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RESUMO  

O presente ensaio busca abordar uma celeuma jurídica que por anos se estende: a 
possibilidade do Ministério Público realizar procedimentos investigatórios a fim de presidir a 
investigação criminal e coletar elementos de prova para posterior proposição de denúncia. Apesar 
de recente decisão favorável proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 
Extraordinário 593.727, no sentido de conceder independência investigativa ao Ministério 
Público, as discussões acerca do tema parecem longe de ter fim, já que existem vertentes 
doutrinárias que defendem o monopólio da polícia judiciária em presidir a investigação criminal. 
Neste viés, torna-se o propósito deste trabalho avaliar de maneira detida se ao Ministério Público 
de fato impende a incumbência de se realizar a investigação criminal de forma independente da 
atuação da Polícia Judiciária. Por conseguinte, buscou-se confrontar os argumentos a favor e 
contra a constitucionalidade da investigação criminal conduzida pelo Ministério Público. A 
técnica utilizada no presente trabalho abrangeu análise doutrinária, documental e jurisprudencial 
acerca do tema. Ao fim, concluiu-se que o Ministério Público em tese não estaria legitimado a 
conduzir investigações criminais e quando atua neste sentido, excede os poderes 
constitucionalmente outorgados à instituição. 

 
Palavras-chave: Processo Penal. Investigação Criminal. Ministério Público. Polícia 
Judiciária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN 

 
En este ensayo se pretende abordar un alboroto legal que se extiende hace años: la posibilidad de 
que lo Ministerio Fiscal tenga competencia para realizar procedimientos de investigación con el 
fin de presidir la investigación criminal y reunir las pruebas para más tarde formular la denuncia. 
A pesar de la reciente decisión favorable de la Corte Suprema en el juicio de Apelación 
Extraordinaria 593.727/MG para otorgar independencia de las investigaciones a los fiscales, las 
discusiones sobre el tema parecen lejos de acabar, ya que hay posiciones doctrinales que 
defienden el monopolio de la policía judicial para presidir la investigación criminal. En este 
sesgo, es el propósito de este estudio evaluar si los fiscales pueden actuar directamente en la 
investigación criminal independiente de la actuación de la Policía Judicial. Por lo tanto, serán 
demostrados los argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de la investigación 
criminal llevada a cabo por el fiscal. La técnica utilizada en este estudio incluyó el análisis 
doctrinal, documentos y jurisprudencia sobre el tema. Al final, se concluyó que el fiscal, en 
teoría, no estaría legitimado para llevar a cabo investigaciones criminales y cuando actúa de esta 
manera, excede de las competencias otorgadas por la Constitución a la institución. 
 
Palabras Llaves: Proceso Penal. Investigación Criminal. Ministerio Fiscal. Policía 
Judicial.   
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho objetiva abordar tema controverso e polêmico que tem gerado 

verdadeiros embates doutrinários entre renomados juristas: a possibilidade de o Ministério 
Público poder instaurar e comandar investigações criminais em determinados casos, 
desempenhando o papel que originariamente pertenceria à polícia judiciária.     

 
Para que possamos versar sobre o tema será necessária a análise da função institucional 

delegada ao Ministério Público pela Constituição de 1988, bem como analisar leis 
infraconstitucionais concernentes ao tema e desenhar os contornos históricos que deram ensejo à 
criação do referido órgão. Buscando, através desses esclarecimentos, elucidar se o Ministério 
Público possui competência constitucional para conduzir investigações criminais diretas. 

 
Cumpre ainda informar que em recente sessão plenária realizada em 14/05/2015, o 

Supremo Tribunal Federal, julgou o Recurso Extraordinário nº 593.727/MG, de repercussão 
geral, em que se debatia a possibilidade do Ministério Público conduzir, autonomamente, 
investigações criminais. Por maioria de votos, a legitimidade do Ministério Público para 
comandar investigações criminais, na forma dos chamados “procedimentos investigatórios 
criminais”, foi reconhecida.  

 
Apesar de reconhecida tal legitimidade, as discussões acerca do tema parecem longe do 

fim, uma vez que a própria Constituição não a confere ao Ministério Público com a devida 
perspicuidade. Assim sendo, a lacuna normativa deixada pelo legislador transforma-se em palco 
de debates ardorosos sobre a decisão do Supremo. 

 
O capítulo primeiro do presente trabalho lançará luz sobre as raízes históricas do 

Ministério Público. Serão tecidas breves considerações sobre sua origem e transformações no 
decorrer da história da humanidade até o seu surgimento no Brasil, chegando aos dias atuais e à 
sua conceituação. 
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No segundo capítulo ocorrerá a exposição da origem histórica da polícia judiciária no 
contexto mundial até o seu surgimento na realidade brasileira, além de explicitarmos sua 
definição.  

 
No terceiro capítulo abordar-se-ão quais foram as atribuições outorgadas tanto à Polícia 

Judiciária quanto ao Ministério Público com a promulgação da Constituição de 1988. Neste 
capítulo haverá também exposição dos embates travados acerca das controvérsias funcionais de 
ambas as instituições, despertados pela recente decisão do Pretório Excelso no Recurso 
Extraordinário 593.727/MG. 

 
O quarto capítulo será responsável por lançar luz sob o tema da investigação criminal, 

aclarando seu conceito e estabelecendo sua destinação. Logo após, será feita a abordagem do 
principal instrumento investigativo: o inquérito policial, onde será explanada sua definição, 
finalidade, características e quem possui competência para presidi-lo. 

 
O quinto e último capítulo será dedicado ao tema principal do presente trabalho. Versará 

sobre o Ministério Público e se, de fato, o órgão possui atribuição para proceder as investigações 
especificamente na seara criminal. Além disso, será feita a exposição dos argumentos favoráveis 
e desfavoráveis quanto à legitimidade do Ministério Público de atuar diretamente em uma 
investigação criminal. 

 
Busca-se com o presente trabalho demonstrar que apesar de vivermos em um contexto 

social em que a segurança pública constitui um grave problema, aumentar o aparato punitivo e 
persecutório do Estado não o resolverá. Ao contrário, corremos o risco de grave violação dos 
direitos fundamentais constitucionalmente consagrados e grande desequilíbrio no sistema de 
“checks and balances”, uma vez que faria surgir um Ministério Público com poder excessivo e 
mais suscetível a “pegar atalhos” para contemplar os próprios objetivos institucionais. 
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1 A INSTITUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

O presente capítulo abordará as origens históricas do órgão do Ministério Público, além 
de apontar como foi o seu surgimento e desenvolvimento no Brasil, fazendo sua primeira 
aparição no sistema jurídico pátrio no contexto das Ordenações Filipinas durante o século XVII e 
se desenvolvendo nos séculos seguintes. Por fim, versaremos sobre a ampliação das atribuições 
concedidas ao MP pela Constituição de 1988, tecendo comentários sobre seus princípios e 
funções. 

 
1.1. ORIGENS HISTÓRICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
Ao iniciarmos o presente capítulo, mister se faz ressaltar que não existe unanimidade 

histórica acerca da origem do Ministério Público, havendo a existência de diversos personagens 
históricos na antiguidade que se assemelhariam ao que hoje conhecemos como Promotor de 
Justiça. 

 
Os antecedentes mais remotos da instituição como conhecemos hoje, segundo Garcia1, 

eram os funcionários reais do Egito que recebiam a denominação de magiaí e possuíam uma 
gama de atribuições a desempenhar, dentre elas: denunciar infratores, zelar pelos interesses do 
soberano, participar de atos de instrução e proteger os cidadãos pacíficos. 

 
Ainda na antiguidade, nos deparamos com a figura do thesmotetis ou desmodetas, que na 

Grécia eram responsáveis por garantir a correta aplicação da lei vigente. Já no Estado romano 
temos o advocatus fisci desempenhando o papel de defender tal Estado e os chamados 
procuratores caeseris que exerciam com função a defesa do tesouro do imperador. Cumpre ainda 
mencionar os éforos que eram conhecidos em Esparta por serem os responsáveis em realizarem a 
função de juiz e o ius accusationis buscando preservar o equilíbrio entre o poder senatorial e o 
poder real. 

 
                                                 
1 GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico. 3ª ed. rev., ampl. e atual. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 6. 
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A Idade Média é um tempo histórico rico de personagens que desempenhavam funções 
similares às do Ministério Público. Neste viés, temos os gastaldi originais do direito longobardo e 
que possuíam a função de polícia e de representação do rei junto aos duques. Havia ainda os 
chamados saions provenientes do direito visigodo e tinham a atribuição de defender os órfãos e 
promover a acusação pública. Podemos também citar os gemeiner anklager oriundos da região da 
atual Alemanha e eram responsáveis por exercer a acusação, caso o particular ficasse inerte. Por 
fim, temos os missi dominici procedentes da Gália e possuíam a função de fiscalização da atuação 
dos delegados do soberano nos condados, além de ouvirem reclamações e reprimir eventuais 
abusos.  

 
Após discorrer brevemente sobre antepassados longínquos, trataremos agora sobre o 

marco que de fato vem a ser considerado como o nascedouro do Ministério Público. Conforme 
preceitua Garcia2, a Ordenação Francesa de 25 de Março de 1302, editada pelo Rei Philippe IV 
da França, tratava pela primeira vez de agentes do Estado e estendeu a estes a proibição do 
exercício de outras funções que não englobassem a defesa do rei, proibição esta que já era 
aplicada ao magistrados. Além da proibição, os agentes dos Estados também passaram a ser 
obrigados a prestar ao rei o mesmo juramento que faziam os magistrados. 

 
Outras Ordonnances dispuseram sobre os agentes do Estado, como a de 28 de dezembro 

de 1335, 20 de julho de 1367 e a de 22 de novembro de 1372, todas atribuíam aos agentes o 
encargo de atuar na defesa do Rei junto aos tribunais. Em 1670, no entanto, foi emitida a 
Ordonnance Criminelle por Luis XIV, onde os agentes acumularam a função de acusador oficial 
da monarquia e conquistaram maior autonomia. E como não poderia deixar de ser, após a 
Revolução Francesa, tais agentes obtiveram a independência de atuação com relação ao Poder 
Executivo e a garantia da inamovibilidade. Logo, podemos notar o desenvolvimento desses ditos 
“agentes do Estado”: de procuradores do rei a representantes da sociedade. 

 

                                                 2 Idem. 
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Consoante a esta vertente histórica da origem do Ministério Público, podemos citar o 
ilustre jurista Gilmar Mendes3 que credita à Revolução Francesa de 1789 o status materno de ter 
concebido o Ministério Público como o conhecemos hoje. Apregoa que a abolição do Estado 
autoritário do Ancien Régime, nascedouro da democracia clássica e do Estado de Direito, deu 
ensejo ao nascimento do Ministério Público, uma vez que ao término da Revolução foi instituída 
nova ordem, alicerçada no respeito à lei, como reflexo da vontade geral. 

