  v.2,  p.  84  e  s,  apud LOPES  JR.  Aury  e  JACOBSEN
GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 102.
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três  grandes  sustentáculos  da  investigação  criminal:  busca  do  fato  oculto,  função

simbólica e evitar acusações infundadas.30 

2.6.1 Busca do fato oculto e a   criminal case mortality  .

A  prática  de  uma  conduta  criminosa,  geralmente,  caracteriza-se  pela  forma

dissimulada, oculta pela qual se desenvolve, ou seja, apresenta em grande parte uma

índole secreta. Isso ocorre, em regra, por dois motivos: para não frustrar o objetivo do

crime e evitar a pena como efeito jurídico.

Há uma nítida relação entre a eficácia da instrução preliminar e a diminuição dos

índices de  criminal case mortality, de maneira que, quanto mais eficaz é a atividade

destinada a descobrir o fato oculto, menor é a criminalidade oculta ou latente, ou ainda,

as cifras de la ineficiencia de la justicia, como prefere Ferrajoli.31 

Conclui-se, então, que a eficácia do processo penal está atrelada a eficiência dos

órgãos estatais responsáveis pela investigação, ou seja, quanto menor for a diferença

entre a criminalidade real e a criminalidade conhecida melhor será a resposta estatal no

combate a criminalidade.

2.6.2 Função Simbólica

A investigação preliminar também atende a uma função simbólica, até mesmo

de natureza sociológica, ao contribuir para restabelecer a tranquilidade social abalada

pelo crime. Significa que, numa dimensão simbólica, contribui para amenizar o mal-

estar causado pelo crime através da sensação de que os órgãos estatais atuarão evitando

a impunidade.32

A atuação  estatal  na  elucidação  do  fato  delitivo  também acaba  gerando  um

estímulo  negativo  para  a  prática  de  novas  infrações.  Inclusive,  o  rápido manejo  do

30 Segundo Aury Lopes Jr essas são as três razões que fundamentam a instrução preliminar, apud, LOPES
JR. Aury Op. cit. p. 219.
31 Derecho y Razón, p. 210, apud LOPES JR. Aury Op. cit. p. 220. 
32 LOPES JR. Aury Op. cit. p. 222.
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aparato  investigatório  pode  evitar  a  consumação  de  uma  conduta  delitiva  em

desenvolvimento.

Além disso, uma pronta formalização dos atos investigatórios permite também a

intervenção  do  juiz  de  garantias  funcionado  este  como  um  freio  aos  excessos  da

perseguição policial ou mesmo do Ministério Público.

Não  se  pode  esquecer  ainda  da  função  cautelar  exercida  pela  investigação

criminal que será delineada conforme a necessidade da tutela, pois podem ser aplicadas

medidas que tenham natureza pessoal, patrimonial e probatória.

2.6.3 Evitar acusações infundadas – filtro processual

Por  último,  a  investigação  criminal  possui  também  uma  função  mediata,  de

cunho eminentemente  garantista,  de  filtro  processual.  Assim evita-se  que  acusações

descabidas sigam adiante, protegendo-se, consequentemente, todos os inocentes.

Toda a atividade desenvolvida e o material  recolhido dão origem a uma fase

intermediária que serve como elo entre a investigação preliminar e o processo. É neste

momento que será analisado pelo juiz a admissibilidade ou não da acusação, evitando-se

assim acusações injustas e processos desnecessários.

Para Aury Lopes Jr:

A  função  de  evitar  acusações  infundadas  é  o  principal  fundamento  da
investigação  preliminar,  pois,  em  realidade,  evitar  acusações  infundadas
significa esclarecer o fato oculto (juízo provisório e de probabilidade) e com
isso também assegurar à sociedade de que não existirão abusos por parte do
poder persecutório estatal. Se a impunidade causa uma grave intranquilidade
social,  mais  grave  é o  mal  causado  por  processar  irresponsavelmente  um
inocente.33

Com isso impedem-se não só os prejuízos com o custo de um processo, mas

evita-se o sofrimento que uma acusação em juízo traz para o sujeito passivo (estado de

ânsia prolongada), e ainda, a estigmatização social e jurídica que gera o procedimento

jurisdicional34.

33 LOPES JR, Aury Op.cit. 224.
34 Idem.
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3 ÓRGÃO ENCARREGADO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR

Exposto um panorama geral sobre a investigação preliminar, se mostra oportuna

uma abordagem sobre os possíveis protagonistas dessa atividade. Isso porque, é a partir

do órgão encarregado por tal  tarefa que irão surgir  as principais  diferenças  entre  os

sistemas existentes de investigação preliminar.
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 Após  algumas  considerações  introdutórias,  serão  debatidas  as  vantagens

auferidas  e  os  inconvenientes  suportados  a  depender  do  modelo  escolhido  e  das

variáveis culturais, político-econômicas inerentes a cada Estado, permitindo-se, assim,

uma melhor compreensão de cada sistema investigatório e a construção de um modelo

ideal. 

A investigação criminal é uma atividade indelegável, cabendo tão somente ao

Estado a sua efetivação. Este poderá realizá-la por meio da Polícia Judiciária, de um

Juiz  Instrutor,  ou  ainda,  através  do  Ministério  Público,  na  figura  do  promotor

investigador35. Independentemente, de qual órgão recaia a titularidade da investigação

será  possível  apontar  aspectos  positivos  e  negativos  em  relação  às  características

específicas  de  cada  sistema.  É  certo  que,  contudo,  tais  possíveis  vantagens  e

inconvenientes  devem ser sopesados segundo as particularidades de cada Estado, ou

seja, aspectos estruturais, de política interna e até culturais de um país são de grande

valia para a compreensão do maior ou menor grau de satisfatividade de cada modelo.

Entender  de  forma  mais  aprofundada  cada  sistema  permite  não  só  o

desenvolvimento de um juízo crítico sobre a matéria, mas também um avanço na busca

por um sistema que se revele mais benéfico para a sociedade como um todo, isto é, que

seja eficiente  ao que se propõe, mas sem deixar  de respeitar  os direitos  e garantias

fundamentais inerentes a um Estado Constitucional Democrático de Direito36.

3.1 Investigação preliminar policial

O sistema de investigação preliminar  policial  transmite  a Polícia  Judiciária  o

controle  sobre  os  atos  destinados  a  investigar  os  fatos  e  a  suposta  autoria  delitiva,

apontados na notitia criminis ou através de qualquer outra fonte de informação.  Toda e

qualquer informação referente à prática de uma infração penal será canalizada para a

polícia, que decidirá e estabelecerá qual será o método investigativo adotado, ou seja,
35 Expressão cunhada pelo autor Aury Lopes Jr e que faz referência ao membro do Ministério Público que
preside a investigação criminal. LOPES JR., Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 90.
36 Segundo Paulo Rangel o Estado Constitucional Democrático de Direito é “aquele que estabelece uma
ordem  de  justiça  e  de  paz  com  liberdade  e  segurança  para  os  indivíduos;  responsabilidade  e
responsabilização dos titulares do poder; igualdade de todos os cidadãos e vedação de discriminação de
qualquer indivíduo ou de grupos sociais.” RANGEL, Paulo Op. cit.. 11.
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caberá ao órgão policial escolher as formas e os meios empregados para a promoção da

atividade investigativa. Trata-se de uma atribuição normativa.37

No modelo ora analisado, a polícia  não funciona como mero auxiliar  no que

tange  à  atividade  investigatória,  mas  sim  como  verdadeira  titular  de  todo  o

procedimento.  Goza,  inclusive,  de  autonomia  para  produzir  as  provas  técnicas  que

julgar necessárias e qualquer outro ato que entender fundamental para o sucesso das

investigações.  Não há porque se falar  aqui em subordinação funcional  em relação a

juízes e promotores. Porém, é importante ressaltar que para aqueles atos restritivos de

direitos  fundamentais,  como  prisões  cautelares,  buscas  domiciliares,  intervenções

telefônicas, entre outros, é preciso solicitar autorização ao órgão jurisdicional.

Antes  da  exposição  dos  argumentos  (favoráveis  e  desfavoráveis)  que  virá  a

seguir, faz-se necessário mencionar a observação feita por Aury Lopes Jr.:

Cumpre destacar que alguns sistemas formalmente judiciais ou a cargo do
Ministério  Público são,  na realidade  levados a cabo pela polícia,  ou seja,
ocorre uma degeneração que coloca uma vez mais em evidencia o conflito
entre efetividade e normatividade do direito.38

Nesse  sentido,  apesar  de  em um primeiro  momento  se  ter  como  objetivo  a

análise da investigação preliminar “normativamente” policial será possível transplantar

o raciocínio elaborado para os “modelos desvirtuados”, ou seja, para aqueles sistemas

que apresentam a reprovável práxis de converter em atividade puramente policial aquilo

que legalmente está a cargo do juiz ou do promotor.39

3.1.1 Vantagens da investigação preliminar policial

São vantagens da investigação preliminar:

1. A abrangente presença e atuação policial. Não há dúvida de que a polícia tem

condições de agir em qualquer rincão do país, desde os grandes centros até os povoados

mais  distantes  e  isolados.  Tal  característica  confere  maior  eficácia  à  persecução,

37 Não se confunde com uma possível degeneração do modelo judicial ou a cargo do Ministério Público
em policial, fato que no plano da efetividade é comumente diagnosticado em alguns países.
38 LOPES JR., Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 128.
39 É diferente de quando ocorre um mero auxílio do órgão policial, que por estar subordinado ao juiz
instrutor  ou  ao  promotor  investigador  poderá  receber  ordens  para  a  prática  de  atos  de  natureza
investigatória. Entretanto, jamais se poderia falar em absorção integral de investigação pela polícia. 
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principalmente em países dotados de grande extensão territorial como o Brasil, pois o

poder de penetração e a abrangência da atuação policial vão muito mais além do que o

de  juízes  instrutores  e  promotores  investigadores.  Esse,  inclusive,  foi  o  principal

argumento utilizado pelo legislador brasileiro de 1941 para justificar o sistema baseado

no  inquérito  policial.40 Entendeu-se  à  época  que  as  grandes  dimensões  territoriais

impossibilitariam que o juiz de instrução pudesse atuar de forma rápida e eficaz nos

mais remotos povoados, o que, naqueles tempos, exigiam vários dias de viagem.

2. Em teoria, a polícia é mais célere, pois está em todos os lugares e está mais

próxima do povo. Isso permite que a polícia chegue mais rápido ao local do delito e

também  conduza  a  investigação  de  forma  mais  dinâmica,  dando  maior  agilidade  e

efetividade à investigação.41

3.  Lógica  econômica.  Sob  o  ponto  de  vista  estritamente  econômico,  a

investigação  preliminar  policial  é  muita  mais  barata  para  o  Estado,  uma  vez  que

demanda recursos humanos com menor grau de especialização. Com o salário de um

juiz ou promotor,  o Estado consegue manter  quase uma equipe policial  inteira  (que

igualmente existiria se a instrução preliminar estivesse a cargo do juiz ou do promotor,

pois nenhum dos dois conseguiria realizar suas atividades sem o auxílio policial).42

4. Do ponto de vista do Governo, a investigação levada a cabo pela polícia se

mostra mais vantajosa, já que este detém o poder de mando e desmando, o total controle

do órgão e da atividade.

40 Exposição de Motivos do Código de Processo Penal - A Conservação, ao do Inquérito Policial: V – Foi
mantido o inquérito policial como processo preliminar ou preparatório da ação penal, guardadas as suas
características atuais. O ponderado exame da realidade brasileira, que não é apenas a dos centros urbanos,
senão  também a  dos  remotos  distritos  das  comarcas  do  interior,  desaconselha  o  repúdio  do  sistema
vigente.  O preconizado  juízo  de  instrução,  que  importaria  limitar  a  função  da  autoridade  policial  a
prender criminosos, averiguar a materialidade dos crimes e indicar testemunhas, só é praticável sob a
condição de que as distâncias dentro do seu território de jurisdição sejam fácil e rapidamente superáveis.
Para atuar proficuamente em comarcas extensas, e posto que deva ser excluída a hipótese de criação de
juizados de instrução em cada sede do distrito, seria preciso que o juiz instrutor possuísse o dom da
ubiquidade. De outro modo, não se compreende como poderia presidir a todos os processos nos pontos
diversos da sua zona de jurisdição, a grande distância uns dos outros e da sede da comarca, demandando,
muitas vezes, com os morosos meios de condução ainda praticados na maior parte do nosso hinterland,
vários dias de viagem, seria imprescindível, na prática, a quebra do sistema: nas capitais e nas sedes de
comarca em geral, a imediata intervenção do juiz instrutor, ou a instrução única; nos distritos longínquos,
a continuação do sistema atual. Não cabe, aqui, discutir as proclamadas vantagens do juízo de instrução.
http://advonline.info/vademecum/2008/htms/pdfs/decretoslei/dl3931_1941.pdf.
41 LOPES JR., Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 129
42 Id.
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5. Particularmente no caso do Brasil, a figura do delegado de polícia, bacharel

em Direito,  que preside  as investigações  constitui  uma vantagem para esse sistema,

tendo em vista  que o cargo exige um vasto conhecimento jurídico e  uma formação

técnica voltada à apuração de crimes. Exemplo disso é presença da disciplina Medicina

Legal como matéria obrigatória ao concurso de delegado de polícia, o que não ocorre

nos certames para as carreiras de promotor e de magistrado. Discorrendo sobre a figura

desta autoridade, Eduardo dos Santos Cabette assevera que: “a figura do Delegado de

Polícia  como  bacharel  em  Direito,  constitui  uma  vantagem  qualitativa  da  polícia

brasileira em relação às alienígenas”.43

6. O delegado de polícia é um agente imparcial, pois não age só para fornecer

elementos para a acusação, mas sim buscar a verdade dos fatos. Desse modo, menores

serão as  chances  do mesmo se contaminar  com o ímpeto  acusador,  tendo melhores

condições de se controlar, na medida em não terá a perspectiva de um futuro embate em

juízo.44

7.  Já  antecipando  possíveis  comparações  com  demais  sistemas  é  preciso

enfatizar que os países que atualmente adotam o sistema do promotor investigador, o

fizeram em substituição ao ultrapassado modelo do juizado de instrução45, não tendo ao

menos podido vislumbrar a direção da investigação a carga da polícia sob o comando de

um delegado de polícia, que como visto é um agente público com vasto conhecimento

jurídico especialmente no que se refere as ciências criminais.46

8.  A  polícia  judiciária  tem  a  seu  favor  a  tradição  no  exercício  da  função

investigatória.  Mesmo  nos  países  em  que  não  detém  a  condução  da  investigação

preliminar,  o órgão policial  participa ativamente das atividades investigatórias. Além

disso, já possui toda a estrutura e a expertise no que se refere ao exercício dos atos de

investigação, ao contrário dos outros sistemas que demandariam toda uma estrutura e

capacitação própria que satisfizessem as condições necessárias para o desenvolvimento

da atividade.

43 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. O papel do inquérito policial no sistema acusatório – O modelo
brasileiro.  Revista  Brasileira  de  Ciências  Criminais,  2003,  p.  197,  apud,  GRANZOTTO,  Claudio
Geoffroy Op cit.
44 GRANZOTTO, Claudio Geoffroy Op. cit.
45 Nesse sentido, a reforma alemã de 1974 suprimiu a figura do juiz instrutor para da lugar ao promotor
investigador.  A  partir  de  então,  outros  países,  com  maior  ou  menor  intensidade,  foram  realizando
modificações legislativas nessa mesma direção, como sucedeu, v.g, na Itália (1988) e em Portugal (1987 e
novamente em 1995). LOPES JR. Aury Op. cit. p. 236.   
46 GRANZOTTO, Claudio Geoffroy Op. cit.
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3.1.2 Inconvenientes do sistema de investigação preliminar

São argumentos contrários:

1. A polícia é o grande símbolo do sistema formal de controle da criminalidade

e, em regra, representa a first-line enforcer47 da norma penal. Por isso dispõe de um alto

grau de discricionariedade de fato para selecionar as condutas a serem perseguidas. Esse

espaço de atuação está muitas vezes na zona cinzenta, no pueril limite ente o lícito e o

ilícito.  Em  definitivo,  não  se  deve  atribuir  à  polícia  ainda  mais  poderes  (como  a

titularidade da investigação), mas sim exercer sobre ela um maior controle por parte dos

juízes, tribunais e promotores. A polícia deve ser um órgão auxiliar  e não titular da

investigação criminal, pois, quanto maior é o controle real dos tribunais e do Ministério

Público sobre a atividade policial, menor é essa discricionariedade, e o inverso também

procede.48 

2. A eficácia da atuação policial está associada a grupos diferenciais, isto é, ela

se  mostra  mais  ativa  quando  atua  contra  determinados  escalões  da  sociedade

(obviamente  os  inferiores),  distribuindo  impunidade  para  a  classe  mais  elevada.  A

subcultura policial também possui seus próprios modelos preconcebidos: estereótipo de

criminosos potenciais e prováveis, vítimas com maior ou menor verossimilitude; delitos

que “podem” ou não ser esclarecidos etc. O tratamento do imputado é diferenciado e,

conforme ele  se  encaixa  ou não no perfil  prefixado o tratamento  policial  será mais

brando e negligente ou mais rigoroso. Essa última situação é constantemente noticiada49,

em que a polícia, frente ao “perfil de autor ideal” daquela modalidade de delito, atua

com excessivo  rigor  e  inclusive  age  ilicitamente,  para  alcançar  todos  os  meios  de

incriminação (muitas  vezes inexistentes).  Assim são cometidas as maiores barbáries,

refletindo-se nas elevadas cifras da injustiça da atuação policial.50

47 Como  explicam  FIGUEIREDO  DIAS,  Jorge  e  COSTA  ANDRADE,  Manuel,  Criminologia  –  O
Homem Deliquente e a Sociedade Criminógena, Coimbra, 1992, p. 443, apud LOPES JR, Aury. Op. cit.
p. 229.
48 LOPES JR. Aury Op. cit., p. 230.
49 Exemplo recente desta repugnante forma de atual policial é o Caso Amarildo que ficou conhecido em
todo o  país  ganhando  repercussão  também internacionalmente.  O pedreiro  brasileiro  desapareceu  de
forma inexplicável no dia 14 de julho de 2013, após ter sido detido por policiais militares e conduzido da
porta de sua casa, na Favela da Rocinha, em direção à sede da Unidade de Polícia Pacificadora do bairro.
Seu  desaparecimento  tornou-se  um  símbolo  do  abuso  de  autoridade  e  da  violência  policial.
http://oglobo.globo.com/rio/a-rocinha-quer-saber-onde-esta-amarildo-9156093.
50 LOPES JR. Aury Op. cit. p. 230.
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3. A polícia está muito mais suscetível de contaminação política, sendo alvo da

indevida  ingerência  de  quem  ocupa  o  governo,  além  de,  constantemente,  sofrer  a

pressão  dos  meios  de  comunicação.  Isso  leva  a  dois  graves  inconvenientes:  a

possibilidade  de  ser  usada  como  instrumento  de  perseguição  política  e  as  graves

injustiças que comete no afã de resolver rapidamente os casos com maior repercussão

na mídia.51

4. A subordinação política da polícia a torna mais vulnerável à pressão de grupos

políticos e econômicos, bem como a fragiliza diante da pressão midiática. Em que pese

à  profunda  evolução  pós-constituição  no  sistema  de  concursos  públicos  para  os

diferentes cargos na estrutura policial, há ainda uma parcela que resiste à oxigenação

constitucional.  Significa dizer  que existe  dificuldade  de implementação da esfera de

proteção dos direitos fundamentais do suspeito, que de antemão já considerado como

culpado  diante  dos  estereótipos  pré-estabelecidos  pela  prática  policial.  Por  fim,  a

credibilidade de sua atuação é constantemente colocada em dúvida pelas denúncias de

corrupção e de abuso de autoridade.52

5. Outro ponto que traz  à  tona  a  falibilidade  da investigação conduzida pela

autoridade policial  envolve a nítida confusão existente  entre  a política  de segurança

pública e a função investigatória, sendo não raras as vezes, em que se observa reflexos

da  primeira  no  desempenho  da  segunda.  A  autoridade  policial  é  levada  a  tratar  o

investigado como objeto de tutela de segurança pública, esquecendo-se de que durante o

inquérito policial busca-se exclusivamente o apontamento de subsídios suficientes para

em um juízo de probabilidade, superar a presunção de inocência e autorizar o juiz ao

recebimento da denúncia. À autoridade policial não incumbe reforçar o sentimento de

“segurança coletiva”, seja tratando de obter provas a todo custo (e, aqui, a utilização da

tortura  bem  como  do  instituto  da  delação  premiada  corroboram  o  alegado),  seja

espetacularizando a prisão.  O que de fato deve ser esclarecido é que a investigação

criminal tem por fito a reunião de elementos informativos a fim de subsidiar a  opinio

delicti.  Com  efeito,  a  justaposição  da  polícia  num  interregno  em  que  recaem

expectativas sociais de redução da criminalidade e na obtenção de informações sobre o

crime,  prejudica  o  esclarecimento  do  delito.  Em  um  primeiro  momento,  pela

conspurcação daquele ideal simbólico com as pressões externas que acabam exigindo

51 Id.
52 Id.
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uma resposta rápida e pronta sobre a autoria e materialidade do crime. Em um segundo

momento, com a ausência do devido distanciamento a ser exercido pelo investigador,

que não está obrigado a apontar um delinquente a qualquer preço, como muitas vezes

ocorre.  A  demora  na  investigação,  que  se  torna  justificada  pelas  parcas  condições

destinadas pelo Estado aos órgãos responsáveis, acaba sendo resolvida através de um

indiciamento muitas vezes meramente formal, resultando, a posteriori, numa denúncia

e, quem sabe, em uma futura condenação. Com isso, além do processamento de um

inocente, o verdadeiro autor do delito acaba sendo esquecido, ocasionando um duplo

erro e o descrédito da própria polícia.53

6. Pelo menos no Brasil diferentemente dos juízes e dos promotores, o delegado

de  polícia  (autoridade  policial  que  preside  a  investigação  criminal)  não  possui  as

prerrogativas  funcionais  que  lhe  permitam  conduzir  as  investigações  com  a  devida

serenidade  e  isenção.  Os cargos  do Ministério  Público  e  da Magistratura  gozam de

garantias  funcionais  que  propiciam  aos  seus  membros  o  desenvolvimento  de  suas

funções com a necessária imparcialidade, sendo a inamovibilidade a principal delas. A

ausência  de  tal  prerrogativa  para  os  delegados  de  polícia54 impossibilita  o  perfeito

exercício de suas funções, possibilitando muitas das vezes uma interferência política ou

administrativa contrária aos preceitos legais, sendo prejudicial à formação de um livre

convencimento jurídico e motivado sobre o fato apurado.

3.2 Investigação preliminar judicial – Juiz instrutor

Nos sistemas que adotam uma investigação preliminar judicial, o juiz instrutor é

o  principal  protagonista,  sendo  responsável  pelo  impulso  e  direção  oficial  do

procedimento  investigativo.  É  ele  o  responsável  pelo  desenvolvimento  da  instrução

preliminar,  detendo todos  os  poderes  para  realizar  as  diligências  necessárias  para  o

aporte dos elementos de convicção que justifiquem o processo ou o não processo. A

53 LOPES JR., Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 133.
54 Recentemente  foi  aprovado pelo Congresso  Nacional  (estando pendente  de sanção  presidencial)  o
projeto de lei nº 123/2013, que confere uma espécie de “inamovibilidade relativa” ao delegado de polícia,
que  apesar  de  ainda  não  ser  o  ideal  já  constitui  um avanço  na  busca  por  uma melhor  investigação
criminal. Mais detalhes em http://atualidadesdodireito.com.br/eduardocabette/2013/06/12/projeto-de-lei-
13213-investigacao-criminal-e-a-figura-do-delegado-de-policia.
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prova não é  apenas  produzida  na  presença  do juiz  instrutor,  senão que  é  colhida  e

produzida por ele mesmo, mediante uma atuação de ofício e não subordinada a petições

do Ministério Público ou da defesa (meros colaboradores). Será um sujeito imparcial,

ainda  que  responsável  por  impulsionar  e  dirigir  a  investigação.  Isso  encerra  uma

contradição que será enfrentada mais adiante.

 É importante ressaltar que nos delitos públicos, o juiz instrutor poderá atuar de

ofício, até mesmo para a imposição de medidas cautelares pessoais ou reais, ainda que

em conflito  com o  entendimento  do  Ministério  Público.  Conclui-se,  assim,  que  ao

instrutor é facultada a investigação mesmo que o titular da futura ação penal acredite

não haver motivos suficientes para tanto.

Portanto, é o juiz instrutor que presidirá a investigação preliminar cabendo ao

mesmo receber direta ou indiretamente a notícia-crime, ir atrás das fontes de informação

e apurar os fatos apontados. Cabe ao magistrado dirigir de perto a atividade policial e

atuar  pessoalmente,  indo ao local  da infração,  determinando as perícias  necessárias,

interrogando  os  suspeitos,  ouvindo  a  vítima  e  testemunhas,  dentre  outros  atos

intrínsecos à investigação criminal.

 Antes de analisar os aspectos positivos e negativos desse sistema, chama-se a

atenção à ameaça  que representa essa figura do juiz-investigador  para a garantia  da

imparcialidade. Hodiernamente, na grande maioria dos países em que é adotado esse

sistema há uma presunção absoluta de parcialidade do instrutor, de maneira que o juiz

que instrui jamais estará habilitado a julgar a causa55

3.2.1 Vantagens da investigação preliminar judicial – Juiz instrutor

Os principais proveitos auferidos são:

1. A imparcialidade e a independência do juiz-investigador são garantias de que

a investigação criminal não servirá, por exemplo, como veículo de perseguição política

por parte do poder executivo.

55 Segundo Aury Lopes Jr., “a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, desde os casos
Piersack,  de  01/10/1982,  e  de  Cubber,  de  26/10/1984,  no  início  da  década  de  80,  tem  decido
sistematicamente que o juiz com poderes instrutórios é juiz prevento e que, portanto, não pode julgar.
Violada está, nesses casos, a garantia da imparcialidade do julgador, verdadeiro princípio supremo do
processo. Isso conduziu a importantes e significativas alterações legislativas, principalmente na Espanha e
outros países que adotam o sistema de juizado de instrução (como a França)”. LOPES JR. Aury Op. cit. p.
234.
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2. A condução do procedimento investigatório por um órgão acima das partes. 

3. Os ganhos em termos de efetividade e qualidade da investigação, o que gera

maior credibilidade em relação ao material recolhido.

4. O produto final das investigações terá maior probabilidade de ser útil tanto

para a futura acusação como, também, para a defesa. Isso porque o órgão imparcial tem

como  norte  o  esclarecimento  dos  fatos,  tanto  buscando  as  provas  de  cargo  como

também as de descargo.

5. A garantia pelo afastamento do juiz instrutor do julgamento, indo de encontro

ao princípio  do  nullum iudicium sine  accusatione (não  há  processo  sem acusação).

Afinal, é inegável que “o bom inquisidor mata o bom juiz ou, ao contrário, o bom juiz

desterra o inquisidor.” 56

6.  Em  se  tratando  de  investigação  preliminar  pode  haver  a  necessidade  da

adoção de medidas que restrinjam direitos fundamentais (cautelares, busca e apreensão

etc.),  sendo  fundamental  para  a  sua  aplicação  a  chancela  de  um órgão  com poder

jurisdicional. Sendo assim, nada melhor que seja o próprio titular da investigação que

exerça este poder.

7. Justamente por se tratar de decisão proferida a partir de órgão jurisdicional faz

nascer a possibilidade recursal, sendo esta consequência sistemática do modelo orgânico

de processo. Fato que seria impensável na investigação a cargo do Ministério Público ou

da polícia, uma vez que a natureza seria meramente administrativa e não judicial como

se caracteriza a condução feita pelo magistrado.57 Da mesma maneira, a existência de

um recurso propriamente dito permite um ataque irrestrito aos fundamentos da decisão,

de modo que a cognição não fique limitada aos elementos de legalidade como seria o

caso da impugnação de ato de inquérito policial pela via do habeas corpus.

3.2.2 Inconvenientes do sistema de investigação preliminar judicial – Juiz instrutor

Alguns dos inconvenientes que apresenta o juiz de instrução:

56 “Exposición de Motivos” do Código de Processo Penal Modelo para Ibero-América.
57  Evidentemente,  cumpre  lembrar  que  a  recorribilidade  não  se  confunde  com  a  possibilidade  de
impugnação do ato investigativo. Não se está afirmando a impossibilidade de impugnação da investigação
quando esta ocorre pela via administrativa, mas tão somente realçando a irrecorribilidade.
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1. É um modelo superado e intimamente relacionado à figura histórica do juiz

inquisidor, pois a sua estrutura outorga a uma mesma pessoa a tarefa de (ex officio)

investigar, proceder à imputação formal (o que representa uma acusação lato sensu) e,

inclusive, defender. Tal estrutura culmina por matar a própria posição de imparcial, de

órgão suprapartes. Em síntese, a estrutura formada pelo modelo de investigação pelo

juiz instrutor pode ser apontada como o mais grave impedimento à plena consolidação

do sistema processual acusatório.58

2.  A  incompatibilidade  existente  entre  as  funções  de  investigar  e  garantir  o

respeito aos direitos do imputado. O fato de o sujeito que decide sobre a necessidade de

um ato de investigação ser o mesmo que valora a sua legalidade representa um grave

inconveniente, o que compromete tanto a eficiência da investigação, quanto a proteção

da segurança individual.

3.  A  celeridade  e  a  economia  processual  são  colocadas  em  xeque.  O  juiz

instrutor,  por vício  da atividade  não se contenta  com a mera probabilidade  e  acaba

transformando a investigação em plenária o que vai contra a natureza sumária dessa fase

pré-processual.  Tão  pouco  beneficia  a  economia  processual,  pois,  ao  estender  a

investigação, acaba por realizar atos muito além dos necessários para atingir o juízo de

probabilidade.

4.  Desequilíbrio  injustificado  entre  acusação e  defesa.  Tal  sistema acaba  por

transformar processo penal  lato sensu em uma luta desigual do inquirido contra o juiz

inquisidor, o promotor e a polícia judiciária. Essa patologia judicial acaba por criar uma

grave situação de desamparo, se o juiz é o investigador, quem atuará como garante.

5. Há uma contradição lógica ocasionada pelo sistema. O juiz investiga para o

promotor  acusar  e,  pior,  muitas  vezes  contra  ou  em desacordo  com as  convicções

externadas pelo membro do Parquet, que é o legitimado para propor a futura ação penal.

Cabe aqui o seguinte raciocínio: se a instrução preliminar é uma atividade preparatória

que deve servir, basicamente, para formar a opinião delitiva do acusador público, deve

estar a cargo dele e não de um juiz, que não pode e não deve acusar.