 
Todavia, existem outros estudiosos que discordam quanto ao momento histórico de 

surgimento do Ministério Público, como Mazzili4 que remonta o surgimento da instituição à 
época da Roma clássica e ao Egito Antigo, acreditando que a figura dos procuradores do rei 
foram de fato os primeiros “promotores”. 

 
Ante ao exposto, podemos concluir que apesar de controvertida a origem histórica que 

deu ensejo e influenciou anos após o surgimento do Ministério Público, somos capazes de 
assentar que a mencionada instituição, tal qual hoje é conhecida, é o resultado de uma evolução 
histórica paulatina. Neste viés, podemos citar o posicionamento de Hélio Tornaghi: 

 
O Ministério Público, tal como numerosos outros órgãos do Estado, não apareceu de 
jato, em determinado lugar, nem foi produto de um ato legislativo; foi se formando 
paulatinamente, foi ajuntando em torno de si várias funções antes espalhadas em 
diferentes mãos, foi se aperfeiçoando, até que uma lei o encontrou cristalizado e o 
consagrou.5 
 

 Não obstante, assumo a posição de creditar o nascimento da instituição à Revolução 
Francesa. Isto porque nasce o Estado Democrático baseado nos ideais da revolução e, como bem 
sabemos, o Ministério Público exerce papel importante e indispensável para manutenção desse 
status quo, tornando-se função essencial à justiça. Dessa forma, por estar intimamente ligado ao 
Estado Democrático, sendo imprescindível à sua plena composição, posiciono-me no sentido de 
assumir e reconhecer a Revolução Francesa como a verdadeira genitora da instituição. 

 
 

                                                 3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1027. 4 MAZZILLI, Hugo Nigro. Manual do Promotor de Justiça. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1991, p.10. 5 TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p.480. 



16 
 

1.2. SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 
 

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do estado brasileiro e da democracia. 
A sua história é marcada por dois grandes processos que culminaram na formalização 
do Parquet como instituição e na ampliação de sua área de atuação.6 

 
No período colonial – meados do século XVII – o Brasil, como não poderia deixar de 

ser, sofreu forte influência do direito português por desfrutar do status de colônia. A figura 
institucional do Ministério Público ainda não havia sido efetivamente criada, porém, com a 
edição das Ordenações Manuelinas de 1521 e das Ordenações Filipinas de 1603, já podemos 
constatar a existência da figura do promotor de justiça. Este último, conforme os ensinamentos de 
Roberto Lyra7, seria responsável por zelar pela integridade da jurisdição civil, salvaguardando-a 
dos invasores da jurisdição eclesiástica.  

 
Além da referência ao cargo de promotor de justiça, as Ordenações ainda faziam menção 

ao cargo de procurador dos feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da Fazenda 
(defensor do fisco).  

 
Insta salientar que a efetiva separação entre os dois cargos, ou seja, cada cargo ocupado 

por um agente distinto e não uma mesma pessoa acumulando atribuições, só ocorreu em 1808 
quando o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro transformou-se em Casa da Suplicação – 
equivalente a 2ª instância – onde os indivíduos que ali desempenhavam as funções de Promotor e 
Procurador passaram a ser pessoas distintas. 

 
A independência do Brasil deu ensejo à promulgação da Constituição do Império no ano 

de 1824, porém, tal Carta ainda não dava ao Ministério Público os contornos de instituição, 
mencionando de forma breve e fugaz apenas a figura do Procurador da Coroa e Soberania 
Nacional. 
                                                 6 BRASIL. Histórico do Ministério Público no Brasil. Disponível em 
<http://www.mpu.mp.br/navegacao/institucional/historico> Acesso em 15 jan.2015. 7 LYRA, Roberto. Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2ª ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2001, p. 
21. 
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Somente em 1832, com o Código de Processo Penal do Império, iniciou-se a 

sistematização das ações do Ministério Público8. Conforme apregoa Antônio Machado “a figura 
do promotor público surgiu em nosso direito com o Código Criminal do Império, de 1832, que 
como se sabe fora editado numa atmosfera liberal de oposição à ordem colonialista.”9 
 

Em 3 de dezembro de 1841 com a entrada em vigor da Lei nº 261, o Código de Processo 
Penal sofreu reforma e passou a conter um capítulo especificamente destinado a regulamentação 
da atuação dos Promotores. Assim dispunha a nova redação do capítulo: 

 
Dos Promotores Públicos 
 
Art. 22 – Os Promotores Públicos serão nomeados e demitidos pelo Imperador, ou pelos 
Presidentes das províncias, preferindo sempre os Bacharéis formados, que forem 
idôneos, e servirão pelo tempo que convier, na falta ou impedimento serão nomeados 
interinamente pelos Juízes de Direito. 
 
Art. 23 – Haverá, pelo menos em cada Comarca um Promotor, que acompanhará o Juiz 
de Direito; quando, porém, as circunstâncias exigirem, poderão ser nomeados mais de 
um. Os Promotores vencerão o ordenado que lhes for arbitrado, o qual, na Corte, será de 
um conto e duzentos mil réis por ano, além de três mil e duzentos réis por cada 
sustentação do Júri, e dois mil e quatrocentos réis por arrazoados escriptos.  

Já na República, mais precisamente em 11 de setembro de 1890, o Ministério Público 
ganha os primeiros contornos característicos à uma instituição com a edição do Decreto nº 848. 
Tal decreto fora responsável pela criação e regulamentação da Justiça Federal, dispondo, em um 
de seus capítulos sobre as atribuições e estrutura do Ministério Público na esfera federal. Neste 
decreto destacam-se: a) a indicação do procurador-geral pelo Presidente da República; b) a 
função do procurador de "cumprir as ordens do Governo da Repúlbica relativas ao exercício de 
suas funções" e de "promover o bem dos direitos e interesses da União." 10 

 
A Consituição Republicana de 1891 manteve a regra anteriormente posta em decreto 

quanto à escolha do procurador-geral pelo presidente da República. Além disso, adentrou nos 

                                                 8 BRASIL. Histórico do Ministério Público no Brasil. op. cit. 9 MACHADO, Antônio Alberto. Ministério Público: democracia e ensino jurídico. 1ª edição. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2000, p.140. 10 BRASIL. Histórico do Ministério Público no Brasil, op. cit. 
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pormenores do processo de escolha do procurador, que deveria ser escolhido dentre os membros 
do STF e ainda declarava a competência do procurador para promover a revisão criminal do réu. 

 
A Constituição de 1934 faz referência expressa ao Ministério Público no capítulo "Dos 

órgãos de cooperação" e o institucionaliza. Assim ensina Alexandre de Moraes11: 
 

 (...) a Constituição Federal previu a existência de Ministério Público da União, do 
Distrito Federal e Territórios, e nos Estados, a serem organizados por lei (art.95). Além 
disso, o Chefe do Ministério Público, no âmbito federal (Procurador-Geral da 
República), passou a ser nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, sem a necessidade de 
fazer parte do Poder Judiciário, porém, com os mesmos vencimentos destes. A Carta 
Constitucional também previu a estabilidade e vedações aos membros do Ministério 
Público, e a necessidade de concurso público para o ingresso à carreira. 
 

Durante o regime de Geútlio Vargas, em 1937, ocorreu a promulgação de uma nova 
Constituição que historicamente ficou reconhecida como “polaca”. Tal Carta detinha um perfil 
autoritário e, com isso, impôs um grande retrocesso ao processo de institucionalização do 
Ministério Público, já que houve a retomada da livre nomeação e destituição do Procurador-Geral 
da República. Além disso, a Constituição continha esparsos artigos acerca do Ministério Público 
em seu bojo normativo. 

 
Em 1946, com a promulgação de mais uma nova Constituição, o Ministério Público foi 

contemplado com um título que lhe foi especificamente destinado e sua organização em carreira, 
sendo asseguradas aos seus membros as garantias da inamovibilidade relativa e estabilidade. Com 
isso, o Ministério Público passou a desfrutar de nova organização no sistema jurídico pátrio. 

 
Com o estabelecimento da ditadura militar no ano de 1964, o Brasil deparou-se com uma 

nova ordem constitucional, desta vez regida pela rígida Constituição de 1967. O Ministério 
Público, mais uma vez, via-se submetido aos caprichos do legislador e foi assim que acabou 
tendo o título exclusivamente destinado à instituição suprimido. Assim sendo, as normas relativas 
ao Parquet12 foram incluídas no capítulo que dispunha sobre o poder judiciário, o que trouxe 
                                                 11 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 615. 12 Segundo o Ministério da Justiça francês: “le parquet désigne le lieu où se tenaient les magistrats du Ministère 
Public : l’enceinte dans la grande chambre délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par 
la barre, ce cœur de la salle, un espace clos et sacré, petit parc ou parquet. Il était traversé par les gens du Roi pour 
gagner leur place et s’y avançaient les gens d’armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au 
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alguns benefícios, já que tiverem suas vantagens e vencimentos igualadas aos dos magistrados. 
Apesar disso, as garantias obtidas na Constituição anterior permaneceram, permaneceu também o 
processo de nomeação do Procurador-Geral da República, sendo necessária a aprovação do 
Senado para o Presidente da República pudesse proceder à nomeação. 

 
Em 1969 ocorreu a publicação da Emenda Constitucional nº 1, resultado do 

endurecimento do regime militar e do perfil cada vez mais autoritário assumido pelo governo. Tal 
Emenda foi responsável por praticamente “criar” uma nova Constituição. Neste contexto, a 
localização das normas relativas ao Ministério Público mais uma vez foram deslocadas dentro do 
texto constitucional, passando agora a estar incluídas no capítulo correspondente ao Poder 
Executivo. Com isso, mais uma vez tínhamos um Procurador-Geral que poderia ser nomeado ou 
exonerado livremente, conforme a vontade do Presidente. 

 
Finalmente no ano de 1981, o Ministério Público obtém estatuto próprio através da 

criação da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei Complementar Federal nº 40). Dessa forma, o 
Parquet torna-se mais uniforme e tem seus princípios, garantias e funções normativamente 
previstas e organizadas. 