58  O sistema acusatório é “aquele em que a imputação penal é feita por órgão distinto do juiz, em regra
Ministério Público, estabelecendo, assim, um actum trium personarum, dando-se ao acusado o status de
sujeito de direitos com exercício da ampla defesa e do contraditório e não o tratando como mero objeto de
investigação”. RANGEL, Paulo Op. cit. 148.
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6. A fim de acelerar o procedimento e até mesmo para dar viabilidade a este,

determinados  atos  são  delegados  à  polícia.  Posteriormente,  se  reconhece  (leia-se

validação  judicial)  atos  sabidamente  administrativos,  e  o  que  é  pior,  acaba  se

imunizando  tais  diligências  (sequer  judiciais)  sem  que  haja  qualquer  controle  ou

verificação  de  regularidade.  Por  outras  palavras,  atos  de  atribuição  do  órgão

investigante acabam revestidos por uma natureza judicial apenas aparente.

7. Por fim, outro grave problema desse sistema de investigação consiste no fato

de  converter  a  instrução  preliminar  em uma fase  geradora  de  prova,  o  que  é  algo

completamente inaceitável diante da inquisitoriedade que permeia esse procedimento

pré-processual. Aproveita-se a maior credibilidade que normalmente geram os atos do

juiz  instrutor  para  apenas  ratificá-los  em  juízo,  fulminando  a  necessária  produção

probatória  que  deve  existir  na  fase  processual.  Isso  acaba  gerando  uma  aberração

jurídica que é a valoração na sentença de elementos recolhidos em um procedimento

preliminar de índole inquisitória e, portanto, sem espaço para o contraditório e a ampla

defesa. Esquece-se de que a investigação criminal objetiva aclarar os fatos em grau de

probabilidade  culminando  na  propositura  da  ação  penal  ou  no  arquivamento  do

procedimento. Jamais deve servir para amparar um juízo condenatório.

3.3  Investigação  preliminar  a  cargo  do  Ministério  Público:  o  promotor
investigador.

Adoção  desse  modelo  de  investigação  a  cargo do Ministério  Público  é  uma

tendência do continente europeu, em que são exemplos: Alemanha, Itália, Dinamarca e

Portugal. 59 A outorga da direção da investigação criminal ao Ministério Público cria a

figura  do  promotor  investigador,  que  poderá  obrar  pessoalmente  e/ou  por  meio  da

Polícia Judiciária (necessariamente subordinada a ele).

59 GONZÁLES-CUELLAR  SERRANO,  Nicolas.  Proporcionalidad  y  derechos  fundamentales  em el
processo penal, Madrid: Colex, 1990, p 122, apud, RANGEL, Paulo Op. cit. p. 112.
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A  opção  por  esse  sistema  pelos  países  acima  decorre  de  um  fenômeno  de

substituição  ao  fracassado  modelo  de  investigação  judicial  anteriormente  abordado,

iniciado  na  Alemanha  com  a  reforma  de  1974  e  seguido  com  maior  ou  menor

intensidade por Itália (1988) e Portugal (1987 e novamente em 1995).60

Nesse modelo de investigação, membro do Parquet  é o titular da investigação,

cabendo-lhe receber  a  notícia-crime  de forma direta  ou por  intermédio  da polícia  e

investigar os fatos ali narrados. No tocante a maneira de atuação, o promotor poderá

praticar por si mesmo as diligências ou se valer da Polícia Judiciária,  cuja atividade

prestará obediência a autoridade ministerial (dependência funcional). Assim, formada a

sua convicção decidirá pela propositura da ação penal ou designará o arquivamento, que

consiste de maneira mais genérica no não processo.

Dependerá ou pelo menos assim é aconselhável que seja de autorização de um

órgão jurisdicional para promover determinadas  constrições de direitos fundamentais

instrumentalizadas  pelas  medidas  cautelares  (entradas  em  domicílios,  intervenções

telefônicas dentre outras). Será dever do juiz da instrução (que não se confunde com a

anterior figura do juiz instrutor) analisar a necessidade de tais medidas. Esse juiz atua

como um verdadeiro órgão suprapartes, pois não investiga, mas apenas intervém quando

solicitado.  Funciona  como  um  controlador  da  legalidade  dos  atos  de  investigação

exercidos  pelo  promotor  e,  por  isso,  é  chamado  de  juiz  garante  da  investigação

preliminar ou juiz das garantias.61

Passa-se  agora  aos  principais  argumentos  favoráveis  e  também contrários  ao

modelo de promotor investigador.

3.3.1 Argumentos favoráveis ao sistema de promotor investigador

1. Surge como grande solução ao fracassado modelo de juiz instrutor, o qual

estava sendo alvo de inúmeras críticas, muitas das quais já vistas anteriormente. Logo, a

figura  do  promotor  investigador  surge  para  resolver  os  problemas  do  sistema  de

investigação judicial,  sendo para seus defensores, a grande salvação ante a crise e a

superação do modelo do juiz instrutor.

60 LOPES JR. Aury Op. cit. p. 236.
61 LOPES JR., Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 155.
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2. Constitui  uma aproximação à estrutura  dialética  do processo,  embora  haja

algumas  naturais  limitações  da publicidade  e  do contraditório,  que por  sua vez  são

inerentes à própria natureza da investigação preliminar.

3. Imparcialidade do Ministério Público. É por meio da teoria que estabelece a

distinção  entre  parcialidade  e  partialidade62,  que  a  atuação  ministerial  encontra

fundamento para justificar a sua existência como parte formal (partialidade),  mas ao

mesmo tempo imparcial (imparcialidade). A investigação buscará aclarar o fato a partir

de critérios de justiça, de modo que o promotor agirá para esclarecer o suposto fato

delitivo resolvendo segundo os critérios legais e um senso de justiça se deve acusar ou

não.  Na  esfera  subjetiva,  deverá  esquecer-se  da  sua  personalidade  para  atuar  no

processo penal com exatidão e real intenção de proceder justa e legalmente, o que lhe

impõe o dever de também diligenciar para obter eventuais elementos de descargo63, que

favoreçam a defesa.

4. O titular da ação penal é quem deve presidir a instrução preliminar, já que a

mesma tem um caráter preparatório para o exercício da pretensão acusatória. Por outras

palavras, o que se pretende é verificar se existem indícios suficientes para acusar. Sendo

assim, deve ser uma atividade administrativa dirigida por e para o Ministério Público,

sendo ilógico  que  o  juiz  (ou  a  polícia  em descompasso  com o Ministério  Público)

investigue para o promotor acusar. O raciocínio é simples: melhor acusa quem investiga

e melhor investiga quem vai, em juízo, acusar.

5. Diferentemente do que ocorre no sistema do juiz instrutor, a análise da autoria

e da materialidade será apenas superficial. O exercício de uma atividade que almeja uma

cognição sumária evita que os atos da investigação sejam considerados como atos de

prova e, por consequência, apreciados na sentença.

6. Um consectário lógico do argumento anterior é que a desnecessidade de uma

cognição exauriente permite maior celeridade e uma economia processual,  já que se

diminui a complexidade e até mesmo a quantidade dos atos que se fazem realmente

essenciais.

62 Na síntese de GUARNIERI, “o Ministério Público constitui uma figura que, se bem tem o corpo de
parte,  oferece  a  alma  de  juiz”.  Las  Partes  el  Proceso  Penal,  trad.  Constancio  Bernaldo  de  Quirós,
México, 1952, p. 43, apud LOPES JR, Aury Op. cit. p. 238
63 Ainda que pese duvidosa eficácia, Aury Lopes Jr. remete em seus estudos a algumas legislações que
impõem o dever legal de apurar também os elementos que favoreçam a defesa. Nesse sentido destaca o
artigo 358 do CPP italiano e o § 160.2 da StPO alemã. LOPES JR. Aury Op. cit. p. 238.
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7.  Abre-se  espaço  para  o  surgimento  do  juiz  das  garantias.  O  poder  de

apreciação  da  conveniência  e  da  legalidade  das  medidas  restritivas  não  fica  mais

concentrado nas mãos de um único agente (juiz instrutor). Caberá ao juiz garantidor,

como instância judicial, o controle da legalidade dos atos de investigação, sendo vedado

ao Ministério Público a adoção de medidas limitadoras de direitos fundamentais sem

que haja uma anterior apreciação do órgão jurisdicional.

8. Pelo menos em tese, afastam-se os abusos cometidos em sede de investigação

policial. A prática de atos de tortura com o escopo de obter informações constitui um

ranço do período ditatorial  que infelizmente  ainda perdura em nossa sociedade.  Tal

comportamento extramente repugnante velado em meio à clandestinidade das operações

policiais  deixaria  de  produzir  os  seus  efeitos  deletérios  caso  as  diligências

investigatórias ficassem a cargo do acusador-investigador.

3.3.1 Argumentos desfavoráveis ao sistema de promotor investigador

1.  A partir  de  uma análise  histórica  se  observa  que  a  opção  por  entregar  a

titularidade da investigação criminal ao Ministério Público está associada ao utilitarismo

judicial. O que se extrai ao estudar a origem deste sistema é que o seu surgimento está

atrelado a uma lógica de combate à criminalidade a qualquer custo, a uma época em que

o Estado pretendia justificar os fins com o uso abusivo dos meios.64

Contrário a tal ideia, explica FERRAJOLI: 

Na jurisdição o fim nunca justifica os meios, dado que os meios, isto é, as
regras e as formas, são garantias de verdade e liberdade e, como tais, têm
inclusive mais valor para os momentos difíceis que para os fáceis; por sua
vez, o fim não é já o êxito a toda custa sobre o inimigo, senão a verdade
processual. O argumento da defesa do Estado Democrático é, evidentemente,
nada mais que um lugar retórico, além de contraditório, tendo em conta que a
democracia e o Estado de Direito se defendem precisamente com o respeito
às suas regras. 65

64 A  ilustrar  tal  momento  histórico  destacam-se  os  cenários  vivenciados  por  Alemanha  e  Itália.  Na
primeira a reforma processual  realizada  em 1974 foi  produto da pressa do legislador em combater  a
qualquer custo as ações do grupo Baader-Meinhof (grupo terrorista de extrema esquerda responsável por
uma série de ataques no país entre os anos de 1970 a 1991.) Já na segunda o superfortalecimento do
Ministério Público teve como justificativa a necessidade de se promover um enfrentamento mais severo
em  relação  a  corrupção  dos  órgãos  públicos,  a  máfia  e  o  crime  organizado,  problemas  estes  que
assolavam a Itália do pós-guerra. apud, LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit.
p. 161.
65Derecho  y  Razón,  p.  830.  Disponível  em:
http://www.derechopenalenlared.com/docs/DERECHOYRAZONTEORIADELGARANTISMOPENAL.

http://www.derechopenalenlared.com/docs/DERECHOYRAZONTEORIADELGARANTISMOPENAL.%20LUIGIFERRAJOLI.pdf
http://www.derechopenalenlared.com/docs/DERECHOYRAZONTEORIADELGARANTISMOPENAL.%20LUIGIFERRAJOLI.pdf
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A ideia  era  municiar  a  acusação  dando  amplos  poderes  para  o  exercício  da

atividade investigatória. Mas, o problema é que por detrás de um suposto aumento da

eficácia da persecução penal acumulavam-se casos de abuso de autoridade, perseguição

política, excessiva estigmatização e todo tipo de prepotência por parte das autoridades

públicas. Em síntese, instaurou-se um verdadeiro Estado de Polícia em que as garantias

fundamentais  não eram respeitadas  e  inúmeras  pessoas  inocentes  eram injustamente

acusadas.

2.  Outra  crítica  se  faz  pela  manifesta  contradição  que  integra  a  figura

artificialmente construída do promotor como parte imparcial. Se no plano teórico a ideia

é bastante  sedutora,  no aspecto prático ela esbarra na própria fragilidade do homem

incumbido dessa tarefa.

James  Goldschmidt  é  categórico  ao  afirmar  que  “esta  exigência  de

imparcialidade,  dirigida  a  uma parte  acusadora,  cai  no mesmo erro psicológico  que

desecraditou o processo inquisitivo.”66 E o equívoco é acreditar que uma mesma pessoa

possa desempenhar funções tão antagônicas como acusar e defender. 

Se  o  Ministério  Público  foi  uma  parte  fabricada,  que  nasceu  para  ser  o

contraditor natural do imputado e com isso atender aos requisitos do sistema acusatório,

ilógica é a sua construção a partir da imparcialidade. Quanto maior é a parcialidade das

partes, mais garantida está a imparcialidade do juiz, de modo que a imparcialidade do

membro  do  Parquet  vem de  encontro  à  necessidade  natural  de  sua  existência.  Até

mesmo a imparcialidade no seu aspecto objetivo também fica ameaçada nos países em

que o Ministério Público integra o poder executivo, pois a falta de independência do

órgão  pode  fazer  com que  influências  externas  contaminem  as  suas  manifestações.

Além disso, a prática demonstra que o Ministério Público não é mais que um órgão

acusador e, como tal,  uma parte parcial  que não vê mais que uma direção. E sob o

manto protetor da imparcialidade, o que se faz é cada vez mais se atribuir poderes para

o Parquet, ao mesmo tempo em que se dá maior credibilidade a sua atuação. Com isso o

desequilíbrio é patente e a paridade de armas se torna uma utopia.

LUIGIFERRAJOLI.pdf. Acessado em 19/12/2013.
66 Problemas Jurídicos y Políticos del Processo Penal, p.29, apud, apud, LOPES JR. Aury e JACOBSEN
GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 162.

http://www.derechopenalenlared.com/docs/DERECHOYRAZONTEORIADELGARANTISMOPENAL.%20LUIGIFERRAJOLI.pdf
http://www.derechopenalenlared.com/docs/DERECHOYRAZONTEORIADELGARANTISMOPENAL.%20LUIGIFERRAJOLI.pdf
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No  tocante  a  possível  impedimento  do  promotor  interessante  raciocínio67

desenvolve Aury Lopes Jr.: “essa mesma pessoa que investigou não poderá acusar no

processo, pois a sua imparcialidade está comprometida por toda uma série de atos e

prejulgamentos que realizou no curso da investigação preliminar.”68

Em  síntese,  se  no  plano  do  dever  ser o  promotor  poderia  ser  uma  parte

imparcial, no plano do ser isso é impossível.

3. Somente um Ministério Público independente em relação ao poder executivo

e sem a existência de hierarquia funcional interna pode ser titular da investigação, sob o

risco de contaminar politicamente o processo penal devido à abominável ingerência das

governanças. A partir dessa constatação levanta-se o seguinte questionamento: se para

atribuir a investigação ao promotor é preciso dotá-lo das garantias de um autêntico juiz,

por que não atribuir essa função logo a um juiz instrutor.

4.   Ao entregar  a titularidade da investigação criminal  ao Ministério  Público

transforma-se esse procedimento em uma via de mão única, acentuando a desigualdade

das  futuras  partes,  com  graves  prejuízos  suportados  pelo  investigado.  Converter  a

instrução  preliminar  em  uma  simples  e  unilateral  preparação  da  acusação  torna  a

atividade  minimalista  e  reprovável,  sendo  toda  ela  desenvolvida  em  detrimento  da

defesa.

6.  Para  finalizar,  o  eterno  conflito  entre  normatividade  e  efetividade  volta  a

ameaçar também esse sistema. Atribuir normatividade a investigação preliminar feita

pelo promotor investigador não garante que ela será efetivamente levada a cabo pelo

Parquet e o sistema terá uma forte tendência a descambar para a investigação policial.

A crítica incide, portanto, na constatação empírica de que na grande maioria dos casos

os atos de investigação são realizados inteiramente pela Polícia Judiciária limitando-se o

Ministério Público a uma mera revisão formal posterior.

67 Embora esse não seja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado na súmula 234: “A
participação  de  membro  do  Ministério  Público  na  fase  investigatória  criminal  não  acarreta  o  seu
impedimento  ou  suspeição  para  o  oferecimento  da  denúncia.”.  Disponível  em:
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?
livre=234&&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1.Acessado no dia 22/11/2013. 
68 LOPES JR. Aury e JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo Op. cit. p. 162.

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=234&&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1.Acessado
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=234&&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1.Acessado
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4 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: O
INQUÉRITO POLICIAL

Feita inicialmente uma abordagem mais genérica sobre os sistemas de instrução

preliminar,  seguida  de  uma análise  mais  profunda sobre  os  órgãos  encarregados  da

atividade investigativa, se mostra oportuno um breve estudo sobre o modelo adotado

pelo ordenamento pátrio.

O Código  Processo  Penal  de  1941 mantendo  uma tradição  antiga  do  direito

brasileiro69 denominou a investigação preliminar de inquérito policial, em clara alusão

ao órgão responsável por tal atividade. Optou-se assim, por entregar a Polícia Judiciária

69 A partir da Lei 2.033 de 20/09/1871, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 4.824 de 28/11/1871, que
surgiu exatamente  com essa  denominação  a  figura  do  inquérito  policial.  O artigo  42 da  referida  lei
chegava inclusive a defini-lo: “o inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o
descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices, devendo ser
reduzido a instrumento escrito”. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, 33. ed. Ver. E
atual, São Paulo, Saraiva, 2011. p. 238.
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a tarefa  de apuração das  infrações  penais  e  da sua autoria  (artigo  4º  do Código de

Processo Penal70).

4.1 Natureza jurídica do inquérito policial

O inquérito se enquadra dentro da categoria de procedimento administrativo71

pré-processual, tendo em vista a natureza dos atos realizados e o seu sujeito condutor. 

Esse é o ensinamento trazido por Valter Foleto Santin72:

Inquérito  policial  é  o  procedimento  administrativo,  preparatório  ou
preliminar  da  ação  penal,  conduzido  por  autoridade  policial,  destinado  à
apuração das infrações penais e da sua autoria pela autoridade policial (artigo
4º, caput, do Código de Processo Penal), para servir de base ao oferecimento
de denúncia pelo órgão de acusação (Ministério Público) ou arquivamento do
caso.  Outras  autoridades  administrativas  podem  desempenhar  função  de
investigação (artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal).

Sendo assim,  não restam dúvidas  da  natureza  administrativa  da  investigação

levada a cabo pela polícia, órgão que pertence ao poder executivo. Todavia é preciso

especificar que tipo de polícia é a responsável pela investigação.

4.2 Polícia judiciária

A polícia brasileira desempenha dois papéis (nem sempre distintos): a polícia

judiciária e a polícia preventiva. A primeira incumbe a missão investigatória, sendo esta

desempenhada nos estados pela Polícia Civil e, no âmbito federal, pela Polícia Federal.

Embora possa haver áreas de contato,  a atuação de cada polícia tende a limitar-se a

esfera de atuação da respectiva Justiça (Federal ou Estadual).

Por sua vez, o policiamento preventivo ou ostensivo é efetivado pelas Polícias

Militares  dos  estados-membros,  as  quais  não  possuem atribuição  (como regra)  para

realizar a investigação preliminar. Logo, em se tratando de inquérito policial não há que

70 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. (Redação dada pela Lei nº
9.043, de 9.5.1995).
71 Remetemos o leitor para o início desta obra (p.4) onde nos debruçamos sobre a análise da natureza
jurídica dos diferentes procedimentos investigatórios.
72 SANTIN, Valter Foleto. O Ministério Público e a Investigação Criminal. Bauru. Edipro, 2001.
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se falar  em polícia  militar,  já que dirigi-lo  é função da polícia  judiciária,  salvo nos

crimes militares definidos no Código de Processo Militar.

4.3 Características do inquérito policial

De  forma  bastante  sucinta  serão  enumeradas  as  características  deste

procedimento investigatório, possibilitando uma real compreensão do seu objetivo.

O  inquérito  policial  como  atividade  formal  de  investigação  é  dotado  das

seguintes características:

4.3.1 Dispensabilidade do inquérito policial

Artigo 2773, artigo 1274 e artigo 46, §1° 75 do Código de Processo Penal. Todos

esses três artigos são conclusivos no tocante a dispensabilidade do inquérito policial.

Pode-se dispensar o inquérito policial quando a denúncia ou queixa já puder ser ofertada

com  base  nas  informações  já  existentes.  Trata-se,  portanto,  de  procedimento

dispensável, porque se o escopo é reunir justa causa e esta já existe, o inquérito torna-se

desnecessário.

Não  obstante  a  Constituição  Federal  assegure  às  policias  judiciárias  a

investigação das infrações penais (artigo 144 da Constituição Federal), há um consenso

73 Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, os casos em que
caiba a ação pública,  fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o
tempo, o lugar e os elementos de convicção.
74 Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou
outra.
75 Art. 46. §1°. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da
denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação.
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de que tal tarefa não foi cometida exclusivamente às autoridades policiais, cuidando o

próprio constituinte de atribuir funções investigatórias a outras autoridades.

Talvez,  o  maior  exemplo  do  que  se  afirma  seja  o  poder  de  investigação

reservado às Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), tal como previsto no artigo

58, §3º,  da Constituição da República.  Outra  hipótese seria  a  averiguação dos fatos

promovida  por  sindicâncias  e  processos  administrativos,  que  a  depender  dos  dados

colhidos  poderão  ser  encaminhas  ao  Ministério  Público  para  que  este  ofereça

diretamente a denúncia.

Por fim, o que se pretende é chamar a atenção que apesar do inquérito policial

ser o grande instrumento de investigação das infrações penais previsto na legislação

brasileira, este não é o único.76

Nesse diapasão, assevera Fernando Capez que o “inquérito policial não é fase

obrigatória da persecução penal, podendo ser dispensado caso o Ministério Público ou o

ofendido já disponha de suficientes elementos para a propositura da ação penal”.77

4.3.2 Procedimento escrito - artigo 9° do Código de Processo Penal.78

Tudo o que for apurado ao longo do inquérito tem que ser reduzido a termo.

Logo, todas as peças do inquérito policial serão escritas, a mão ou datilografadas (ou

digitadas), sendo que, nesses últimos dois casos, a autoridade policial deverá rubricar

cada página.

4.3 3 Retrospectividade

O inquérito policial é instaurado para apurar o que tiver ocorrido.

4.3.4 Autoritariedade

76 Propositalmente,  não  se  adentrou  aqui  na  possibilidade  do Ministério  Público,  ante  a  ausência  da
exclusividade do inquérito, promover a sua própria investigação a fim de embasar a propositura de uma
ação penal. Esta questão envolve o tema central da presente obra e será examinada no capítulo final.
77 CAPEZ, Fernando, Curso de processo penal. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 72.
78 Art.  9o   Todas  as  peças  do  inquérito  policial  serão,  num só  processado,  reduzidas  a  escrito  ou
datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.
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Quem vai instaurar e conduzir o IP é o delegado, que é uma autoridade.

4.3.5 Oficialidade

O inquérito é um procedimento oficial. A repressão criminal é função essencial e

exclusiva  do  Estado  que  deverá  criar  órgãos  para  esse  fim.  Em síntese:  os  órgãos

encarregados da persecução criminal devem ser oficiais. 

4.3.6 Inquisitoriedade – artigo 14 do Código de Processo Penal79. 

O inquérito policial  tem natureza primordialmente inquisitiva,  pois que sendo

um procedimento sigiloso na sua essência, não se aplica (ou quase não se aplica)80 o

princípio do contraditório e da ampla defesa durante a realização dos atos persecutórios

preliminares.

Marcellus Polastri Lima afirma que:

O contraditório assegurado constitucionalmente refere-se à fase processual,
consoante se vê do artigo 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa,  com os meios e recursos a ela inerentes;”.
Portanto, não sendo o inquérito processo, inexistindo na fase investigatória
litigantes  ou  acusados,  conforme  o  próprio  mandamento  constitucional,
continua  a  fase  de  inquérito  ou  de  investigação  penal  inquisitiva,  não  se
autorizando o contraditório.81

Todavia, isso não significa que o indiciado/investigado não tenha seus direitos

fundamentais  assegurados  constitucionalmente  como  o  direito  de  permanecer  em

silêncio,  sem  que  isso  importe  em  confissão  e  o  direito  de  ser  assistido  por  um

advogado.

79 Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que
será realizada, ou não, a juízo da autoridade.
80 Aury  Lopes  Jr.  em posição  minoritária  entende:  “existe  direito  de  (técnica  e  pessoal  –  positiva  e
negativa) e contraditório (no sentido de acesso aos autos). O desafio é dar-lhes a eficácia assegurada pela
Constituição. O autor defende que deve ser assegurado ao imputado, mesmo que não em sua plenitude, o
contraditório e a ampla defesa. LOPES JR. Aury Op. cit. p. 316.
81 LIMA, Marcellus Polastri. Ministério Público e Persecução Criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro, Lumen
Juris, 2002. p. 82.
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4.3.7 Sigilo – Artigo 2082 do Código de Processo Penal

A autoridade policial deverá assegurar o sigilo necessário do inquérito, isso para

que  se  possa  apura  e  elucidar  os  fatos,  garantindo-se  o  sucesso  das  investigações.

Importante  se  faz  diferenciar  o  sigilo  externo  do  sigilo  interno.  O  primeiro  é

extremamente necessário e se justifica tanto pela efetividade das investigações, quanto a

necessidade de se resguardar  a  dignidade do próprio imputado e até  mesmo de sua

família.

Já em relação ao sigilo interno, ou seja, aquele invocado perante o indiciado

exige-se uma análise  mais  cuidadosa.  De maneira  geral,  os  atos  investigatórios  que

ainda vierem a ser praticados não serão divulgados,  mas aqueles  já  realizados entre

outras  informações  serão  disponibilizados  ao  advogado  do indiciado.  Nesse  sentido

dispõe a Súmula nº 14 do Supremo Tribunal Federal83 e o artigo 7º, XIV do Estatuto da

Ordem dos Advogados do Brasil.84

4.3.8 Indisponibilidade - Artigo 17, Código de Processo Penal.

A  autoridade  policial  não  poderá  determinar  o  arquivamento  do  inquérito,

porque o destinatário é o Ministério Público. Logo, eventual arquivamento deve partir

do próprio Ministério  Público.  Em se tratando de crime de ação penal  de iniciativa

privada,  deve-se aguardar  a  extinção da  punibilidade  para que o Ministério  Público

promova o arquivamento, para não se imiscuir na formação da opinião delitiva, que aqui

pertence ao ofendido. Portanto, deve-se aguardar a fluência do prazo decadencial.

82 Art. 20.  A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade.
83 Súmula vinculante n° 14, STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos  de  prova  que,  já  documentados  em procedimento  investigatório  realizado  por  órgão  com
competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa.
84 Art. 7° da Lei 8906/94: “são direitos do advogado: XIV - examinar em qualquer repartição policial,
mesmo sem procuração  nos  autos  de  flagrante  e  de  inquérito,  findos  ou  em andamento,  ainda  que
conclusos , podendo copiar peças e tomar apontamentos”.
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5 O PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Neste último capítulo finalmente  se enfrentará o ponto central  deste trabalho

científico,  o  qual  se  refere  à  possibilidade  ou  não  do  Ministério  Público  apurar

diretamente  a  prática  de  infrações  penais.  Por  outras  palavras,  o  que  se pretende  é

verificar se o ordenamento jurídico brasileiro concedeu ao Parquet amplos poderes de

investigação criminal.

Cabe  lembrar  que  dentro  dos  diferentes  sistemas  de  investigação  preliminar

estudados não se deve questionar qual é o modelo adotado pelo Brasil,  pois não se

discute  que  a  presidência  do  inquérito  policial  incumbe  ao  delegado  de  polícia.

Entretanto, nem sempre será possível se extrair de um ordenamento jurídico a opção por

um sistema puro de investigação criminal, o que acaba por permitir a convivência de

mais de um encarregado pela atividade investigatória. 

Sendo assim, o que se propõe a seguir é o debate sobre qual é e até onde vai o

papel do promotor no que tange o procedimento de instrução preliminar. A discussão

passa  ao  largo  de  se  querer  demonstrar  a  adoção  de  um  sistema  calcado  em  um
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protagonismo pleno do membro do Ministério  Público,  pois é sabido que no direito

brasileiro, ao menos, predomina o sistema de investigação criminal policial.

Por fim, ressalta-se que o presente estudo se pauta por uma abordagem mais

crítica sobre a matéria, empenhando todos os esforços, a fim de se distanciar do senso

comum teórico sobre a questão.

5.1 Posição da doutrina nacional

Quanto ao tema a doutrina se divide, não sendo possível apontar uma posição

preponderante.  Além dos  argumentos  metajurídicos  que  compõem os  dois  lados  da

discussão  e  que  já  foram  destrinchados  no  capítulo  anterior,  são  inúmeras  as

considerações jurídicas trazidas pelos estudiosos da matéria.

Em  parecer  anterior  a  sua  nomeação  como  ministro  do  Supremo  Tribunal

Federal, Luís Roberto Barroso sintetizou as duas posições:

A  1ª  corrente  aduz  que  a  investigação  criminal,  de  acordo  com a  Carta
Magna,  seria  reservada  às  polícias  civil  estadual  e  a  federal,  tornando-se
inconstitucional  o  desempenho  desta  função  por  membros  do  órgão
ministerial, por motivo de usurpação de competência. Já a 2ª corrente afirma
que a função de conduzir a investigação criminal advém do próprio papel do
Ministério Público atribuído pela Constituição Republicana de 1988. 85

A partir deste momento serão expostas as duas correntes conflitantes, tanto a que

admite a investigação direta, quanto a que julga inadmissível o seu desempenho.

5.1.2 Doutrina favorável à investigação direta pelo Ministério Público

O raciocínio elaborado por aqueles que defendem os poderes investigatórios do

Ministério Público inicia-se com alguns questionamentos colocados por Sérgio Demoro

Hamilton:

85 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_-_investigação_pelo_mp.pdf. Acesso em: 14 nov. 2013.

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer-barroso_-_investiga%C3%A7%C3%A3o_pelo_mp.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer-barroso_-_investiga%C3%A7%C3%A3o_pelo_mp.pdf
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Porque  o  Ministério  Público  pode  requisitar  diligências  diretamente  à

autoridade  policial  (que,  obviamente,  não  podem ser  desatendidas)  e  não

dispõe do poder de, ele mesmo realizá-las? [...] Por que o Ministério Público

pode requisitar diretamente provas diversas (documental, pericial, etc.), mas

lhe seria vedada a colheita da prova oral?86

Com base nos poderes conferidos aos membros do Ministério Público no artigo

129, I e VIII da Constituição da República87, o próprio autor responde:

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 do dever afeto à Instituição.88

A partir  deste  argumento  extrai-se  a  bastante  conhecida  Teoria  dos  Poderes

Implícitos89,  a  qual  é  construída  principalmente  a  partir  da conjugação  do já  citado

artigo 129, VIII  com o mesmo artigo em seu inciso VII90.  A sua ideia  fundamental

consiste na máxima “quem pode o mais, também pode o menos”, sendo que por meio

desta  é  possível  desenvolver  o  seguinte  raciocínio:  se  o  Ministério  Público  pode

controlar e ordenar a atividade policial (é o mais), por que não poderia investigar por

conta própria (é o menos)? O poder investigatório estaria implicitamente dentro das

funções conferidas a instituição. 