 
Após esta breve explanação histórica sobre as origens do Ministério Público em nossa 

pátria, abordaremos a conceituação e finalidade de tão ilustre órgão. Ressalte-se que na atual 
Constituição, o Ministério Público experimentou um considerável crescimento, tendo suas 
atribuições ganhado ainda mais amplitude, passando a figurar no Capítulo IV da Carta Magna 
vigente: “Das Funções Essenciais à Justiça”. Por gozar de novas atribuições e funções dentro da 
tenra ordem constitucional, haverá mais adiante título inteiramente dedicado a discorrer acerca do 
novo papel delegado ao Parquet pela Constituição. 
                                                                                                                                                              
parquet le procès-verbal.”.  Dessa forma, a expressão “parquet” tem sua origem ligada ao espaço delimitado em 
três de seus lados pelos assentos dos juízes e no quarto lado pela barra (de metal ou de ferro), que separava a corte da 
assistência. A origem mais provável da palavra “parquet” nesta acepção está no fato de que os magistrados do 
Ministério Público (magistrats du Parquet) eram separados dos magistrados judiciais (magistrats du siège) por uma 
espécie de cancela. Este era o cercado (petit parc) onde ficavam os procuradores do rei. Tratava-se de um lugar 
especial nos tribunais franceses, reservado a “les gens du Roi”.  O Dictionnaire Encyclopédique de la noblesse de 
France, de Nicolas Viton de Saint-Allais, explica que o termo “gens du roi” designava os funcionários encarregados 
dos interesses do monarca num tribunal real, tais como os procuradores-gerais, chefes do Ministério Público, e que, 
no Antigo Regime, ocupavam um lugar nesse estrado, que separava todos os magistrados dos populares que 
participavam do julgamento. 
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1.3.  CONCEITO  
 
Segundo o entendimento de Alexandre de Moraes, assim podemos conceituar o órgão do 

Ministério Público: 
 

“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 (art. 127 da Constituição Federal, art. 1º da 
Lei 8.625/93, art. 1º da Lei Complementar Federal nº 75/93 e art. 1º da Lei 
Complementar/SP nº 734/93).”13 
 

A Constituição de 1988 não deixou dúvidas de que o Ministério Público tornou-se 
instituição essencial à função jurisidicional do Estado, indispensável para o correto 
funcionamento do Estado Demócrático de Direito. Assim sendo, dentro do novo modelo 
constitucional, o Parquet assumiu a função de salvaguardar interesses sociais coletivos. 

 
2 A POLÍCIA JUDICIÁRIA 

  
Neste capítulo versaremos acerca da origem, desenvolvimento e consolidação da polícia 

como órgão de segurança do Estado responsável pela apuração dos ilícitos penais e sua autoria, 
passando através de seu conceito e analisando as funções que lhe foram delegadas pela Carta de 
1988. 

 
2.1. ORIGENS HISTÓRICAS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 
 

 A palavra “Polícia” tem sua origem na palavra grega “politeia”, de “polis” (cidade), e 
derivou para o latim na antiga Roma, “politia”, que significou, a princípio, o ordenamento 
jurídico do Estado, governo da cidade e, até mesmo a arte de governar. No entanto, com o passar 
do tempo, assumiu um sentido particular, "passando a representar a ação do governo, enquanto 
exerce sua missão de tutela da ordem jurídica, assegurando a tranqüilidade pública e a proteção 
da sociedade contra as violações e malefícios".14 
                                                 13 MORAES, Alexandre de. op. cit. p. 620.  14 BRASIL. A Origem da Polícia no Brasil. Disponível em 
<http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/origem.aspx> Acesso em 26 jan.2016 
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O nascedouro da polícia remonta à Antiguidade Clássica, os primeiros registros da 

“atividade policial” são encontrados na estrutura dos povos egípcios e hebreus, que eram 
possuidores de polícias extremamente organizadas e que milênios após ainda viriam influenciar a 
estrutura organizacional das polícias modernas.  

 
Com relação à “atividade policial” desempenhada na Antiguidade, João Mendes de 

Almeida Junior preleciona: 
 

O processo egípcio tinha como uma das bases à (sic) polícia repressiva e auxiliar da 
instrução, a cargo de testemunhas. Os hebreus dividiam suas cidades em quatro partes 
sendo que cada era inspecionada por um ‘Sar Peleck’ (Intendente ou Prefeito de Polícia). 
A partir disto nasceram os ‘quartiers’, que eram semelhantes aos atuais distritos 
policiais. Nas cidades Gregas nomeava-se o Prefeito da Cidade (Intendente de Polícia) 
que era incumbido de manter a ordem pública e de fazer observar as leis policiais. O 
prefeito da cidade era representado em cada bairro por um ‘nomofulaxe’ (defensor das 
leis), nomeado pelos ‘Arcontes’(magistrados) e auxiliado pelos curadores, ‘sincopatas’ e 
‘safronitas’.15  

A figura da polícia como garantidora da ordem e paz pública surgiu em Roma, segundo 
os registros históricos. A “atividade policial” era exercida por um corpo de soldados que 
dsempenhavam a função de bombeiros, bem como a de vigilantes noturnos, na tentativa de 
impedir a ocorrência de crimes na urbs, que mal iluminada, favorecia a prática de crimes durante 
a noite. 

 
Importante ressaltar que em Roma a jurisdição criminal incumbia ao Imperador. Desta 

feita, eram os imperadoresromanos os responsáveis por implementar  medidas que coibissem a 
criminalidade e, consequentemente, propiciar a paz e ordem pública. Para tanto, os soberanos 
criavam cargos e institutos com o intuito de melhor combater as práticas criminosas e foi 
justamente neste período histórico que foram “alicerçadas” as bases da instituição “Polícia”. 

 
Houve, por exemplo, a criação da figura dos“denuntiatores”, investigadores em matéria 

criminal que agiam com o apoio dos “lictores”, os quais auxiliavam e prestavam força para deter 
                                                 
15 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes. Direito Judiciário Brasileiro. 2ª edição, Rio de Janeiro, 1940, p.  Disponível 
em < http://bd1.trt1.jus.br/xmlui/handle/1001/675724> 
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os culpados. Pode-se ainda citar os chamados “curatores urbis”, ancestral do Comissário de 
Polícia, subordinado ao Prefeito da Cidade, e do “praefectus vigilum”, chefe da polícia preventiva 
e repressiva dos incêndios, escravos fugidos, furtos, roubos, vagabundos, ladrões habituais, em 
suma, das classes perigosas.16 

 
Há ainda que se mencionar que já nas cidades gregas identificam-se a execução de 

atribuições que seriam comparáveis às de “autoridade policial”. No entanto, tais atividades eram 
cumpridas pelo próprio Prefeito da Cidade, com uma espécie de “delegado”, à ele incumbia 
garantir a ordem pública e o cumprimento das leis. 

 
2.2. SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 
 

A concepção de polícia surge no Brasil ainda em 1500 com a adoção do sistema de 
capitanias hereditárias. O imperador Dom João III visando ampliar o domínio português sobre a 
recém descoberta terra, outorga a Martim Afonso de Souza uma carta régia que conferia a ele 
administrar, organizar o serviço de ordem pública e promover a justiça nos territórios que por ele 
fossem conquistados como bem entendesse.  

 
Mais precisamente em 20 de novembro de 1530, conforme demonstram registros 

históricos da época, a ideia de “atividade policial” adquiriu mais força quando os representantes 
portugueses responsáveis pela administração das capitanias passaram a destacar alguns homens 
dentre a população civil para garantir a paz social e a ordem pública das terras conquistadas. 

 
Cumpre salientar que ainda em 1558, sob a administração de Mem de Sá, então 

Governador-Geral, foram enunciadas as primeiras diretrizes relativas à atividade policial. Tais 
diretrizes possuíam o condão de fiscalização da limpeza da cidade, combater o vício de jogo e 
aferir os pesos e medidas. 

 

                                                 
16 JORGE, Higor Vinicius Nogueira. As Raízes da Investigação Criminal. Disponível em 
< https://pt.scribd.com/doc/275523846/As-raizes-da-investigacao-criminal-doc > Acesso em 12 dez.2015 



23 
 

Neste momento, é perceptível a influência do modelo de “polícia” das cidades gregas 
sobre o europeu que, consequentemente, era o modelo instalado nas colônias. Isto porque, assim 
como nas cidades gregas, onde o Prefeito também desempenhava o papel de Intendente de 
Polícia, o Governador-Geral da colônia era encarregado de adotar as medidas policiais 
necessárias à manutenção da ordem pública.  

 
Nos idos do século XVII, ocorre o surgimento da Polícia Judiciária, seguindo o modelo 

medieval da pátria colonizadora e que possuía uma estrutura assim organizada: 
 

 A estrutura era composta de figuras como o Alcaide-Mor (juiz ordinário com 
atribuições militares e policiais), pelo Alcaide Pequeno (responsável pelas diligências 
noturnas visando prisões de criminosos), e Quadrilheiro (homem que jurava cumprir os 
deveres de polícia). O Alcaide Pequeno coordenava o policiamento urbano, auxiliado 
pelo escrivão da Alcaidaria e por quadrilheiros e meirinhos (antigo oficial de Justiça). As 
diligências noturnas – combinadas em reuniões diárias na casa do Alcaide Pequeno – 
eram acompanhadas pelo escrivão, que registrava as ocorrências enquanto quadrilheiros 
e meirinhos diligenciavam pela cidade, seguindo as instruções recebidas nas reuniões.17  

Após a chegada da família real portuguesa ao Brasil em janeiro de 1808, ocorreu a 
promulgação do Alvará Régio de 10 de maio de 1808 criando na colônia o cargo de Intendente-
Geral da Polícia do Brasil, que nada mais era do que a reprodução do cargo de Intendente-Geral 
de Polícia da Corte e do Reino que já existia em Portugal desde 1760.  

 
A partir de 1808 até 1827 as funções policiais e judiciárias eram reunidas em um única 

figura, uma espécie de “autoridade policial”. Porém, em 15 de outubro de 1827 promulga-se uma 
lei que institui os Juizados de Paz. Estes nada mais eram do que agentes públicos que 
concentravam em si as funções policiais judiárias e administrativas, a criação do cargo de Juiz de 
Paz foi uma tentativa de desvincular a atividade judiciária da atividade policial. 

 
Já em 1832 ocorre a promulgação do Código de Processo Criminal do Império. Com o 

transcorrer do tempo e o aumento da criminalidade, verificou-se que o acúmulo de funções na 
figura de uma única autoridade ficava cada vez mais difícil de ser conciliada. Assim sendo, em 
1841 houve a edição da Lei nº 261, autora da reforma no Código Criminal vigente.  

 
                                                 17 BRASIL. A Origem da Polícia no Brasil. op. cit. 
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Basicamente, a lei encarregou-se de descentralizar a organização policial, extiguindo o 
cargo de Intendente-Geral de Polícia e criando o cargo de Chefe de Polícia, que atuava  no 
âmbito da Província. Já no âmbito municipal da corte houve a instituição dos cargos de delegado 
e subdelegados de polícia, atuando como auxiliares dos Chefes de Polícia. 

 
Posteriormente, a Lei nº 261 foi regulamentada através do Decreto nº 120 de 31 de 

janeiro de 1842 que demarcou as atribuições da polícia judiciária e administrativa, submetendo-as 
a chefia do Ministro da Justiça. Contudo, a efetiva separação entre Polícia e Justiça só ocorre 
quase 30 anos depois com a edição da Lei nº 2033 de 20 de setembro de 1871 regulamentada pelo 
Decreto nº 4824. Com a nova reforma, a polícia ganha status definitivo de braço auxiliar da 
justiça encarregada da apuração das infrações penais utilizando-se do inquérito policial, que 
também foi concebido quando da reforma.  

 
2.3. CONCEITO 

 
Conforme preceitua Julio Fabbrini Mirabete, assim podemos conceituar a polícia 

judiciária: 
 

A Polícia, instrumento da Administração, é uma instituição de direito público, destinada 
a manter e a recobrar, junto à sociedade e na medida dos recursos de que dispõe, a paz 
pública ou a segurança individual. Segundo o ordenamento jurídico do País, à Polícia 
cabem duas funções: a administrativas (ou de segurança) e a judiciária. Com a primeira, 
de caráter preventivo, ela garante a ordem pública e impede a prática que possam lesar 
ou pôr em perigo bens individuais ou coletivos; com a segunda, de caráter repressivo, 
após a prática de uma infração penal, recolhe elementos que o elucidem para que possa 
ser instaurada a competente ação penal contra os autores do fato.18 
 Porém, devemos recordar que à Polícia Civil cabe o auxílio ao judiciário somente na 

esfera estadual. Competirá à Polícia Federal desempenhar o papel de averiguadora e elucidadora 
dos fatos de delitos cometidos em face da União, ou seja, no âmbito da esfera federal. 

 
Tanto a polícia civil quanto a federal são deveras importantes na persecução criminal e 

visam, basicamente, a elucidação dos delitos, angariando provas para subsidiar a atuação do 
Ministério Público na formação de sua opinio delicti, com intuito de colher elementos de forma a 
                                                 18 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal, 10ª edição, São Paulo, Atlas, 2000, p.74. 



25 
 

aclarar a autoria e materialidade do delito, utilizando-se para isso, via de regra, do inquérito 
policial, ressalvados os casos de outros procedimentos expressos no ordenamento jurídico pátrio. 

 
3 A POLÍCIA JUDICIÁRIA E O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONSITUIÇÃO DE 

1988 
 

Cuidaremos adiante do tratamento constitucional que foi dispensado à polícia judiciária 
e ao Ministério Público com a promulgação da Carta Magna de 1988. Adiantando que ambas as 
instituições adquiriram novos contornos visando à adaptação de ambas ao momento histórico de 
caráter democratizador experimentado quando da promulgação da Lei Maior. 

 
3.1 BREVE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS 

 
Como é sabido, a polícia judiciária foi inserida no Capítulo da Constituição que trata da 

Segurança Pública. Nas palavras do grande constitucionalista José Afonso da Silva, para falar-se 
em Segurança Pública, deve-se definir o que se espera com o conceito de “segurança”. Dessa 
forma, segurança “assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou 
pessoa em vários campos” e “‘Segurança Pública’ é manutenção da ordem pública interna.”19  
 

Analisando a palavra polícia, José Afonso da Silva busca sua etimologia, apontando que 
vem do grego polis, significando o ordenamento político do Estado (2005, p778), como já 
predito. Lembrando Hélio Tornaghi, diz que polícia gradativamente vai assumindo a significação 
de “atividade administrativa tendente a assegurar a ordem, a paz interna, a harmonia e, mais 
tarde, o órgão do Estado que zela pela segurança dos cidadãos” e que a polícia, despida de 
qualificativo, é “o Órgão a que se atribui, exclusivamente, a função negativa, a função de evitar a 
alteração da ordem jurídica.”20  
 

As funções da polícia de segurança se dividem entre ostensiva e judiciária. A primeira, 
em regra, cabe às polícias militares dos Estados, enquanto que a segunda é atribuída à polícia 
civil (Estados) e à federal (União), incluindo principalmente atividades de investigação de 
                                                 
19 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª edição, Malheiros Editores, 2005, p.777. 20 Ibidem, p. 778. 
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infrações penais e suporte ao processo judicial, vez que traz subsídios fático-probatórios para a 
instrução da Ação Penal, conforme ventilado quando da conceituação da polícia judiciária. 
Embora a legislação infraconstitucional não a tenha por obrigatória, é práxis que as Ações Penais 
ajuizadas pelo Ministério Público venham embasadas nas investigações policiais. 
 

Antes de adentrar-se na controvérsia acerca dos poderes investigativos, veja-se o papel 
constitucional conferido ao Parquet. 
 

O Ministério Público recebeu tratamento constitucional no capítulo que trata das funções 
essenciais à Justiça. Essa investigação começa pela localização dos artigos da Constituição da 
República que tratam do Ministério Público. Inicialmente, o capítulo destinado às polícias 
judiciárias é intitulado de “CAPÍTULO III – DA SEGURANÇA PÚBLICA”, enquanto que o do 
Parquet é “CAPÍTULO IV – DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA”. Logo se vê que são 
duas funções distintas: uma se correlaciona com o Poder Judiciário e a Justiça e as relações de 
garantias, direitos e funcionamento judicial do Estado, ao passo que a outra trata da Segurança 
Pública, outrora já conceituada. 
 

Pode-se dizer que função essencial à Justiça não é propriamente um organismo do 
Estado, uma vez que se trata de “função”, o que pressupõe um agir, uma atividade. É antes um 
modo de trabalho ou divisão deste que, eleito como fundamental para a manutenção da Justiça, 
garante maior legitimidade e aderência ao sentimento de justiça de determinada sociedade. A 
Justiça, aqui, parece ter um caráter institucional, conferindo às funções tratadas naquele capítulo 
um caráter de autonomia em relação ao Estado (sobretudo aos seus Poderes). Inclusive a 
Advocacia Pública, pois, embora seja criada para representar a União (na esfera federal), diminui 
o viés autoritário do Estado, porquanto este assume a condição de parte no processo, que deve ser 
representada por causídico para a defesa de seus interesses.  

 
Mas o fundamental nessa análise é compreender que a separação dessas funções dos 

demais Poderes do Estado e o reconhecimento dessas funções como essenciais para garantir uma 
desconcentração de atividades do Estado em sentido estrito estão em harmonia com os direitos e 
garantias fundamentais, sobretudo os de primeira geração, quanto às liberdades e garantias 
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negativas, isto é, contra o autoritarismo estatal e optando por instituições com alguma ou total 
autonomia em relação ao Estado propriamente dito, conferindo maior dialeticidade ao 
ordenamento jurídico. 
 

Dito isso, passa-se à investigação das competências atribuídas aos órgãos policiais e à 
função essencial à Justiça. 
 

3.2 DA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 144 e §§1º e 4º, 

define as competências das polícias federal e civil: 
 

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: 
I - polícia federal; 
(...) 
IV - polícias civis; 
(...) 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 
áreas de competência; 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 
(...) 
§ 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.  

Da redação do artigo, vê-se que a Constituição Federal estabeleceu como dever do 
Estado a segurança pública, que é exercida através de órgãos. Estes órgãos são as polícias, 
elencadas nos incisos e parágrafos do artigo predito.   
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Por tratar a Constituição da República sobretudo de matéria nacional e federal, tratou de 
definir principalmente a competência da polícia federal, à qual atribuiu poderes para apurar 
infrações penais. Sabendo-se que o Estado brasileiro é pautado pelo princípio da simetria, pelo 
qual os Estados e Municípios assumem características semelhantes às da União, forçoso é que as 
polícias judiciárias estaduais assumam caráter semelhante àquele estabelecido para a polícia 
federal. É dizer que as polícias judiciárias lato sensu são responsáveis pela apuração das infrações 
penais. Essa atribuição, no entanto, é privativa? Somente uma análise das atribuições do 
Ministério Público será capaz de responder.  
 

Para iniciar uma investigação dessa monta, comecemos por dois votos de ilmos. 
Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 593.727: 
Marco Aurélio e Celso de Mello. 

 
Um parágrafo importante do voto do Ministro Celso de Mello foi o que ora se 

transcreve: 
 

A Constituição da República conferiu, assim, uma posição de inquestionável 
importância ao Ministério Público. Deferiu-lhe, em consequência, os meios necessários à 
plena realização de suas finalidades jurídico-institucionais, autorizando-o, no exercício 
de suas atribuições, dentre outras providências, a “receber notícias de irregularidades, 
petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que 
lhe sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas (...)” (Lei nº 8.625/93, art. 27, 
parágrafo único, nº 1), competindo-lhe, ainda, dentro desse mesmo contexto, 
“realizar (...) diligências investigatórias...” (LC nº 75/93, art. 8º, V). (grifou-se)  

Quantos defeitos lógicos são encontrados nessa tão diminuta parte de seu voto? Muitos. 
O ilmo. Ministro começa por dizer que a Constituição conferiu uma posição de destaque ao 
Parquet. Porém, para fundamentar sua capacidade de abarcar “os meios necessários à plena 
realização de suas finalidades jurídico-institucionais”, recorreu à Lei (infraconstitucional). A 
função da Suprema Corte não é dizer o que a Lei diz, mas sim o que a Constituição diz. Não 
interessa, portanto, se a Lei (ordinária ou complementar) defere ao Ministério Público o poder 
investigatório. A questão é que a Constituição da República não o faz.  

 
Ademais, é um erro epistemológico gravíssimo legitimar uma interpretação da 

Constituição com base na Lei em sentido amplo. É assim porque a Constituição é o pressuposto 
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de validade da Lei, sendo incabível ser esta um fundamento para uma interpretação considerada 
válida daquela. 

 
Em contraponto ao voto do Ministro Celso de Mello, compare-se uma parte do voto 

divergente do Ministro Marco Aurélio: 
 

A evocação do axioma jurídico “quem pode o mais pode o menos” estaria correta se 
estivéssemos diante de interpretação de normas de direito privado. Nessa seara, 
realmente, quem possui autorização para fazer o mais pode fazer o menos, pois, para os 
particulares, vale o princípio da legalidade ampla, ou seja, tudo que não estiver 
proibido está permitido. No direito público, aplica-se o princípio da legalidade 
estrita. Logo, os órgãos só podem proceder em conformidade com o que está expressamente autorizado. A ausência de previsão conduz à vedação. Descabe a 
aplicação da teoria dos poderes implícitos, pois a medida pressupõe vácuo normativo. 
Somente se a Carta não houvesse disciplinado acerca da investigação criminal, se 
mostraria possível a observância dessa teoria com a finalidade de suprir a omissão do constituinte. Reafirmo: os preceitos constitucionais envolvidos não só atribuíram a 
atividade a outro órgão – polícias judiciárias (federal e civil) –, como a versaram de 
forma exclusiva. (grifou-se)  

Ora, a Constituição da República de fato atribuiu papéis fundamentais ao Ministério 
Público, contudo é preciso reconhecer que não atribuiu outros. O único inquérito que tem 
competência para promover, como bem lembrado pelo Ministro Marco Aurélio, é o civil (art. 
129, III, CRFB/88). 
 