Cristiano Chaves de Farias, Promotor de Justiça do Estado da Bahia em artigo

doutrinário sobre a matéria caminha nessa direção ao dizer que:

Outrossim,  destaque-se  ser  o  Parquet [...]  o  destinatário  imediato  das
investigações criminais, tendo interesse direto nelas, a fim de formar a sua
opinio  delicti.  Ora,  se  pode  o  mais  –  que  é  requisitar  tais  diligências
investigatórias  –  obviamente,  poderá  o  menos,  realizá-las  pessoalmente,

86 HAMILTON, Sergio Demoro. Temas de Processo Penal. 2 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000,  p.
212.
87 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei; VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial,
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
88 Ibid. p. 215.
89 A presente teoria dos poderes implícitos, segundo Bruno Calabrich foi importada da Suprema Corte
norte-americana, no caso Mc Culloch contra Estado de Maryland, de fevereiro de 1819, sob a presidência
do festejado  John Marshall.  No julgado em testilha,  salienta  o ilustre  magistrado  que  “um governo,
investido de tão amplos poderes, de cujo oportuno desempenho a felicidade e a prosperidade da nação
dependem  vitalmente,  deve  também  ser  investido  de  amplos  poderes  para  seu  desempenho”.
MARSHALL, John. Decisões constitucionais de Marshall. Trad. Américo Lobo. Brasília: Ministério da
Justiça, 1997. P. 110, apud, CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público, São
Paulo, RT, 2008, p. 123. 
90 VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no
artigo anterior;
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tendo contato direto com os indícios e provas colhidos, amadurecendo sua
convicção.91

Portanto, o que se defende é que se ao Ministério Público atribui-se o poder de

controlar  externamente  a  atividade  policial  e  também  o  de  ordenar  diligências

investigatórias  a  policia,  não  causaria  estranheza  que  se  também  pudesse  assumir

diretamente  uma  postura  investigativa,  não  havendo  nenhum  empecilho  a  tal

comportamento no direito brasileiro. A investigação direta seria um consectário lógico

dessas duas atribuições.

Nessa linha Marcellus Polastri Lima afirma que por ser o titular da ação penal

pública, o Ministério Público pode supletivamente realizar diligências investigatórias,

como se aufere do seguinte trecho:

Ao Ministério Público cabe, em casos extraordinários, e no efetivo controle
externo  da  atividade  policial,  de  forma  subsidiária,  também  investigar,
quando  tal  se  faça  necessário,  em  nome,  sobretudo,  do  princípio  da
obrigatoriedade que norteia o processo penal pátrio.92

De acordo com o pensamento do autor se o Ministério Público pode requisitar

informações e documentos, além de controlar a atividade policial, caberia ao Parquet,

em última análise controlar o próprio inquérito policial, ou seja, estaria o procedimento

investigatório por excelência submetido ao seu chancela. Desta forma, se o inquérito

está  sujeito  ao controle  externo do Ministério  Público,  este  não deixaria  de ser  um

procedimento administrativo subordinado a uma atribuição ministerial, de maneira que

também caberia ao Ministério Público em si investigar.

José Frederico Marques, também acena no sentido da possibilidade da apuração

criminal direta pelo Ministério Público quando reconhece que a atividade investigatória

não  constitui  tarefa  exclusiva  da  polícia  judiciária,  argumento  este  que  advém  do

disposto no parágrafo único do art. 4º do Código de Processo Penal.93

Leciona o autor:

91 Revista do Ministério Público do Estado da Bahia, v. 8, nº 10, p. 278, jan./dez. 1999, apud, RANGEL,
Paulo Op. cit. p. 162.
92 LIMA,  Marcellus  Polastri.  O Ministério  Público  pode ou não  investigar?  Uma análise  de  recente
decisão do STF, Revista Brasileira de Ciências Criminais, cit, n. 46, 2004. p. 371 e ss.
93 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. (Redação dada pela Lei nº
9.043, de 9.5.1995); Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.
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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 de Processo Penal.

É  o  que  se  verifica,  por  exemplo,  com  as  comissões  parlamentares  de
inquérito (art.  58,§3º da Constituição Federal94).  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.95

Logo,  percebe-se  que  o  poder  constituinte  não  pretendeu  monopolizar  o

procedimento  investigatório  nas  mãos  da  policia,  sendo  o  maior  exemplo  disso  a

existência das comissões parlamentares de inquérito.

Para  Mazzilli,  membro  aposentado  do  Ministério  Público  paulista,  as

investigações  diretas  ministeriais  não  nasceram  para  ser  a  regra,  porém  são

extremamente necessárias, sobretudo, nos casos que envolvam grandes autoridades e os

próprios policiais. 

Nas palavras do autor:

[...]  em  matéria  criminal,  as  investigações  diretas  ministeriais  constituem
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.96

Além disso, se no texto da Carta Magna o constituinte originário não foi tão

enfático  quanto  à  legitimidade  investigatória  do  Ministério  Público,  na  seara

infraconstitucional  a  sua  consagração  foi  expressa.  Faz-se  alusão  aqui  ao  artigo  8º,

inciso V da Lei Complementar nº 75 de 1993, lei que regulamenta o Ministério Público

da União.  O referido dispositivo é absolutamente contundente ao anunciar que:

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União
poderá, nos procedimentos de sua competência:

94 §  3º  -  As  comissões  parlamentares  de  inquérito,  que  terão  poderes  de  investigação  próprios  das
autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de
um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores.
95 MARQUES, José Frederico, Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 1997. V. 2,
p. 138, apud, RANGEL, Paulo Op. cit. p. 157.
96 MAZZILLI,  Hugo  Nigro.  Introdução  ao  Ministério  Público.  2.  ed.,  São  Paulo:  Saraiva,  1998,  p.
144/145, apud, RANGEL, Paulo Op. cit. p. 159.
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V - realizar inspeções e diligências investigatórias;

Desta forma, observa-se que ao menos em nível infraconstitucional, o poder de

investigação direto do Ministério  Público é  uma realidade,  sendo que na mesma lei

complementar ainda é possível citar os incisos II, I, IV do próprio artigo 8º.97

O  mesmo  ocorre  com  a  Lei  8.625/93,  que  por  sua  vez  dispõe  sobre  a

organização e as normas gerais do Ministério Público Estadual. Embora, não seja tão

emblemático quanto o anterior, o dispositivo que pode ser citados aqui é o artigo 26,

inciso I – a) e b); inciso II e inciso I.98

Detalhe  importante  é  que  mesmo  não  sendo  a  Lei  Orgânica  do  Ministério

Público Estadual  tão enfática em atribuir  os poderes investigatórios  diretos aos seus

membros, é plenamente possível transportar a previsão contida na Lei Complementar nº

75/93,  para  o  Ministério  Público  dos  Estados.  Isso  porque  o  artigo  127,  parágrafo

primeiro  da  Constituição  Federal99 confere  ao  Ministério  Público  a  unidade  e  a

indivisibilidade. Esses princípios possuem projeção administrativa, fazendo com que as

atribuições  destinadas  a  um  determinado  ramo  do  Ministério  Público  sejam

automaticamente  transmitidas  para  os  demais  setores  do  Parquet,  ou  seja,  não  há

desigualdade em termos de prerrogativas, deveres, etc. Portanto, embora haja diferenças

em relação à atuação em determinadas  matérias,  as mesmas não existem no que se

refere aos poderes ministeriais.

Seguindo este entendimento quanto à importância das leis que regulamentam a

atuação do Ministério Público100, destacam-se os ensinamentos de Paulo Rangel:

97 I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada; II -
requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou
indireta; IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas.
98 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:  a)  expedir  notificações  para
colher  depoimento  ou  esclarecimentos  e,  em  caso  de  não  comparecimento  injustificado,  requisitar
condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais,
bem como dos órgãos  e entidades  da administração  direta,  indireta  ou fundacional,  de  qualquer  dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; c) promover inspeções e diligências
investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior; II - requisitar
informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
IV -  requisitar  diligências  investigatórias  e  a  instauração  de inquérito  policial  e  de inquérito  policial
militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los;
99 § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
100 Merece registro o fato de já haverem sido ajuizadas duas ações diretas de inconstitucionalidade pelo
Partido Social Liberal – ADI nºs. 2.202 e 2.613 tendo por objeto dispositivos da Lei Complementar nº
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Não podemos negar a vigência, a eficácia e a validade (cf. Capítulo III, item.
3.3, letras b e c, supra) das normas infraconstitucionais (Lei nº 8.625/1993 e
Lei Complementar nº 75/1993) que legitimam a atuação direta do Ministério
Público nos casos que mencionam, até como atividade inerente ao próprio
poder persecutório  in judcio.  Não há que se negar vigência (possibilidade
temporal de se exigir os efeitos a que a norma se destina) às leis orgânicas
que possibilitam a investigação direta do Ministério Público.101

Dando ênfase ao lastro constitucional e legal da investigação criminal feita pelo

Ministério Público, Lenio Luiz Streck e Luciano Feldens dispõem sobre a legitimidade

do poder investigatório da instituição:

a)  Haveria  “legitimação  constitucional”  e  base  legal,  a  alicerçar  o  poder
investigatório  do  Ministério  Público,  -  quais  sejam  as  preceituações  nos
artigos 129, IX, da Constituição Federal, 5º, VI, e §2º, e 8º, V da LC 75, de
20.05.1993;  b)  a  investigação  criminal  realizada  pelo  Ministério  Público
seria,  como  logo  acima  salientado,  compatível  com  a  finalidade
constitucional que lhe é própria, não somente ante a clareza do dispositivo no
apontado artigo 8º, V da LC 75, de 1993, como em razão do disposto no art.
129, I  da CF, e 26 da Lei 8.625 de 12.02.1993, c/c o inc.  IX do aludido
preceito constitucional; a saber; Resulta nítida a relação meio-fim exsurgente
do cotejo dos dispositivos legais (8º, V, da LC 75, de 1993, congruente à
dicção do art. 26 da Lei 8.625/1993) e constitucional (art. 129, I da CRFB) a
dar acolhida, portanto, à terceira – e última – das condicionantes impostas
pelo art. 129, IX, da Constituição; e, c) inexistiria “o monopólio da Polícia
para a realização de diligências investigatórias”, até porque a Carta Magna de
nossa  República  Federativa,  no  art.  144,  teve  o  escopo  de  tão-somente,
delimitar  as  atribuições  entre  as  diversas  polícias  (federal,  rodoviária,
ferroviária,  civil  e  militar);  e  ademais,  como  cediço,  procedem  a
investigações,  diuturnamente,  órgãos  da  Administração  Pública,  como  a
Receita  Federal,  no  âmbito  do  Poder  Executivo;  e,  assim  também,  dos
Poderes Legislativo e Judiciário, em seus respectivos campos de atuação.102

Ainda  na  doutrina,  assumindo  essa  posição,  há  o  Professor  Julio  Fabbrinni

Mirabete, que sustenta o seguinte:

Os atos  de investigação  destinados 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
estabelecida  na  Constituição,  aliás,  a  exclusividade  de
investigação e de funções da Polícia judiciária em relação às
policiais civis estaduais. Tem o Ministério Público legitimidade
para  proceder  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

75/93,  que  dispõe  sobre  o  Ministério  Público  da  União  e  da  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público
respectivamente. Entretanto, as ações foram extintas, pelo fato de o partido político autor haver deixado
de ter representação no Congresso Nacional (DJU 29 ago. 2003). Atualmente, estão em tramitação as
ADIs nºs 3806 e 3309 propostas pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL – que
questionam justamente a constitucionalidade de dispositivos de ambas as leis.
101 RANGEL, Paulo Op. cit. p. 160.
102 STRECK,  Lenio  Luiz  e  Feldens,  Luciano,  Crime  e  Constituição  –  A  legitimidade  da  função
investigatória do Ministério Público, Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 51 e ss; p. 81 e ss.
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Paquert goza  de  poderes  investigatórios  e  de  auxílio  à
autoridade policial.103

Esses são os principais argumentos colocados pela parte da doutrina favorável a

uma  postura  ativa  e  direta  do  Ministério  Público,  no  que  tange  a  realização  dos

procedimentos investigatórios.

Todavia,  do outro lado também há o entendimento pela  inadmissibilidade da

investigação  criminal  direta  pelo  Ministério  Público,  restando  agora  a  análise  dos

motivos pelos quais se insurgem contra tal iniciativa.

5.1.3 Doutrina contrária à investigação direita pelo Ministério Público

Os  autores  que  se  colocam  contrários  à  possibilidade  do  Ministério  Público

investigar  diretamente  baseiam-se principalmente em um contra-argumento capaz de

neutralizar toda a linha argumentativa exposta anteriormente, o qual consiste na falta de

previsão  expressa  na  Constituição  Federal  que  atribua  aos  membros  do  Ministério

Público tais poderes investigatórios. Segundo essa corrente doutrinária houve silêncio

eloquente do poder constituinte a respeito, exatamente para conservar o Parquet distante

da  atividade  repressiva,  de  maneira  a  não  comprometer  o  seu  munus primordial  de

garantidor da ordem jurídica (artigo 127, caput da CF104), que demanda isenção.

Antônio  Scarance  Fernandes  relaciona  a  inviabilidade  da  investigação  direta,

justamente a essa falta de previsão especifica em nosso ordenamento jurídico:

[...]  não  se  trata,  contudo,  de  atividade  que  substituiria  integralmente  a
atividade  de  polícia  judiciária,  exercida  pela  autoridade  policial,
prescindindo-se de inquérito policial. Pela própria Constituição Federal, sem
exclusividade,  incumbiu-se aos  delegados  de  carreira  exercer  a  função  de
polícia judiciária (art. 144, §4º)105. Não foi a norma excepcionada por outro
preceito  constitucional.  O  que  permitiu  o  art.  129,  VII106,  foi  o

103 MIRABETE, Julio Fabbrinni, processo penal. 8. Ed. São Paulo; Atlas, 1998, p. 75.
104 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.
105 §  4º  -  às  polícias  civis,  dirigidas  por  delegados  de  polícia  de  carreira,  incumbem,  ressalvada  a
competência  da  União,  as  funções  de  polícia  judiciária  e  a  apuração  de  infrações  penais,  exceto  as
militares.
106 VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no
artigo anterior;
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acompanhamento do inquérito policial pelo promotor de justiça. O art. 129,
VIII107 da  Constituição  Federal  só  possibilitou  ao  Ministério  Público
‘requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial’. A
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625, de 12 de fevereiro
de 1993), em seu artigo 26, IV108, também só atribuiu à referida instituição as
mesmas atividades autorizadas pela norma constitucional (art. 129, VIII).109

Em  parecer  dado  ao  Instituto  Brasileiro  de  Ciências  Criminais,  o

constitucionalista José Afonso da Silva rebate a tese fundada na Teoria dos Poderes

Implícitos:

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 quem quer que seja o que se tem
como meio para atingir o fim previsto, não há falar em poderes explícitos.
Como falar em poderes implícitos onde ele foi explicitado, expressamente
estabelecido, ainda que em favor de outra instituição?110

Também corrobora esse entendimento Antônio Evaristo de Moraes Filho, que ao

se referir as atividades do Ministério Público discorre:

Seria,  sem  dúvida,  de  extrema  valia  que  o  Ministério  Público  Federal
acompanhasse  as  diligências  investigatórias  e  os  inquéritos  policiais
realizados pelas autoridades policiais, 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.  111

De igual modo, dispõe Guilherme de Souza Nucci:

107 VIII  -  requisitar  diligências  investigatórias  e  a  instauração  de  inquérito  policial,  indicados  os
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
108 IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial
militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los;
109 FERNANDES,  Antonio  Scarance.  Processo  Penal  Constitucional.  3.  ed.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2002, p. 254-255, apud, TUCCI, Rogério Lauria Op. cit. p. 31.
110 DA SILVA, José Afonso. Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar
e/ou presidir investigação criminal, diretamente? Parecer disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/parecer-
jose-afonso-silva-pec-37.pdf. Acessado em 17/11/2013.
111 MORAES FILHO, Antonio Evaristo de.  As funções  do Ministério  Público e o inquérito  policial.
Tribuna do Advogado, OAB/RJ, novembro de 1996, apud, RANGEL, Paulo Op. cit. p. 165.

http://s.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf
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Impossibilidade do representante do Ministério Público produzir e conduzir
sozinho  inquérito  ou  investigação  penal;  embora  seja  tema  polêmico,
comportando várias  visões  a  respeito  cremos  inviável  que  o promotor  de
justiça,  titular  da  ação  penal,  assuma  a  postura  de  órgãos  investigatório,
substituindo a polícia judiciária e produzindo inquéritos visando à apuração
de infrações penais e de sua autoria.