Portanto, o reconhecimento doutrinário dos poderes investigativos, na seara criminal, do 
Ministério Público seria um grave erro do ponto de vista da Teoria do Direito, pois significa que 
a previsão legal (e até infralegal, como a Resolução nº 13 do CNMP) é bastante para dizer o que 
diz a Constituição da República. É um problema de validade. A Lei somente regula e 
pormenoriza o que diz a Constituição. Ela não tem o condão de alterá-la. 
 

Além de todo o supradito, a Constituição da República, em seu art. 127, § 2º, dispõe: 
 

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de 
seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de 
provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua 
organização e funcionamento. (grifou-se)  
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A lei disporá sobre a organização e funcionamento do Ministério Público. 
Funcionamento não é função. A aqui função é a atribuição, a competência, a tarefa a ser 
executada por determinado agente, entidade ou, no caso, instituição. O funcionamento, por sua 
vez, é o modo como procede à execução daquelas tarefas. 
 

Nesse diapasão, não há qualquer embasamento coerente para se permitir que a Lei nº 
8.625/93 e a Lei Complementar nº 75/93 disponham sobre funções do Ministério Público, o que 
já foi feito pelo art. 129 da Constituição da República, mas, sim, apenas sobre o funcionamento 
da instituição. 

 
Assim, qualquer menção à promoção de inspeções ou diligências investigatórias deve ter 

uma interpretação restrita, isso para evitar-se a inconstitucionalidade, através duma interpretação 
conforme à Constituição. Como interpretar restritivamente? Se as apurações de infrações penais e 
toda a competência investigatória criminal estão no rol de competências das polícias, as demais, 
isto é, as de caráter civil e administrativo, por exemplo, podem estar dentro dos poderes 
conferidos ao Parquet. Isso se coaduna perfeitamente com suas atribuições de proteção de 
interesses difusos e coletivos e com o que consta da redação do inciso III do art. 129 da 
CRFB/8821. 
 

Sendo assim, o Ministério Público abarca muitas competências, conforme aponta o art. 
129 da CRFB/88. Entretanto não se pode dizer que o Ministério Público é um legitimado para 
promover investigações: a um, porque a previsão expressa ficou a cargo de outro capítulo e outra 
instituição, o que denota clara opção do constituinte originário por repartir essas atividades; a 
dois, vez que ao Parquet foi atribuído o controle externo da atividade policial (art. 129, VII), o 
que significa que, como custos legis, seu papel de fiscal da lei busca uma relação de equilíbrio 
com a atividade policial; a três, porquanto o Ministério Público pode “requisitar diligências 
investigatórias” (art. 129, VIII), e não promovê-las ou apurar infrações penais; a quatro, por 
conta da previsão de competência para a promoção de inquérito civil, especificamente. 

 
                                                 21 Artigo 129 da Constituição Federal de 1988, in verbis: “São funções institucionais do Ministério Público: (...) III - 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos.” 
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Sem descuidar do sentido já exposto, porém inclinando-se a uma visão mais sociológica 
das instituições, é imperioso dizer que o Ministério Público não tem estrutura pessoal, técnica ou 
material para lidar com situações necessárias à investigação, ao contrário da polícia. Esta possui 
peritos em seus quadros, legislações e procedimentos regulamentando tal atividade, conferindo 
garantias aos súditos do Estado e armamento e equipamento funcional e/ou técnico para exercer a 
atividade.  

 
Por sua vez, o Ministério Público necessitaria de todo esse aparato para funcionar, 

significando verdadeiro inchaço de suas atividades e dificuldade no controle das mesmas. Com 
tantas atividades já lhe competindo, até mesmo a função de custos legis da atividade policial 
(controle externo) já se torna dificultosa, principalmente quando há notícias de casos – pior 
quando há omissões de casos – em que a polícia judiciária ultrapassou e violou a sua 
competência, restando arquivados os inquéritos ou sequer iniciados. 

 
Veja-se: o Ministério Público não é proibido de atuar indiretamente na investigação, 

através de requisições de diligências ou instauração e de fiscalização da legalidade, mas, sim, de 
atuar diretamente como titular da investigação criminal, função atribuída a outra instituição, no 
caso, a outro órgão. 
 

Dessarte, fica evidente que a Constituição Federal elenca como função precípua das 
polícias judiciárias a investigação e apuração de infrações penais, retirando explicitamente da 
esfera de atuação do Ministério Público tal função, uma vez que o legislador delegou a este tão 
somente o poder de intervir indiretamente nas investigações, mas nunca o de conduzi-las. 

 
4  A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

 
O capítulo será inteiramente dedicado a tratar da figura da investigação preliminar, 

abordando seus aspectos históricos e como se deu sua evolução no Brasil. Para contemplar os fins 
do presente trabalho, analisaremos mais detidamente o inquérito policial – apenas uma espécie 
pertencente ao gênero investigação preliminar – buscando trazer elementos históricos, explicitar 
seu conceito e definir as características que lhe são peculiares. Por fim, visando dar completude 
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ao presente ensaio, versarei brevemente sobre outros procedimentos investigatórios preliminares 
à fase processual. 

 
Em linhas gerais, assim ensina Marcellus Polastri Lima acerca da investigação 

preliminar: 
 

O sistema processual pátrio é acusatório, com a acusação, em regra a cargo do 
Ministério Público, prevalecendo o princípio do contraditório. Entretanto, o processo é 
precedido pela fase de investigação, com caráter sigiloso, onde não prevalece o 
contraditório, possibilitando, assim, a elucidação do fato típico. A investigação, portanto, 
não tem as formalidades processuais, podendo sim ter caráter de procedimento 
investigatório previsto em lei. Ressalte-se que, para a propositura da ação penal, poderá 
até mesmo inexistir quaisquer atos procedimentais, bastando a notícia-crime ou peças de 
informação, caso os elementos necessários já estejam presentes.22  

 
4.1 BREVES CONSIDERAÇÕES 

 
Primeiramente, cabe destacar que não há um momento histórico exato para o surgimento 

da investigação criminal como  forma de buscar a verdade e, consequentemente, aplicar uma 
punição correspondente ao crime. Porém, acredita-se que a perquirição criminal tenha surgido da 
necessidade de punir aqueles indivíduos que rompiam com as regras e comportamentos 
socialmente aceitos. 

 
Como exposto por Thomas Hobbes23 em sua obra mais célebre, o homem era nada mais 

do que um corpo violento alimentado por suas paixões, vivendo em liberdade absoluta. Porém, 
quando detentor de tal liberdade, vivia em estado de constante temor, uma vez que cada indivíduo 
poderia exercer livremente suas paixões como melhor lhe aprouvesse, ainda que isto significasse 
ceifar a vida de um outro indivíduo ou usurpar-lhe algum bem em busca da plena satisfação de 
seus interesses. É “uma condição de guerra de todos contra todos”24. 

 

                                                 22 LIMA, Marcellus Polastri. Ministério Público e Persecução Criminal. 4ª. ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: 
Lumes Juris, 2007, p.52. 23 HOBBES, Thomas. Leviatã. 3ª edição, São Paulo, Editora Ícone, 2014, p. 58 24 Ibidem, p. 97. 
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Assim sendo,  o homem vivia sob o o constante medo de se abater sobre si a morte 
violenta. Desta feita,  surge o seguinte questionamento: como seria possível preservar a liberdade 
natural do homem e ainda assim garantir-lhe segurança e o bem-estar da vida em sociedade? 

 
Segundo Rousseau25, a segurança e o bem-estar do convívio em sociedade poderiam ser 

alcançados através do contrato social e, através deste ocorreria o prevalecimento da soberania da 
coletividade. O povo, quanto sociedade, desempenharia o papel ativo e passivo nocontrato, 
engajando-senoprocesso de produçãodas leis e cumprindo-as, entendendo que dar cumprimento 
àquela lei que por todos foi criada, seria um ato de liberdade do indivíduo.. Apregoava ainda que 
era necessária a submissão igualitária do forte e do fraco para que se pudesse alcançar a justiça e 
a paz e, assim, viver harmoniosamente em sociedade. Destarte, surgiria o Estado Civil onde os 
homens abdicariam da sua própria liberdade em troca de segurança e proteção.  

 
Ao tratar do tema, Guilherme de Souza Nucci: 

 
O ser humano sempre viveu em permanente estado de associação, na busca incessante 
do atendimento de suas necessidades básicas, anseios, conquistas e satisfação. E desde 
os primórdios violou as regras de convivência, ferindo os semelhantes e a própria 
comunidade onde vivia tornando inexorável a aplicação de uma punição. Sem dúvida, 
não se entendiam as variadas formas de castigo como se fossem penas, no sentido 
técnico-jurídico que hoje possuem, embora não passassem de embriões do sistema 
vigente. Inicialmente, aplicava-se a sanção como fruto da libertação da ira dos deuses, 
em face da infração penal cometida, quando a reprimenda consistia, como regra, na 
expulsão do agente da comunidade, expondo-o à própria sorte.26 

 
Deste modo, parece-nos óbvio chegar à conclusão que a investigação criminal seguiu de 

perto a evolução historica da humanidade, sempre adaptando-se à novos contextos e realidades, 
aperfeiçando-se para atender aos anseios sociais de receber respostas efetivas para realização de 
um ideal de justiça que esteve sempre presente no imaginário dos indivíduos que integravam um 
determinado sistema social. 

 

                                                 25 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. 1ª reimpressão, São Paulo, Penguin, 2014, p. 65 e ss. 26 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Geral. Parte Especial. 10ª edição, Rio de 
Janeiro, Forense, 2014, p.67. 
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Assim sendo, a investigação criminal toma corpo e importância dentro das sociedades 
como forma de conhecer o transgressor dos regramentos sociais estabelecidos e, por conseguinte, 
puni-lo e  restabelecer o equilíbrio e harmonia social. 

 
4.2 CONCEITO 

 
A conceituação de investigação preliminar é assim traçada pelo ilustre Aury Lopes Jr.: 

 
Chamaremos de investigação/instrução preliminar o conjunto de atividades 
desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado, a partir de uma notícia-crime, 
com caráter prévio e de natureza preparatória com relação ao processo penal e que 
pretende averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com 
o fim de justificar o processo ou o não processo.27 

 
Buscando sempre conferir maior propriedade ao presente ensaio, oportuno também citar 

o ensinamento de Eugênio Pacelli, outro brilhante jurista, acerca do tema: 
 

A fase de investigação, portanto, em regra promovida pela polícia judiciária, tem 
natureza administrativa, sendo realizada anteriormente à provocação da jurisdição penal. 
Exatamente por isso se fala em fase pré-processual, tratando-se de procedimento 
tendente ao cabal e completo esclarecimento do caso penal, destinado, pois, à formação 
do convencimento (opinio delicti) do responsável pela acusação.28  

Pertinente salientar que apesar de ambas as definições serem brilhantemente formuladas 
e carregarem consigo a marca de dois juristas renomados, percebe-se que são dissonantes entre si. 
Isto porque, enquanto Pacelli defende a investigação apenas como um meio de satisfazer a 
pretensão acusatória, Lopes Jr. acredita que o caráter da investigação vai muito além do que 
simplesmente servir de material probatório para embasar a acusação posteriormente apresentada 
pelo Ministério Público, não devendo a investigação fazer justiça em sentido próprio, mas ter 
como objetivo imediato garantir a eficácia do funcionamento da Justiça.29 

 
Com base nisto, compartilho da visão de Lopes Jr. acerca da perquirição preliminar, já 

que esta deve atuar como instrumento de “busca da verdade”, não importando se haverá 
elementos probatórios suficientes para promover a acusação ou ainda que não ofereça indícios 
                                                 27 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 11ª edição, São Paulo, Saraiva, 2014, p. 266. 28 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 18ª edição, São Paulo, Atlas, 2014, p.54. 29 LOPES JR, Aury. op. cit, loc. cit. 
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suficientes para deflagração do processo. Ou seja, a finalidade da investigação estará plenamente 
desempenhada independentmente de se oferecer posterior acusação ou não oferecer. 

 
Logo, a inquirição não deve ser encarada como mecanismo a ser utilizado somente em 

benefício do poder acusatório do Estado, mas sim como um verdadeiro impedimento à 
instauração do processo, como uma ferramenta para esclarecer a verdade dos fatos, ainda que 
estes venham a beneficiar a defesa e frustrar a pretensão acusatória estatal. 

 
4.3 INQUÉRITO POLICIAL 

 
4.3.1 BREVE HISTÓRICO 

 
O inquérito policial, assim denominado, foi citado pela primeira vez em 1871 com a 

promulgação do Decreto-Lei nº 4.824, encarregado de regulamentar a Lei nº 2.033 do mesmo 
ano. Interessante demonstrar a redação do artigo 42 da supracitada lei, onde buscou-se descrever 
a finalidade para a qual o inquérito se destinava: 

 
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.  

Neste momento, pode-se constatar que o inquétiro policial já naquela época, como não 
poderia deixar de ser, continha elementos e características que seriam resguardadas e refletidas 
no procedimento policial como conhecemos hoje. 

 
Assim sendo, a publicação do Código de Processo Penal de 1941, atualmente vigente, 

manteve a figura do inquérito policial baseando-se no argumento de que o Brasil seria um país 
com fortes diferenças sociais e, somava-se ainda o fato de ser um país possuidor de dimensões 
continentais, o que tonaria difícil – se não impossível – instituir a figura do “juiz de instrução” 
como anteriormente proposto por Vicente Ráo. 

 
Corrobora com o exposto o sustentado na Exposição de Motivos do Código de Processo 

Penal em seu item IV, relatado pelo então Ministro da Justiça Francisco Campos: 
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“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 
deve 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 ubiqüidade”.    

Atualmente o inquérito policial encontra-se regulamentado no Código de Processo Penal 
a partir do artigo 4º até o artigo 23, onde encontram-se descritas atribuições das autoridades 
policiais, diligências e características inerentes ao procedimento. Cumpre ainda salientar que o 
inquérito policial foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 que a ele faz menções em 
seus artigos 129, inciso VIII,30 ao tratar das funções do Ministério Público, e no artigo 144, § 
4º,31 que versa sobre as atribuições da Polícia Civil. 

 
4.3.2 CONCEITO E FINALIDADE 

 
Inquérito é o ato ou efeito de inquirir, isto é, procurar informações sobre algo, colher 

informações acerca de um fato, perquirir.32 É um procedimento dedicado à colheita preliminar de 
provas objetivando a apuração da prática de determinada infração penal e sua autoria, sendo o 
fato que deu origem à infração o objeto do inquérito. 

 
A espécie de investigação preliminar denominada inquérito policial, objeto de estudo 

detido do presente tópico, suporta em sua própria nomenclatura a referência ao órgão 
encarregado de operá-lo, a polícia judiciária. Por conseguinte, o legislador ao inaugurar o Título 
II do Código de Processo Penal, responsável por tratar da figura do inquérito, fez questão de 

                                                 
30 Artigo 129, caput e inciso VIII, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “São funções institucionais 
do Ministério Público: VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais”. 31 Artigo 144, § 4º, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “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”. 32 LOPES JR, Aury. op. cit, p.290. 
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trazer logo em seu primeiro artigo – artigo 4º 33 – a competência das polícias judiciárias para 
atuarem no âmbito do inquérito.  

 
O inquérito policial geralmente se origina de uma reação à uma notitia criminis 

oferecida pelo ofendido, através de requisição do Ministério Público ou, em alguns raros casos, 
iniciado ex officio pela própria polícia. Porém, o inquérito somente será formalmente inaugurado 
após publicação de portaria – ato administrativo destinado à organização das atividades internas e 
dos órgãos da Administração, denominados de atos ordinatórios por alguns autores34 – ato do 
delegado de polícia que determina a instauração do procedimento. 

 
Aliás, importante salientar que justamente por tratar-se de procedimento e não de 

processo – que busca dar um prestação jurisdicional a determinada pretensão – não se fazem 
presentes no curso do inquérito os princípios da publicidade e da ampla defesa e contraditório. 
Portanto, provém daí sua natureza jurídica de procedimento administrativo pré-processual.35 
Ainda a título de esclarecimento, destaque-se que apesar do princípio da publicidade não ter sua 
aplicação estendida aos trâmites do inquérito policial, não podemos enxergar sua não 
aplicabilidade de maneira absoluta, questão esta que será abordada com maior profundidade no 
próximo tópico. 

 
Há que se mencionar ainda o fato do inquérito policial gozar de limitação temporal para 

sua conclusão. Sendo assim, ele deverá ser concluído dentro dos prazos legais estipulados por lei 
– artigo 10, CPP 36 para delitos no âmbito estadual, artigo 66 da Lei 5010/6637 para delitos 

                                                 33 Artigo 4º do Código de Processo Penal de 1941, in verbis: “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 
auatoria.” 34 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª edição. São Paulo, Atlas, 2013, 
p.138. 35 LOPES JR, Aury. op. cit, p.304. 36 Artigo 10 do Código de Processo Penal de 1941, in verbis: “O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o 
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do 
dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.” 37 Artigo 66 da Lei 5010/1966, in verbis: “O prazo para conclusão do inquérito policial será de quinze dias, quando o 
indiciado estiver prêso, podendo ser prorrogado por mais quinze dias, a pedido, devidamente fundamentado, da 
autoridade policial e deferido pelo Juiz a que competir o conhecimento do processo.” 
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cometidos na esfera federal e artigo 51 da Lei 11343/200638 para delitos de tráfico de 
entorpecentes – e buscando sempre refletir e adequar-se à Constituição, especificamente, em seu 
artigo 5º, inciso LXXVIII39, que garante à todos o direito de ser julgado em prazo razoável. 

 
Ante o exposto, concluimos que o inquérito policial busca apenas a verossimilhança do 

crime, o fumus comissi delicti.40 E o faz através dos atos de investigação executados pelos 
integrantes da polícia judiciária, que possuem autonomia e controle da atividade. Convém 
recordar que apesar de desfrutar de tal autonomia na condução do inquérito, toda vez que estiver 
demonstrada a necessidade de restrição a direitos fundamentais – tais como interceptações 
telefônicas, quebra de sigilo bancário, etc -  para o progresso das investigações, deverá a polícia 
se socorrer da tutela jurisdicional para adoção de tais medidas restritivas. 

 
4.3.3 CARACTERISTÍCAS 

 
Conforme anteriormente mencionado, o inquérito policial consiste em um procedimento 

administrativo pré-processual com a finalidade de colher elementos de informação suficientes – 
informatio delicti – visando possibilitar ao titular da ação penal ter subsídios suficientes para 
oferecer sua peça exordial e ingressar em juízo. 

 
 Tais elementos de informação arrecadados durante o curso das investigações devem ser 

fornecidos e “registrados” por meio escrito, ou seja, todos os fatos apurados pela polícia e aqueles 
dos quais tiveram conhecimento por meio de depoimentos ou através da realização de perícias 
técnicas, necessariamente devem ser disponibilizados através de documentos formais escritos. 
Até porque se as apurações fossem realizadas de forma exclusivamente verbal, correríamos o 
risco de deixar cair no esquecimento informações essenciais à elucidação do delito investigado, 
ameaçando a segurança jurídica que deveria conferir o procedimento. 
                                                 38 Artigo 51 da Lei 11343/2006, in verbis: “O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o 
indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.” 39 Artigo 5º, caput e inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXXVIII -  a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação.” 40 LOPES JR, Aury. op. cit, p. 299. 
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Neste viés, o legislador descreveu a necessidade das investigações realizadas durante o 

curso do inquérito serem reduzidas a documentos escritos ao redigir o texto do artigo 9° do 
Código de Processo Penal que assim preleciona:  

 
Art. 9º - Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a 
escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.  

Apenas a título de curiosidade, cumpre ainda mencionar a promulgação da Lei nº 11.719 
de 2008, responsável por alterar determinados dispositivos do Código de Processo Penal. Dentre 
as alterações efetuadas pela supramencionada lei, encontra-se a previsão da “possibilidade do 
registro do depoimento do indiciado, ofendido e testemunhas pelos meios ou recursos de 
gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a 
obter maior fidelidade das informações”41.  

 
Dessa forma, podemos concluir que se houve efetiva autorização da realização das 

gravações dos depooimentos prestados em juízo através de recurso audiovisual, autorizada 
também estaria a autoridade policial competente a lançar mão destes recursos para garantir maior 
veracidade dos elementos de informação coletados.  