De acordo com a doutrina que advoga contrariamente a postura investigativa do

Ministério Público, o poder constituinte embora tenha tido a oportunidade para conferir

tal prerrogativa ao Parquet, preferiu ficar em silêncio. Esta, já não foi a mesma postura

adotada no que diz  respeito  ao inquérito  civil  público  (art.  129, III  da Constituição

Federal)112, o que denota mais uma vez tal omissão proposital.

Sob  essa  perspectiva,  o  objetivo  da  Constituição  Federal  teria  sido  o  de

estabelecer  uma  divisão  de  trabalho  entra  a  polícia  e  o  Ministério  Público.  Essa

repartição foi devidamente alvitrada em Editorial do Boletim do Instituto Brasileiro de

Ciências Criminas, intitulado Poderes Investigatórios do Ministério Público, do qual se

destaca pela sua pertinência e expressividade, o seguinte tópico:

[...] sob nenhum prisma, de que se examine a matéria, mostra-se adequada a
atribuição  de  poderes  investigatórios  penais  ao  órgão  ministerial.  Não  é,
como pretendem alguns, o argumento histórico ou a tradição que determinam
essa conclusão.

Sob, o aspecto jurídico, as interpretações sistemática, lógica e, até mesmo,
gramatical  do art.  129 da Constituição Federal  não permitem extrair outra
conclusão exceto aquela de que o Ministério Público não possui poderes para
a investigação criminal. O texto é claro e expresso ao indicar, como função
institucional ministerial, a promoção da ação penal pública, do inquérito civil
e da ação civil pública. Quanto ao inquérito policial, limita-se a atribuir ao
Ministério Púbico a requisição de sua instauração. Nesse particular, não tem
lugar  a  regra  de  hermenêutica  dos  poderes  implícitos.  In  claris  non  fit
interpretatio.

Diferenciando o sistema de investigação vigente no ordenamento pátrio com os

casos do direito comparado que admitem a figura do promotor investigador, Fernando

da Costa Tourinho Filho expõe a sua opinião:

[...] sabe-se que na França. Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos, por
exemplo, confere-se ao Ministério Público o direito de investigar. Entre nós,
não, salvo se houver emenda constitucional. Ademais, sabemos que os nossos
Delegados de Polícia têm a mesma formação universitária dos membros do
Ministério Público. São Bacharéis em Direito. Por que, então, diminuir as
atividades de Polícia e aumentar as do Ministério Público?113 

112 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;
113 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo Penal, 33. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 344.
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Também contrário à investigação direta está Sergio Marcos de Moraes Pitombo

o qual  propugna  pela  “inadmissibilidade  de  inventar  atribuição  de  competência  por

contrariar a Constituição”.114

Em consonância com a doutrina refratária a investigação pelo  Parquet, Jacinto

Nelson de Miranda Coutinho adverte que:

A investigação promovida pelo Parquet não seria melhor que as conduzidas
pelas autoridades policiais, pelo contrário, poderia ser tendenciosa a buscar
de qualquer forma uma maneira de condenação do acusado. [...] O Parquet
mal consegue desempenhar com eficiência suas atribuições, o que se pode
depreender da atuação tímida na propositura de ações em defesa de interesse
difuso ou coletivo.115

Por  fim,  é  sabido  que  os  atos  praticados  pela  polícia  em sede  de  inquérito

policial estarão submetidos ao controle do Ministério Público116. Entretanto, atribuindo-

se também a função investigatória aos promotores, a quem caberia controlá-los?117 O

perigo desta atuação desmedida é denunciado por Rogério Lauria Tucci:

Não  devendo  existir  qualquer  instituição  superpoderosa,  permitir,  ao
Ministério  Público,  por  melhor  que  seja  a  intenção  de  seus  membros,  a
realização da investigação criminal isoladamente, à socapa do investigado, e
sem qualquer vigilância ou fiscalização, significaria quebrar a harmônica e
garantista investigação de uma infração penal.118

Como visto são inúmeros os argumentos para ambos os lados da divergência

doutrinária. As duas posições oferecem discursos sedutores e muito bem fundamentados

cabendo ao interprete e aplicador do direito uma exaustiva reflexão sobre o assunto. 

114 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Procedimento administrativo criminal realizado pelo Ministério
Público, Boletim do Instituto Manoel Pedro Pimentel, n. 22/3, 2003, São Paulo.
115 COUTINHO,  Jacinto  Nelson  de  Miranda.  A  inconstitucionalidade  de  lei  que  atribua  funções
administrativas do inquérito policial ao ministério público. Revista de Direito Administrativo Aplicado,
Curitiba, 1994, v. 1, n. 2, p. 447- 451.
116 CRFB/88. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: VII - exercer o controle externo
da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
117 Essa objeção restaria esvaziada desde a aprovação da Emenda Constitucional nº 45/2004 que criou o
Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo, o artigo 130-A, §2º, II da CF: “compete ao Conselho
Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e
do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: II zelar pela observância do art.
37 e apreciar,  de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por
membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou
fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da
competência  dos  Tribunais  de  Contas;”.  Todo  procedimento  investigatório  por  ter  um  cunho
administrativo estaria abarcado nessa incumbência de controle pelo CNMP, ou seja, caberia ao órgão a
controle externo das investigações realizadas pelo Ministério Público.
118 TUCCI, Rogério Lauria Op. cit. p. 84.
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Cabe agora  uma análise  dos  precedentes  encontrados  em sede dos  Tribunais

Superiores,  a  fim de  se  compreender  como vem sendo tratada  a  matéria  na  prática

jurídica.

5.2 Jurisprudência dos Tribunais Superiores

5.2. 1 Superior Tribunal de Justiça

O tema já  não  desperta  tanta  controvérsia  em sede  do  Superior  Tribunal  de

Justiça. Tanto a quinta quanto a sexta turma mostram-se favoráveis à investigação direta

pelo Ministério Público. Nesse sentido, já foi até mesmo editada a Súmula nº 234, que

apesar de não cuidar diretamente do tema, já sugere a orientação adotada pelo Superior

Tribunal de Justiça. 

O enunciado da Súmula nº 234 de 13/12/1999, dispõe:

A  participação  de  membro  do  Ministério  Público  na  fase  investigatória
criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da
denúncia.

Consolidou-se o reiterado entendimento de que a participação do membro do

Ministério  Público na investigação não o torna impedido ou suspeito  para ofertar  a

denúncia. O que se asseverou foi que a investigação por parte do Ministério Público é

uma atribuição que emana da própria Constituição e o seu exercício não pode culminar

no  impedimento  ou  suspeição  dos  seus  membros,  até  mesmo  porque  a  tarefa

investigatória  é  um dos  consectários  da  própria  titularidade  privativa  da  ação penal

pública.

Embora, a possibilidade ou não do Ministério Público investigar diretamente não

seja  o  ponto  central  do  enunciado,  este  parte  da  premissa  de  que  seria  plenamente

possível a prática de atos investigatórios pelos membros que compõem a instituição.119

119  Em que pese algum entendimento contrário na doutrina como pode ser visto na interpretação do
enunciado feita por Renato Stanziola Vieira, o qual assegura: o teor da súmula 234 do STJ não atrapalha a
colocação de limites à atuação do Ministério Público. Afinal, se pelo sim, pelo não, cogita-se de algum
“poder implícito”, a tal “poder” corresponde o limite (explícito) sob pena de soçobrar o Estado de Direito.
Participação na fase investigativa criminal, diz a súmula; nunca presidência. Quem participa não preside e
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Assim afirma  Paulo  Rangel,  ao  analisar  os  precedentes  que deram origem a

súmula:

À  primeira  vista  pode  parecer  que  a  súmula  refere-se  à  suspeição  ou
impedimento, única e exclusivamente,  no sentido de não estar impedido o
membro do Ministério Público de oferecer denúncia em face dos indiciados,
se participou na fase das investigações. Porém, pesquisando os acórdãos que
deram origem à súmula,  verifica-se que todos se referem às investigações
criminais  diretas  pelo  Ministério  Público  que,  diante  das  informações
colhidas,  formou  sua  opinio  delicti e  ofereceu  denúncia.  Os  acusados
impetraram Habeas Corpus e o Superior Tribunal de Justiça denegou todos
os pedidos, e diante das reiteradas arguições120, editou a súmula.121

Também é este o entendimento sufragado em julgamentos mais recentes sobre a

matéria, o que evidencia ainda mais o tratamento dado à matéria no âmbito do Superior

Tribunal de Justiça.

No  Habeas  Corpus  nº  83.020/RS  julgado  em  18/12/2008,  o  Ministro  Og

Fernandes foi categórico ao afirmar validade dos atos investigatórios levados a cabo

pelo Ministério Público:

PENAL E PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS. POLICIAL CIVIL.
EXTORSÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  CONCUSSÃO.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  INVESTIGAÇÃO.  LEGITIMIDADE.  INQUÉRITO.  AÇÃO
PENAL.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. IMPEDIMENTO. SÚMULA 234/STJ. APLICAÇÃO. CRIMES
FUNCIONAL E NÃO FUNCIONAL. RITO PROCESSUAL. ORDINÁRIO.
ART.  514  DO  CPP.  APRECIAÇÃO  EM  OUTRO  WRIT.
PREJUDICIALIDADE.  CONDENAÇÃO.  FALTA  DE  PROVAS.
MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  APRECIAÇÃO  INVIÁVEL.  VIA
INADEQUADA.  ILICITUDE  DAS  PROVAS.  NÃO  CONSIDERADAS.
DECISÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que, em princípio, são
válidos os atos investigatórios realizados pelo Ministério Público, cabendo-
lhe  ainda  requisitar  informações  e  documentos,  a  fim de  instruir  os  seus
procedimentos administrativos, com vistas ao oferecimento da denúncia.
2. "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória
criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da
denúncia" (Súmula n.º 234/STJ).
3. A plena defesa e o contraditório, como é cediço, são reservados para a fase
processual,  posto que o procedimento administrativo inquisitorial  constitui
mera peça informativa.
 [...]
9.  Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,  denegada.  DJe:
02/03/2009.

não substitui outra autoridade, mas esforça-se para não desnaturar a função de controlar externamente o
trabalho da polícia judiciária. Vieira, Renato Stanziola. Ainda, investigação criminal direta do Ministério
Público: poder implícito ou limite explícito? Proposta de novo enfoque. Boletim IBCCRIM nº 199, junho/
2009.  Acessado em 20 de novembro de 2013.
120 HC nº 4074-2, de 28/11/1994, HC nº 6.662 de 27/04/1998, HC nº 7.445 de 01/12/1998, HC nº 9.023 de
08/06/1999, entre outros anteriores a dezembro de 1999, data de confecção do enunciado sumulado.
121 RANGEL, Paulo Op. cit. p. 169/170.
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Corrobora esse entendimento a Ministra Laurita Vaz em decisão proferida no dia

23/09/2008 em sede de Habeas Corpus nº 94.810/MG, in verbis:

HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  AMEAÇA  E  ATENTADO
VIOLENTO  AO  PUDOR  COMETIDOS  CONTRA  VÍTIMAS
MENORES.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PODERES  DE
INVESTIGAÇÃO. LEGITIMIDADE.

1. Não tendo havido por parte do Ministério Público a presidência de
inquérito  policial  propriamente  dito,  esse,  sim,  exclusivo  das
autoridades  policiais,  mas,  tão-somente  a  realização  de  diligências
investigatórias,  necessárias  ao  exercício  de  suas  atribuições  de
dominus litis,   não se verifica qualquer ilegalidade a ser reparada na  
espécie.  É  que  tal  atribuição  decorre  de  expressa  previsão
constitucional  (art.  129,  incisos  VI,  VIII,  da  Constituição  Federal),
oportunamente regulamentado no art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei
Complementar n.º 75/93.
2. Ademais, além da competência da polícia judiciária não excluir a de
outras autoridades administrativas (art. 4º, parágrafo único, do Código
de  Processo  Penal),  a  atuação  do  Parquet  também  não  encontra
adstrição  à  existência  do  inquérito  policial,  podendo  até  ser
dispensado, quando já existirem elementos suficientes para embasar a
ação penal.
3. Precedentes desta Corte.
4. Ordem denegada. DJe 13/10/2008.

Por fim, essa também é a posição adotada pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima

no julgamento de Recurso Especial nº 610.072/MG no dia 30/10/2008, in verbis:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
PREQUESTIONAMENTO.  INEXISTÊNCIA.  INVESTIGAÇÃO
REALIZADA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  SEM
PARTICIPAÇÃO  DA  POLÍCIA  JUDICIÁRIA.  POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO  PELA  PENA  EM  PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO-CONHECIDO.
[...]
2. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal,
possui  a  prerrogativa  de  instaurar  procedimento  administrativo  de
investigação e conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar
diretamente  documentos  e  informações  que  julgar  necessários  ao
exercício de suas atribuições de   dominus litis  .
[...]
4. Recurso especial não-conhecido. DJe: 24/11/2008.

Visto o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça passa-se agora ao exame

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5.2.2 Supremo Tribunal Federal
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O  Supremo  Tribunal  Federal  rompendo  com  o  seu  entendimento  inicial  e

bastante antigo122 sobre o tema vem desde o final dos anos noventa proferindo decisões

fracionárias  favoráveis  à  investigação  direta  pelo  Ministério  Público  a  título

complementar ou supletivo.

Embora o pleno ainda não tenha se posicionado sobre o assunto, a expectativa é

que  formalize  de  vez  essa  orientação  chancelando  o  entendimento  favorável  à

investigação direta.  

Dentre  as  diversas  manifestações  em  prol  dos  poderes  investigatórios  do

Parquet ganhou destaque o Habeas Corpus nº 91.661/PE julgado pela Segunda Turma

em 10/03/2009 de relatoria da ex-ministra Ellen Gracie, in vebis:

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.
[...]
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    parque  t  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,

122 O assunto já havia sido tratado no distante ano de 1957, no Recurso em Habeas Corpus nº 34827/AL,
cujo relator Ministro Cândido Motta se posicionou contrário à investigação pelo Ministério Público ao
afirmar  que:  “o  Código  de  Processo  Penal  não  autoriza  a  deslocação  de  competência,  ou  seja,  a
substituição da autoridade policial pela judiciária e membro do Ministério Público na investigação do
crime.” DJ: 19/08/1957. A última manifestação nesse sentido foi 1998 em decisão proferida pela Segunda
Turma  no  Recurso  Extraordinário  nº  205473/AL  de  relatoria  do  Ministro  Carlos  Velloso,  a  qual
asseverou: “[...]  inocorrência de ofensa ao art.  129, VIII,  CF., no fato de a autoridade administrativa
deixar de atender requisição de membro do Ministério Público no sentido da realização de investigações
tendentes à apuração de infrações penais,  mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público
realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial, competente para tal (CF.,
art. 144, §§ 1º e 4º)”. DJ: 19/03/1999.
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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. DJe: 03/04/2009.