 
Cumpre ainda observar que a efetiva utilização deste recurso durante o curso 

investigatório seria um forte aliado no combate aos abusos policiais tão frequentemente 
noticiados, uma vez que através da gravação audiovisual seriam mais facilmente identificados 
quaisquer abusos cometidos. O uso de tal recurso até mesmo desempenharia um “caráter 
preventivo”, já que o agente policial ao ter concsciência de que será gravado tentaria agir de 
forma a executar sua função de forma compatível com os limites aplicáveis a sua função, 
estabelecidos por lei. Ou seja, funcionaria quase como mais um mecanismo de controle da 

                                                 41 Artigo 405 do Código de Processo Penal, in verbis: ”Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro 
próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.  § 1o  Sempre 
que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou 
recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior 
fidelidade das informações.” 
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atividade policial com intuito de inibir práticas abusivas e coercitivas durante os depoimentos por 
parte dos agentes policiais encarregados. 

Como amplamente sabido no meio jurídico, os atos realizados durante o transcorrer do 
processo estão adstritos ao princípio da publicidade por força de texto constitucional, conforme 
preceitua o artigo 5°, LX42 da Constituição Federal. 

 
Como já exaustivamente explanado durante o presente ensaio, o inquérito policial tem 

natureza de procedimento, não de processo e é exatamente por essa diversidade da natureza 
daquele em relação a este que se entende não haver aplicabilidade ampla e irrestrita do princípio 
da publicidade ao inquérito. Isto se deve primeiramente ao fato do inquérito policial ter o dever 
de assegurar o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do 
investigado, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal43.   

 
Além disso, se houvesse ampla divulgação das diligências realizadas durante o curso das 

investigações, incorreríamos no risco dos envolvidos no delito, familiares ou até mesmo o 
causídico atuante na defesa, prejudicarem e retardarem a produção das provas necessárias à 
elucidação do fato delituoso. Logo, o sigilo do inquérito faz-se indispensável para o seu regular 
andamento e, consequentemente, o alcance de sua finalidade. 

 
O caráter sigiloso do inquérito policial foi devidamente previsto no artigo 20 do Código 

de Processo Penal, asseverando que “ a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à 
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”  

 
No entanto, assim como a publicidade, o caráter sigiloso não se aplica irrestritamente ao 

procedimento investigatório. Isto porque, não alcança os membros do Ministério Público, já que a 
                                                 
42 Artigo 5° da Constituição Federal, in verbis: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à  
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos  
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.”. 43 Artigo 5° da Constituição Federal, in verbis: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à  
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação.”. 
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eles foi concedido por força de lei o poder de requisitar as diligências e controlar a atividade 
externa policial, funções estas que estariam fadadas ao fracasso caso contra o Parquet se 
mantivesse o sigilo absoluto.  

 
Também não é absoluto o sigilo guardado em relação aos Magistrados, por um motivo 

mais do que óbvio neste caso, uma vez que ao juiz incumbe decidir acerca da imposição de 
medidas que restrinjam a liberdade do acusado ainda no curso dasinvestigações, bem como 
decidir acerca de medidas que restrinjam outros direitos fundamentais. 

 
Cumpre ainda abordar a aplicabilidade do sigilo em face do advogado, uma vez que de 

acordo com o Estatuto da OAB, o segredo ao qual o inquérito deve ser submetido (art. 20, CPP), 
não deverá alcançá-lo. A supramencionada lei na redação de seu artigo 7°, inciso XIV44 garantiu 
ao advogado o direito de “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, 
findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 
apontamentos, em meio físico ou digital.”. 

 
Ocorre que, apesar de legalmente assegurado tal direito, algumas autoridades policiais 

agindo de maneira arbitrária e contra legem passaram a negar vista do inquérito aos advogados 
justamente sob o argumento de se tratar de procedimento sigiloso. Neste sentido, o Supremo 
Tribunal Federal emitiu a Súmula Vinculante nº 1445 em consonância com o que já estava 
assegurado no artigo 7º, inciso XIV do Estatuto da Advocacia, garantindo aos defensores o 
acesso às peças constantes nos autos do inquérito, bem como a extração de cópias e o feitio de 
observações pessoais para realizar a adequada defesa do acusado. 

 
Saliente-se que a redação da supracitada súmula delimitou de forma clara e objetiva o 

direito de acesso do advogado aos autos do inquérito, não se tratando de um direito absoluto. Nos 
                                                 
44 Artigo 7° da Lei 8.096/1994, in verbis: “São direitos do advogado: XIV - examinar, em qualquer instituição 
responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer  
natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos,  
em meio físico ou digital.”. 45 Súmula Vinculante n° 14, in verbis: “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.”. 



42 
 

termos da Súmula Vinculante n° 14, o advogado somente poderá ter acesso àquelas diligências já 
documentadas, não podendo tomar conhecimento daquelas ainda em andamento ou que ainda não 
foram devidamente cumpridas. 
 

Importante dizer que caso ao advogado seja negado o acesso aos autos do inquérito sem 
justificativa ou fora da esfera de proteção conferida pela Súmula mencionada, caberá ao 
causídico ajuizar reclamação ao Supremo Tribunal Federal, por flagrante desrespeito à súmula 
vinculante. Poderá ainda impetrar mandado de segurança em face da violação a direito líquido e 
certo do advogado de ter amplo acesso aos autos do inquérito policial, nos termos da Lei 
8.906/94, art. 7°, XIV, ademais caberá impetração de habeas corpus em favor do acusado, caso 
haja lesão ou ameaça ao seu direito de se locomover.  
 

A finalidade primordial do inquérito policial é o colhimento de elementos de 
informações suficientes a fim de elucidar a autoria e comprovar a materialidade do ilícito penal 
cometido. Depois de angariados tais elementos e encerrado o lapso temporal estabelecido por lei 
necessário à realização das investigações, as peças de informação serão remetidas ao titular da 
ação penal para que este forme sua opinio delicti e, havendo a presença de lastro probatório, 
poderá ingressar em juízo. 

 
Porém, a partir da leitura dos artigos 12, 27, 39, § 5º, 40 e 46, § 1º, todos do Código de 

Processo Penal, podemos notar que houve previsão legal da dispensabilidade do inquérito 
policial. Assim como também houve previsão da dispensa do procedimento em outras lei 
extravagantes, tais como: artigo 12 da Lei 4.898/65, que trata de abuso de autoridade e os artigos 
69 e 77, §1º da Lei 9.099, que dispõe sobre os Juizados Especiais. 

 
O artigo 12 do Código de Processo Penal reza que “oinquérito policial acompanhará a 

denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.”. Através da leitura é simples 
compreender que caso o inquérito não preste suporte probatório à denúncia ou à queixa, não 
precisará acompanhar nem uma nem outra, sendo assim escusado. 

 
O artigo 27 do Código de Processo Penal assim apregoa: 
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Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos 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. 
 

Haja vista que o propósito substancial do inquérito policial é a coleta dos elementos 
necessários para embasar futura ação penal, consequentemente, ficará dispensado caso os 
elementos imprescindíveis ao fundamento desta já pertençam à esfera de conhecimento do titular 
da ação.  

 
O artigo 39, § 5º46 do Código de Processo Penal trata com clareza a dispensabilidade do 

inquérito policial nos casos em que a representação oferecer ao Ministério Público elemento 
suficientes para o oferecimento da denúncia, sem que haja a necessidade de elucidação dos fatos 
através de diligências investigatórias policiais. Neste sentido também caminha o artigo 4047 do 
Código de Processo Penal ao tratar dos Juízes e Tribunais que verifiquem a possibilidade de 
existência de crime nos autos ou papéis, devendo extrair cópias e fornecer documentos a fim de 
remetê-los ao Parquet para a devida tomada de providência, dispensando-se a fase de inquirição. 

 
Dispõe ainda o artigo 46, § 1º do Código de Processo Penal: 
 

O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da 
data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 
dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do 
inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do 
Ministério Público receber novamente os autos. 
§ 1o 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 
informações ou a representação.. 
 

                                                 46 Artigo 39 do Código de Processo Penal, in verbis: “O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente 
ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério 
Público, ou à autoridade policial. § 5º - O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação 
forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 
quinze dias.”. 47 Artigo 40 do Código de Processo Penal, in verbis: “Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou 
tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os 
documentos necessários ao oferecimento da denúncia.” 



44 
 

Sendo assim, o supramencionado artigo é taxativo acerca do tema aqui debatido, sem 
deixar margem para dúvidas de que o inquérito é de fato dispensável para atuação do Ministério 
Público e ajuizamento da ação penal. 

 
Conforme mencionado ao início do presente tópico, além dos dispositivos citados, 

existem ainda artigos constantes em leis extravagantes e especiais que demonstram com nitidez o 
caráter dispensável da inquirição policial. 

 
Apenas a  título de curiosidade citaremos de forma breve os alguns dispositivos 

encontrados nas leis que versam sobre o tema. É o caso do artigo 12 da Lei nº 4.898/6548, que 
dispõe acerca do crime de abuso autoridade, dispensando a necessidade de inquérito policial ou 
justificação desde que a denúncia do Ministério Público venha instruída com documento de 
representação da vítima de abuso. Há ainda os artigos 6949 c/c 77, §1º50 da Lei 9.099/95, lei esta 
responsável por instituir e coordenar o funcionamento dos Juizados Especiais. O artigo 69 previu 
a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência para as infrações penais de menor potencial 
ofensivo51, culminando na erradicação do inquérito nessas hipóteses. Consoante o artigo 77, § 1º, 
exige-se somente a lavratura do Termo Circunstanciado, que em linguagem simplificada, se 
trataria de Boletim de Ocorrência mais detalhado. 

 

                                                 48 Artigo 12 da Lei 4.898 de 1965, in verbis: “A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou 
justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso.”. 
49 Artigo 69 da Lei 9.099 de 1995, in verbis: “A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará 
termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se 
as requisições dos exames periciais necessários.” 
50 Artigo 77 da Lei 9.099 de 1995, in verbis: “Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de 
pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério 
Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. § 
1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta 
Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime 
estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.“ 51 Segundo preceitua o artigo 61 da Lei 9099 de 1995, “onsideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, 
para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) 
anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006).”. 
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Deste modo, resta claro que caso haja um lastro probatório mínimo que habilite ao titular 
da ação penal o oferecimento da peça acusatória embasada em informações por meio diverso do 
ordinariamente previsto, o inquérito policial torna-se procedimento dispensável. 
 

Em conformidade com o já anteriormente explanado, em regra, a inquirição policial 
inicia-se através do oferecimento de uma notitia criminis por parte da vítima ou de terceiros que 
tenham conhecimendo da prática de determinada prática delituosa. Porém, o inquérito também 
pode ser inaugurado através do desempenho ex officio pela autoridade policial. 