A mesma lógica foi compartilhada no  Habeas Corpus nº 85419/RJ – Segunda

Turma - de 20/10/2009 de relatoria do Ministro Celso de Mello, o em que se votou no

seguinte sentido:

"HABEAS CORPUS"  -  CRIMES  DE  ROUBO,  EXTORSÃO  E  USURA
PECUNIÁRIA  -  ENVOLVIMENTO,  EM  REFERIDAS  PRÁTICAS
DELITUOSAS, AO LADO DE OUTROS AUTORES, DE EX-POLICIAL
CIVIL  -  POSSIBILIDADE  DE  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  EM  TAL
HIPÓTESE,  FUNDADO  EM  INVESTIGAÇÃO  POR  ELE  PRÓPRIO
PROMOVIDA,  FORMULAR  DENÚNCIA  CONTRA  REFERIDOS
AGENTES  -  VALIDADE  JURÍDICA  DESSA  ATIVIDADE
INVESTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA ÀS PESSOAS
INVESTIGADAS  -  LEGITIMIDADE  JURÍDICA  DO  PODER
INVESTIGATÓRIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  MONOPÓLIO
CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA
PELO  "PARQUET"  -  TEORIA  DOS  PODERES  IMPLÍCITOS  -  CASO
"McCULLOCH v. MARYLAND" (1819) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
(RUI BARBOSA, JOHN MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO
CAETANO,  CASTRO  NUNES,  OSWALDO  TRIGUEIRO,  v.g.)  -
OUTORGA,  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  PELA  PRÓPRIA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA,  DO  PODER  DE  CONTROLE
EXTERNO  SOBRE  A  ATIVIDADE  POLICIAL  -  LIMITAÇÕES  DE
ORDEM JURÍDICA AO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. NAS HIPÓTESES DE
AÇÃO PENAL PÚBLICA, O INQUÉRITO POLICIAL, QUE CONSTITUI
UM  DOS  DIVERSOS  INSTRUMENTOS  ESTATAIS  DE
INVESTIGAÇÃO  PENAL,  TEM  POR  DESTINATÁRIO  PRECÍPUO  O
MINISTÉRIO PÚBLICO. – 

O  inquérito  policial  qualifica-se  como  procedimento  administrativo,  de
caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de
infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação
persecutória  do  Ministério  Público,  que  é  o  verdadeiro  destinatário  dos
elementos que compõem a "informatio delicti". Precedentes. - A investigação
penal, quando realizada por organismos policiais, será sempre dirigida por
autoridade  policial,  a  quem  igualmente  competirá  exercer,  com
exclusividade,  a  presidência  do  respectivo  inquérito.  -  A  outorga
constitucional  de  funções  de  polícia  judiciária  à  instituição  policial  não
impede nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, que é o "dominus
litis", determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos
e diligências investigatórias, estar presente e acompanhar,  junto a órgãos e
agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo aqueles sob
regime  de  sigilo,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  que  lhe  pareçam
indispensáveis  à  formação  da  sua  "opinio  delicti",  sendo-lhe  vedado,  no
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entanto,  assumir  a  presidência  do inquérito  policial,  que traduz atribuição
privativa  da  autoridade  policial.  Precedentes.  A  ACUSAÇÃO  PENAL,
PARA SER FORMULADA, NÃO DEPENDE, NECESSARIAMENTE, DE
PRÉVIA  INSTAURAÇÃO  DE  INQUÉRITO  POLICIAL.  -  Ainda  que
inexista  qualquer  investigação  penal  promovida  pela  Polícia  Judiciária,  o
Ministério  Público,  mesmo  assim,  pode  fazer  instaurar,  validamente,  a
pertinente "persecutio criminis in judicio", desde que disponha, para tanto, de
elementos mínimos de informação, fundados em base empírica idônea, que o
habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. Doutrina.
Precedentes.  A  QUESTÃO  DA  CLÁUSULA  CONSTITUCIONAL  DE
EXCLUSIVIDADE E A ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA. - A cláusula de
exclusividade  inscrita  no  art.  144,  §  1º,  inciso  IV,  da  Constituição  da
República - que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério
Público  -  tem  por  única  finalidade  conferir  à  Polícia  Federal,  dentre  os
diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União
Federal  (polícia  federal,  polícia  rodoviária  federal  e  polícia  ferroviária
federal), primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio
texto  da  Lei  Fundamental  ou,  ainda,  em  tratados  ou  convenções
internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito
Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração
dos crimes militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos penais
(crimes e contravenções), sem prejuízo do poder investigatório de que dispõe,
como  atividade  subsidiária,  o  Ministério  Público.  -  Função  de  polícia
judiciária e função de investigação penal: uma distinção conceitual relevante,
que  também justifica  o  reconhecimento,  ao  Ministério  Público,  do  poder
investigatório em matéria  penal.  Doutrina.  É PLENA A LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL  DO  PODER  DE  INVESTIGAR  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO,  POIS  OS  ORGANISMOS  POLICIAIS  (EMBORA
DETENTORES DA  FUNÇÃO  DE POLÍCIA  JUDICIÁRIA)  NÃO  TÊM,
NO  SISTEMA  JURÍDICO  BRASILEIRO,  O  MONOPÓLIO  DA
COMPETÊNCIA  PENAL  INVESTIGATÓRIA.  -  O  poder  de  investigar
compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério
Público,  que  dispõe,  na  condição  de  "dominus  litis"  e,  também,  como
expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade
policial,  da atribuição de fazer instaurar,  ainda que em caráter subsidiário,
mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação
penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios
probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a "opinio
delicti",  em  ordem  a  propiciar  eventual  ajuizamento  da  ação  penal  de
iniciativa  pública.  Doutrina.  Precedentes.  CONTROLE  JURISDICIONAL
DA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO: OPONIBILIDADE, A ESTES, DO SISTEMA DE DIREITOS E
GARANTIAS  INDIVIDUAIS,  QUANDO  EXERCIDO,  PELO
"PARQUET",  O  PODER DE  INVESTIGAÇÃO  PENAL.  -  O  Ministério
Público,  sem  prejuízo  da  fiscalização  intra--orgânica  e  daquela
desempenhada  pelo  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  está
permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos que pratique no
âmbito das investigações penais que promova "ex propria auctoritate", não
podendo, dentre outras limitações de ordem jurídica, 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 próprio,
nem 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
coligidos  no  curso  da  investigação,  não  podendo,  o  "Parquet",  sonegar,
selecionar  ou  deixar  de  juntar,  aos  autos,  quaisquer  desses  elementos  de
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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 penal 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 das provas - a todos os elementos de informação que já tenham
sido  formalmente  incorporados  aos  autos  do  respectivo  procedimento
investigatório. DJ 27/11/2009.

Não foi diferente em 01/02/2011 na apreciação do Habeas Corpus nº 97.969/RS

- Primeira Turma - da lavratura do então ministro a época Carlos Ayres Britto, em que

se entendeu:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL CIVIL.
CRIME DE EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
CONCUSSÃO.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
CONTROLE  EXTERNO  DA  ATIVIDADE  POLICIAL.  DENÚNCIA:
CRIMES  COMUNS,  PRATICADOS  COM  GRAVE  AMEAÇA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 514 DO CPP. ILICITUDE DA PROVA.
CONDENAÇÃO  EMBASADA  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 ao exclusivo impulso da Polícia a
propositura das ações penais públicas incondicionadas; como 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.
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  todos  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
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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. 
[...]
9. Ordem denegada. DJ 25/05/2011.

Em  mais  um  Habeas  Corpus  nº  91.613/MG  –  Segunda  Turma  -  julgado

15/05/2012, o relator Ministro Gilmar Mendes também se mostrou favorável apuração

criminal direta pelo Ministério Público, in verbis:

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  sem  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 causa legal específica de sigilo nem reserva de
conversação. Repercussão geral da matéria (RE 583.397/RJ). 
3. Ordem denegada. DJ 17/09/2012.

O Ministro Joaquim Barbosa ao proferir o seu voto no julgamento do Inquérito

1.968-2/DF  desenvolveu  um  argumento  interessante  para  legitimar  a  atuação  do

Ministério Público em sede de investigação criminal:

Em síntese, se o fato diz respeito a interesse difuso ou coletivo, o Ministério
Público pode instaurar procedimento administrativo, com base no art. 129,
III, da Constituição Federal. Na prática, penso que é possível propor tanto
ação  civil  pública  com  base  em  inquérito  policial  quanto  ação  penal
subsidiada em inquérito civil. Essa divisão entre civil e penal é mera técnica
de racionalização da atividade estatal. O que é de fato relevante é a obrigação
constitucional e legal a todos imposta de se conformar às regras jurídicas,
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indispensáveis  a  uma  convivência  social  harmônica.  Não  quero  com isso
dizer  que o Ministério  Público possa presidir  o inquérito policial.  Não. A
própria  denominação  do  procedimento  (inquérito  policial)  afasta  essa
possibilidade, indicando o monopólio da polícia para sua condução. Ocorre
que a elucidação da autoria e da materialidade das condutas criminosas não
se esgota no âmbito do inquérito policial, como todos sabemos. Em inúmeros
domínios em que a ação fiscalizadora  do Estado se faz presente,  o ilícito
penal vem à tona exatamente no bojo de apurações efetivadas com propósitos
cíveis. Nesses casos,  como em muitos outros, o desencadeamento da ação
punitiva do Estado prescinde da atuação da polícia. Daí a irrazoabilidade da
tese  que  postula  o  condicionamento,  o  aprisionamento  da  atuação  do
Ministério Público à atuação da polícia, o que, sabidamente, não condiz com
a orientação da Constituição de 1988.123

Trata-se  da  aplicação  do  artigo  129,  III  da  Constituição  Federal.124 Se  a

Constituição  Federal  concedeu  ao  Ministério  Público  a  atribuição  de  promover  o

inquérito civil público para carrear justa causa visando à propositura de uma ação penal

pública, mutatis mutandi, poderá o Ministério Público investigar a fim de conferir justa

causa a uma futura ação penal, uma vez que ambas as ações possuem uma dimensão

transindividual, tutelando direitos indisponíveis. A fronteira entre os dois procedimentos

é tão tênue que não raro uma peça de informação apurada na via do inquérito civil

público poderá ser explorada criminalmente.

No ano de 2013 destacam-se duas importantes decisões proferidas pelo Supremo

Tribunal  Federal  no  tocante  à  possibilidade  da  investigação  direta  pelo  Ministério

Público.

Na primeira delas, a ministra Rosa Weber negou liminar no Habeas Corpus nº

11.8280/MG, impetrado pela Defensoria Pública da União,  cujo principal  argumento

utilizado no remédio constitucional que pede o trancamento da ação penal em curso na

Justiça de Minas Gerais, diz respeito ao poder de investigação criminal do Ministério

Público.

No habeas corpus, a Defensoria sustenta que a investigação penal não está entre

as  funções  institucionais  do  Ministério  Público  relacionadas  no  artigo  129  da

Constituição Federal nem em qualquer regra infraconstitucional; e que a Lei Orgânica

do Ministério  Público  permite  apenas  a  requisição de diligências  investigatórias  e  a

instauração de inquérito policial civil e militar, o que não se confunde com empreender

uma investigação criminal propriamente dita.

123 Disponível em: www.stf.jus.br/imprensa/pdf/VotoBarbosaInq1968.pdf. Acessado 16/12/2013.
124 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;

http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/VotoBarbosaInq1968.pdf
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Na análise do pedido de liminar, as alegações foram afastadas pela ministra Rosa

Weber, que citou precedentes do Supremo Tribunal Federal125 no sentido de que nada

impede o Ministério Público de requisitar esclarecimentos ou diligenciar diretamente

para  obtenção  de  provas  de  modo  a  formar  seu  convencimento  a  respeito  de

determinado fato. Entendeu-se que não há norma no ordenamento jurídico brasileiro,

seja constitucional, seja infraconstitucional, que atribua exclusividade ou monopólio na

apuração de fatos delituosos às polícias civil ou federal. 

Em sua decisão afirmou a ministra:

Concluir que o sistema constitucional atribuiu aos órgãos policiais o papel
principal na investigação criminal e aos delegados de polícia a condução dos
inquéritos  penais  não  significa  reputar  impedido  o  Ministério  Público  de
realizar  diligências  investigatórias  quando  circunstâncias  particulares  o
exigirem. O adequado cumprimento das funções institucionais do MP impõe,
em alguns  casos,  a  necessidade  de  busca  de  elementos  informativos  que
possibilitem a persecução judicial, como em situações de lesão ao patrimônio
público;  delitos  envolvendo  a  própria  polícia;  corrupção  em altas  esferas
governamentais ou omissão deliberada ou não na apuração policial.126

Concluindo,  a  relatora  acrescentou  que  uma  rápida  análise  envolvendo  os

diversos organismos estatais que desempenham atividades de investigação demonstra a

“absoluta inconveniência  de se pretender instituir  alguma reserva de investigação de

delitos  à  polícia  judiciária  da União ou dos  estados”,  numa referência  às apurações

realizadas pela Receita Federal, Controladoria Geral da União (CGU), Banco Central

(BACEN),  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  Tribunais  de

Contas; aos procedimentos ordinários de apuração no âmbito do INSS, Delegacias do

Trabalho, e nos órgãos de fiscalização ambiental como IBAMA; e ainda às sindicâncias

dos diversos órgãos da administração direta e indireta.

Já no dia 01 de outubro 2013 na sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal

Federal, um pedido do vista do ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o julgamento

de mais um caso em que se discute o poder de investigação criminal  do Ministério

Público. O pedido aconteceu após o relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº

97926/GO, ministro Gilmar Mendes, votar pelo desprovimento do recurso, por entender

que o Ministério Público tem poder para investigar, ainda que subsidiariamente.127

125 RE nº 468523, de relatoria da ministra Ellen Gracie e HC nº 94173, relator o ministro Celso de Mello.
126 Disponível em http://www.stf.jus.br./portal/cms/verNoticiaDetalhe. Acessado no dia 18/11/2013.  
127 Disponível em http://www.stf.jus.br./portal/cms/verNoticiaDetalhe. Acessado no dia 18/11/2013.

http://www.stf.jus.br./portal/cms/verNoticiaDetalhe
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Desta  forma,  encerra-se  a  analise  jurisprudencial  sendo possível  afirmar  que

enquanto a matéria já está praticamente pacificada em sede do Superior Tribunal de

Justiça,  inclusive  com  súmula  respaldando  o  entendimento  favorável  a  postura

investigativa  do  Parquet,  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  Federal,  não  obstante  a

existência  de  inúmeras  decisões  oriundas  de  órgãos  fracionários  que  admitem  a

investigação direta, ainda se aguarda uma decisão plenária sobre a matéria.

 

5.3 Resoluções  que  regulamentam  a  atividade  de  investigação  direta  pelo
Ministério Público

Em sede infralegal existem duas resoluções que disciplinam a instauração e a

tramitação do procedimento investigatório criminal realizado pelo Ministério Público.

No âmbito do Ministério Público Federal foi editada no ano de 2004 a Resolução nº 77

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a qual regulamenta o artigo 8º da

Lei  Complementar  nº  75/1993.  Dois  anos  depois,  ou  seja,  em  2006  na  esfera  do

Ministério Público Estadual foi elaborada a Resolução nº 13 do Conselho Nacional do

Ministério  Público,  cujo  objetivo  seria  disciplinar  o  disposto  nos  artigos:  8º  da  Lei

Complementar nº 75/1993, artigo 26 da Lei 8.625/1993 e artigo 4º, parágrafo único do

Código de Processo Penal. 

Embora, seja questionável o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade

contra atos normativos de natureza regulamentar128,  ambas as resoluções estão sendo

alvo de ações dessa natureza, em que se pleiteia a inconstitucionalidade das mesmas sob

o argumento de que não detém o Ministério Público no marco constitucional vigente

poderes investigatórios.

Faz-se referência aqui às ações diretas de inconstitucionalidade nºs: 3806 e 3309

ambas  com  origem  no  Distrito  Federal  tendo  sido  propostas  pela  Associação  de

Delegados de Policia  do Brasil  - ADEPOL. Além das duas resoluções,  também são

128 Sobre a impossibilidade de conhecimento de ações diretas propostas contra atos de natureza infralegal,
é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI Nº 2000/DF, DJ 11/04/2000).
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atacados  os  dispositivos  que  atribuem ao Ministério  Público  a  função investigatória

presentes na Lei Complementar nº 75/93 e na Lei 8.625/93.

Não houve ainda em nenhuma das ações sequer o julgamento de medida liminar,

restando à comunidade jurídica esperar pela apreciação do feito.

6 CONCLUSÃO

Durante todo este trabalho de conclusão de curso procurou-se enfrentar o tema

de maneira desapaixonada, para que a partir de um juízo crítico se pudesse desenvolver

uma discussão séria e mais profunda sobre a matéria.  Fato é que quando se fala em

investigação direta pelo Ministério Público (questão que não é nova) dificilmente se

encontra  no meio acadêmico um debate isento de interesses e que vá além de uma

dimensão reducionista e superficial sobre a matéria.

Em sintonia com este pensamento e discorrendo sobre o assunto Aury Lopes Jr

propõe a seguinte reflexão:

Talvez parte da opacidade da discussão derive da velocidade e da urgência,
marcas indeléveis das sociedades (complexas) contemporâneas e que também
afetam os juristas e o direito, na medida em que o presenteísmo e a cultura da
urgência  fazem com que  (até  inconscientemente)  não  queiramos  “perder”
tempo com longas e profundas análises (verdadeira anamnese). A ditadura da
urgência é terreno fértil para discussões superficiais, reducionistas e soluções
epidérmicas e sedantes.129

A partir desta constatação, o presente estudo sempre procurou desenvolver um

raciocínio distante dos apelos extremistas,  de forma a levar em consideração todo o

arcabouço de argumentos jurídicos e metajurídicos que municiam os dois lados.

Assim,  do  exame  dos  três  sistemas  de  investigação  preliminar  foi  possível

verificar  os  aspectos  positivos  e  negativos  inerentes  a  cada  modelo  passível  de  ser

adotado,  seja  ele  o  da investigação  policial,  seja  o  do juiz  instrutor,  ou ainda  o do

129 LOPES JR. Aury Op.cit. p. 328.   
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promotor  investigador.  Concluiu-se  que  na  prática  não  raro  se  extraem  dos

ordenamentos sistemas impuros, que na tentativa de aprimorar a investigação acabam

assimilando características oriundas de estruturas diversas. Isso quando não ocorre o

desvirtuamento de um sistema para o outro.

Evidentemente, o triunfo de um modelo de investigação não depende somente da

sua concepção teórica estando também atrelado a outros fatores como as características

geográficas de um país e até mesmo a cultura do seu povo.

Em  meio  a  um  consenso  sobre  a  insatisfação  com  o  inquérito  policial

brasileiro130 e o relativo sucesso apresentado pela implementação da figura do promotor

investigador em boa parte do direito comparado, acredita-se, apesar das críticas131, que a

participação direta do promotor na investigação criminal acumularia um número maior

de benefícios do que de prejuízos para o exercício da atividade investigatória.132 

Todavia,  em que pese essa importante  abordagem sociológica  com o fito  de

apontar  um  sistema  ideal  e  que  deve  sim  ser  considerada,  existem  outros  fatores

relevantes e que devem ser sopesados no momento de se decidir qual opção doutrinária

a se adotar.

130 Para Aury Lopes Jr: “atualmente existe um consenso: o inquérito policial está em crise. Os juízes
apontam para a demora e a pouca confiabilidade do material produzido pela polícia, que não serve como
elemento  de  prova  na  fase  processual.  Os  promotores  reclamam  da  falta  de  coordenação  entre
investigação e as necessidades de quem, em juízo, vai acusar. O inquérito demora excessivamente e, nos
casos  mais  complexos,  é  incompleto,  necessitando  de  novas  diligências,  com  evidente  prejuízo  à
celeridade  e  à  eficácia  da  persecução.  Por  outro  lado,  os  as  advogados  insurgem-se,  com  muita
propriedade,  da forma inquisitiva como a polícia  comanda as  investigações,  negando um mínimo de
contraditório  e  direito  de  defesa,  ainda  que  assegurados  no  art.  5º,  LV  da  Constituição,  mas
desconhecidos  em  muitas  delegacias  brasileiras.  No  meio  policial,  ainda  domina  o  equivocado
entendimento  de  que  a  Constituição  é  que  deve  ser  interpretada  restritivamente,  para  adaptar-se  ao
modelo  previsto  no  CPP  (de  1941),  e  não  ao  contrário,  com  o  CPP  adaptando-se  à  nova  ordem
constitucional.” LOPES JR. Aury Op. cit. p. 321/322.   
131 Dentre as críticas possíveis, inclui-se uma preocupação com o cenário brasileiro. A superficialidade
conferida  à  matéria,  muitas  vezes  baseada  em silogismos simplórios  e  reducionistas  que  associam a
investigação direta pelo Ministério Público como principal solução para o combate a impunidade pode
reverter  em  eventuais  abusos  de  poder  acarretados  por  um  exagerado  acumulo  de  funções  e  por
deslumbramento de seus membros. Para Aury Lopes Jr ninguém pode negar: “a existência (e a gravidade)
de alguns bizarros espetáculos levados a capo por promotores e procuradores autoritários e prepotentes,
verdadeiros justiceiros de (sua) ideologia de “lei e ordem”. Também existem os amantes do holofote,
adeptos da maior eficiência da imputação midiática.” LOPES JR. Aury Op. cit. p. 329/330.
132 Essa posição vai ao encontro com aquela que parece ser a vontade do povo brasileiro. Em meio a onda
de protestos que tomou o país em meados do atual ano de 2013, a população foi as ruas expor a sua
insatisfação contra as ações de seus governantes, dentre as quais ganhou destaque a oposição em massa a
aprovação do da Proposta de Emenda Constitucional nº 37, a qual objetivava conferir a exclusividade das
investigações a Polícia Judiciária. Mesmo com a ressalva de que a questão careceu de um debate mais
amplo e profundo, capaz de esclarecer melhor a matéria, não se pode ignorar a vontade manifestada pelos
movimentos populares, que entendeu por bem não se afastar o Ministério Público das investigações. 
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A partir  do  exame da  argumentação  desenvolvida  pelos  defensores  das  duas

frentes  que  disputam  precedência  na  matéria,  passando  por  uma  interpretação

sistemática e teleológica do texto constitucional, coadjuvada pela interpretação histórica

e levando-se em consideração a ponderação dos valores em jogo, inclusive à vista das

consequências prático-jurídicas que resultam da alternativa escolhida, é possível chegar

às conclusões que se seguem.

Parecer ser ponto comum o fato de que a Constituição de 1988 não concedeu ao

Ministério Público o papel de protagonista da investigação penal. Registre-se, que tal

competência  não advém de  nenhuma norma expressa,  sendo certo  que a  função de

polícia 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)133.

Nesse diapasão, é forçoso reconhecer  que não é natural  o desempenho dessa

atribuição  específica  pelo  Ministério  Público,  com  fundamento  em  normas

constitucionais  que a  ela  não se remetem (como é o caso do art.  129,  I,  IV,  VII e

VIII)134, especialmente quando o constituinte cuidou do assunto de forma expressa em

outro dispositivo (o art. 144). Pelo mesmo raciocínio, não se mostra oportuno 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)135 ou ainda

das que versam sobre a segurança pública como dever do Estado (art. 144, caput) e da

dignidade humana (art. 1º, III)136.

133 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através  dos seguintes
órgãos:  IV  -  polícias  civis;  §  4º  -  às  polícias  civis,  dirigidas  por  delegados  de  polícia  de  carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
134 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei;  IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; VII - exercer  o controle
externo  da  atividade  policial,  na  forma  da  lei  complementar  mencionada  no  artigo  anterior;  VIII  -
requisitar  diligências  investigatórias  e  a  instauração  de  inquérito  policial,  indicados  os  fundamentos
jurídicos de suas manifestações processuais;
135 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
136 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:  III - a
dignidade da pessoa humana;
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Além  disso,  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.  Isso porque, desta forma, estar-se-ia

subtraindo do jogo democrático a discussão política em curso e, consequentemente, do

processo majoritário, a decisão acerca do tema.

Entretanto, em que pese tudo o que foi pontuado, é igualmente verdadeiro que a

ordem constitucional não instituiu o monopólio da investigação criminal por parte da

Polícia.137 Além disso,  não  parece  transcorrer  do  texto  constitucional  uma  vedação

expressa ou implícita ao desempenho eventual da atividade investigatória por parte do

Parquet. Com  efeito,  retira-se  da  inteligência  do  art.  129,  IX138 da  Constituição  a

possibilidade  de  o  Ministério  Público  desempenhar  outras  funções  que  lhe  forem

conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade institucional.

Chega-se assim à seguinte ilação: o sistema constitucional prima facie reservou

à Polícia a função investigatória, mas não vedou o exercício esporádico de tal tarefa

pelo Ministério  Público.  Logo, a atuação ministerial  nesse particular  poderá ocorrer,

mas  para  isso  será  necessário  regulamentar  tal  conduta,  a  fim  de  ressaltar  a  sua

excepcionalidade e de forma a inseri-la dentro da moldura de um Estado de Direito.

Caminha-se  para  ao  fim  chamando-se  a  atenção  para  a  necessidade  de  se

conceder à matéria um tratamento legislativo mais bem definido e elucidativo, tendo em

vista que a atual legislação federal infraconstitucional não atribuiu de forma clara ou

específica  tal  incumbência  ao  Ministério  Público.  Tampouco,  é  preciso  que  a

regulamentação da investigação direta pelo Ministério Público deixe de ser quase que

integralmente objeto de resoluções.

Finalmente, da mesma forma que se clama pela disciplina da matéria por parte

do legislador, se deseja o fim da lamentável guerra de interesses em torno do assunto.

Muito  mais  interessante,  seria  unir  os  esforços  para  a  promoção  de  um sistema de

investigação baseado na cooperação entre Polícia e Ministério Público, em que ambos

respeitassem os  direitos  fundamentais  do  investigado  inerentes  à  concepção  de  um

Estado Constitucional Democrático de Direito.

137 Remete-se o leitor a página 43 desta obra, que se tratou especificamente do tema.
138 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



72

REFERÊNCIAS

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/parecerbarroso_investigaçãopelo_mp.pdf.

Acessado em 14 de novembro de 2013. 

CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público. São Paulo, RT,

2008.

CAPEZ, Fernando, Curso de processo penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda.  A inconstitucionalidade de lei  que atribua

funções administrativas do inquérito policial ao ministério público. Revista de Direito

Administrativo Aplicado, v. 1, n. 2, Curitiba, 1994.

DA  SILVA,  José  Afonso.  Em  face  da  Constituição  Federal  de  1988,  o  Ministério

Público  pode  realizar  e/ou  presidir  investigação  criminal,  diretamente?  Parecer

disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf. Acessado

em 17 de novembro de 2013. 

DINAMARCO, Candido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil.  V.II. 6 ed.

São Paulo, Malheiros, 2009.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil.

21. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

FERNANDES,  Antonio  Scarance.  Processo  Penal  Constitucional.  6.  ed.  São  Paulo:

Revista dos Tribunais, 2010.

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecerbarroso_investiga%C3%A7%C3%A3opelo_mp.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecerbarroso_investiga%C3%A7%C3%A3opelo_mp.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf.%20Acessado%20em%2017%20de%20novembro%20de%202013.%20
http://s.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf.%20Acessado%20em%2017%20de%20novembro%20de%202013.%20


73

FERRAJOLI,  Luigi.  Derecho y razón,  Teoría  del  garantismo penal.  Disponível  em:

http://www.derechopenalenlared.com/docs/DERECHOYRAZONTEORIADELGARA

NTISMOPENAL.LUIGIFERRAJOLI.pdf. Acessado em 19 de dezembro de 2013.

GRANZOTTO, Claudio Geoffroy. Análise da investigação preliminar de acordo com

seus  possíveis  titulares.  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  12,  n.  1331,  22  fev.  2007.

Disponível em: http://jus.com.br/artigos/9522. Acessado em 05 de novembro de 2013.

HAMILTON, Sergio Demoro. Temas de Processo Penal. 2 ed., Rio de Janeiro: Lumen

Juris, 2000.

JARDIM, Afrânio Silva.  Direito  processual  penal.  11º.  ed.  Rio de Janeiro:  Forense,

2002.

LIMA, Marcellus  Polastri.  Ministério  Público e  Persecução Criminal.  3ª  ed.  Rio  de

Janeiro, Lumen Juris, 2002.

LIMA, Marcellus Polastri. O Ministério Público pode ou não investigar? Uma análise

de recente decisão do STF, Revista Brasileira de Ciências Criminais, cit, n. 46, 2004

LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, V. I, 7ª

ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011.

LOPES JR.,  Aury e  JACOBSEN GLOECKNER, Ricardo.  Sistemas  de Investigação

Preliminar no Processo Penal. 5ª Edição. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013.

MIRABETE, Julio Fabbrinni. Processo Penal. 8. Ed. São Paulo; Atlas, 1998.

OLIVEIRA,  Eugênio  Pacelli  de.  Curso  de  Processo  Penal.  15.  ed.  Rio  de  Janeiro.

Lumen Juris. 2011.

PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Procedimento administrativo criminal realizado

pelo  Ministério  Público,  Boletim do Instituto  Manoel  Pedro  Pimentel,  n.  22/3,  São

Paulo, 2003.

RANGEL,  Paulo.  Investigação  Criminal  Direta  Pelo  Ministério  Público.  4ª  ed.  São

Paulo, Atlas, 2012.

SANTIN, Valter Foleto. O Ministério Público e a Investigação Criminal. Bauru. Edipro,

2001.

http://jus.com.br/artigos/9522


74

STRECK, Lenio Luiz e Feldens, Luciano. Crime e Constituição – A legitimidade da

função investigatória do Ministério Público, Rio de Janeiro, Forense, 2003.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, 33. ed. São Paulo, Saraiva,

2011.

TUCCI,  Rogério  Lauria.  Ministério  Público  e  a  Investigação  Criminal.  São  Paulo,

Revista dos Tribunais, 2004.

VIEIRA, Renato Stanziola. Ainda, investigação criminal direta do Ministério Público:

poder implícito ou limite explícito? Proposta de novo enfoque. Boletim IBCCRIM nº

199, junho/2009.  Acessado em 20 de novembro de 2013.