 
Nas palavras de Aury Lopes Junior: 
 

A própria autoridade policial, em cuja jurisdição territorial ocorreu o delito que lhe 
compete averiguar em razão da matéria, tem o dever de agir de ofício, instaurando o 
inquérito policial. É uma verdadeira inquisiti ex officio. A chamada cognição direta pode 
surgir, como aponta ARAGONESES ALONSO: 
 
• por informação reservada; 
• em virtude da situação de flagrância; 
• por meio da voz pública; 
• através da notoriedade do fato. 
 
Na realidade, excetuando-se o flagrante, são raros os casos de self starter da polícia, que 
em geral só atua mediante invocação. Como explicam FIGUEIREDO DIAS e COSTA 
ANDRADE, o Estado, seja por meio da polícia, do Ministério Público ou dos órgãos 
jurisdicionais (juiz de instrução), não atua em regra pelo sistema de self-starter, mas sim 
através de uma reação a uma notitia criminis. Para ilustrar essa realidade, segundo dados 
fornecidos pelos autores, nos Estados Unidos e Alemanha, calcula-se que o início das 
investigações depende, em cerca de 85% a 95%, da iniciativa dos particulares.52 

 
Consequentemente, se a autoridade policial toma ciência de delito ocorrido na 

circunscrição de sua atuação, deve diligenciar a fim de apurar a veracidade das informações as 
quais tomou conhecimento. Sendo caso de uma ação penal pública incondicionda, deverá a 
autoridade agir de ofício, inaugurando inquérito policial independentemente da manifestação de 
vontade do ofendido ou de seu representante legal. 

 

                                                 52 LOPES JR, Aury. op. cit, p. 302-303. 
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Nas hipóteses dos crimes de ação penal pública condicionada à representação e ação 
penal de iniciativa privada, a inquirição policial só poderá ser instaurada após a adequada 
manifestação do ofendido ou de seu representante legal. 
 

A autoridade policial conduzirá a fase preliminar de investigações de maneira 
discricionária norteada pelas diligências elencadas nos artigos 6º53 e 7º54 do Código de Processo 
Penal. Isto quer dizer que o delegado terá autonomia decisória sobre quais providências precisará 
realizar dentre as medidas arroladas nos dispositivos anteriormente citados, tal decisão será 
tomada e alicerçada nas necessidades apresentadas pelo caso concreto ao qual se investiga.  

 
Desta forma, compreende-se que o delegado possui independência em determinar quais 

diligências deverão ou não ser executadas e em qual ordem elas ocorrerão, sempre com base nas 
peculiaridades expostas pelo fato que se investiga. 

 
Neste momento cabe ressaltar que o artigo 1455 do Código de Processo Penal traz a 

possibilidade de requisição de diligências pelo ofendido, seu representante e indiciado. Nestes 
casos, o delegado deverá apreciar o pedido e ponderar sobre a imprescindibilidade ou não da 
providência requerida e é justamente nesta ponderação e no poder de deferir ou não sua 
realização que traduz-se o poder discricionário do delegado. 

 

                                                 
53 Artigo 6º do Código de Processo Penal, in verbis: “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 
autoridade policial deverá: I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das 
coisas, até a chegada dos peritos criminais; II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados 
pelos peritos criminais; IV - ouvir o ofendido; V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do 
disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas 
que Ihe tenham ouvido a leitura; VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; VII - 
determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;VIII - ordenar a 
identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes; 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que 
contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter.” 54 Artigo 7º do Código de Processo Penal, in verbis: “Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada 
de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não 
contrarie a moralidade ou a ordem pública.” 55 Artigo 14 do Código de Processo Penal, in verbis: “O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão 
requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.” 
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Cumpre recordar que discricionariedade é o agir de acordo com o que se julga 
conveniente e oportuno diante de determinada situação posta, agindo sempre pautado nos limites 
impostos pela lei. Logo, há que se ter enorme precaução para não confundir o poder 
discricionário concedido ao delegado no curso das investigações com a prática de arbitrarieades, 
não podendo a autoridade policial designar ou indeferir diligências com intuito de perseguir ou 
prejudicar o investigado. A destinação das providências deve ser sempre a de suprir o interesse 
público, materializado no objetivo do inquérito, que é reunir elementos de autoria e materialidade 
do delito.  
 

Ademais, a discricionariedade experimentada pelo delegado não é de todo absoluta, isto 
porque existem determinadas diligências que são dotadas de obrigatoriedade, como é o caso da 
realização impreterível do exame de corpo delito direto ou indireto nos crimes que deixam 
vestígios, previsto no artigo 15856 do Código de Processo Penal. 
 

O caráter oficial do inquérito reside no fato deste ser uma atividade que deve ser 
desempenhada por órgãos oficiais, não podendo ser empreendida por particulares. A oficialidade 
como característica do procedimento inquisitório encontra amparo legal no próprio texto da 
Constituição Federal, dispõe no art. 144, § 4° que  “o Delegado de Policia de carreira, autoridade 
que preside o inquérito policial, constitui-se em órgão oficial do Estado.”. 
 

Após a instauração do inquérito policial, o Delegado de Polícia não poderá ordenar o seu 
arquivamento, conforme dispõe o artigo 1757 do Código de Processo Penal, residindo neste 
dispositivo a sua indisponibilidade. 

 
 A autoridade policial pode somente sugerir o arquivamento do inquérito, cabendo ao 

Ministério Público acolher a sugestão ou ponderar se são suficientes os elementos probatórios 

                                                 56 Artigo 158 do Código de Processo Penal, in verbis: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” 57 Artigo 17 do Código de Processo Penal, in verbis: “A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de 
inquérito.”. 
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colhidos nas investigações para dar início à ação penal, se assim não for, incumbirá ao Parquet 
fazer o pedido de arquivamento ao juiz. 

 
Diz-se ser o inquérito policial um procedimento inquisitorial por não haver manifestação 

do princípio do contradiório e ampla defesa, uma vez que seria procedimento de natureza 
administrativa e não de processo judicial ou administrativo, já que dele não resultaria diretamente 
qualquer sanção. 

 
Oportuno abordar neste momento o posicionamento do ilustre professor Aury Lopes 

Junior que leciona no sentido de ser errônea a afirmação da não existência de contraditório e 
ampla defesa no inquérito e que a mera afirmação sem uma análise mais detida seria pecar por 
reducionismo58. 

 
Neste sentido, o autor segue fazendo ponderações acerca de como se apresentariam os 

princípios supracitados durante o curso do inquérito. Assim instrui com relação ao direito de 
defesa: 

 
Basta citar a possibilidade de o indiciado exercer no interrogatório policial sua 
autodefesa positiva (dando sua versão dos fatos); ou negativa (usando seu direito de 
silêncio). Também poderá fazer-se acompanhar de advogado (defesa técnica) que poderá 
agora intervir no final do interrogatório. Poderá ainda, postular diligências e juntar 
documentos (artigo 14 do CPP). Por fim, poderá exercer a defesa exógena, através do 
habeas corpus e do mandado de segurança.59 
 

Quanto ao contraditório o autor explica que existe e é exigível, porém, sua aplicabilidade 
ao inquérito carece de eficácia, devendo sua utilização ser potencializada por exigência 
constitucional. Complementa exemplificando que o artigo 5º, LV, da Constituição Federal é uma 
norma cristalinamente protetora e que sua interpretação não deverá ser feita de forma a restringir 
a incidência do princípio, mas pontencioalizá-lo, ampliá-lo. Logo, o fato do legislador usar as 
terminologias “processo” e “acusados” não pode caracterizar impedimento para assegurar ao 
                                                 
58 LOPES JR, Aury. op. cit, p. 345. 59 Idem.  
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indiciado no procedimento o exercício do contraditório, que se traduz, por exemplo, com o mero 
acesso do indivíduo ao autos do inquérito tomando conhecimento das informações ali reunidas 
para posterior exercício de defesa. 

 
Assim ainda dispõe sobre a presença do contraditório no inquérito: 

 
É importante destacar que quando falamos em “contraditório” na fase pré-processual 
estamos fazendo alusão ao seu primeiro momento, da informação. Isso porque, em 
sentido estrito, não pode existir contraditório pleno no inquérito porque não existe uma 
relação jurídico-processual, não está presente a estrutura dialética que caracteriza o 
processo. Não há o exercício de uma pretensão acusatória. Sem embargo, esse direito de 
informação – importante faceta do contraditório – adquire relevância na medida em que 
será através dele que será exercida a defesa.60 
 

Dessa forma, podemos perceber que o rito do inquérito de fato permanece sendo 
inquisitorial, destacando o posicionamento de Fernando Capez, ao afirmar que a natureza 
inquisitiva do inquérito permanece e pode ser evidenciada pelo artigo 10761 do Código de 
Processo Penal, que proíbe a argüição de suspeição das autoridades policiais, e pelo artigo 14, 
que confere à autoridade policial a discricionariedade para indeferir qualquer diligência requerida 
pelo ofendido ou indiciado, com exceção do exame de corpo de delito. Porém, há que se 
conservar certa cautela ao descartar a aplicabilidade dos princípios do contraditório e ampla 
defesa, que como demonstrado, estão presentes, ainda que em menor escala do que ocorre no 
processo judicial. 
 

O inquérito policial é um procedimento que goza de limitação temporal para sua 
conclusão. O tempo necessário para o apropriado andamento das investigações será estabelecido 
por lei de acordo com o delito praticado. 

 

                                                 60 LOPES JR, Aury. op. cit, p. 346. 61 Artigo 107 do Código de Processo Penal, in verbis: “Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos 
atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.” 
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Como regra geral, aplica-se o artigo 1062 do Código de Processo Penal para o crimes 
cometidos na esfera de cmpetência da Justiça Estadual, pela dicção do dispositivo temos prescrito 
o prazo de 10 (dez) dias para conclusão da inquirição se o acusado houver sido pego em situação 
de flagrância ou estiver sob o regime de cumprimento da prisão preventiva. Nos casos em que o 
acusado estiver solto, o prazo será fixado em 30 (trinta) dias para conclusão, comportando uma 
possível prorrogação se o fato perquirido for de difícil elucidação.  

 
Se o delito praticado ocorrer na esfera de competência da Justiça Federal, teremos 

modificados seus prazos. Para estes crimes o prazo para a conclusão do inquérito será de 15 
(quinze) dias63 quando o indiciado estiver preso, podendo ser extendido por igual período se 
devidamente fundamentado pela autoridade policial e houver posterior autorização judicial. 
Como a lei silenciou-se quanto à condição do indiciado que estiver aguardando a conclusão das 
investigações em liberdade, aplicar-se-á o prazo previsto no artigo 10 do CPP (trinta dias). 

 
Nos crimes contra a economia popular, o prazo para a conclusão do inquérito policial 

será de 10 (dez) dias, estando o indivíduo preso ou solto, segundo dicção do artigo 10, § 1º da Lei 
n° 1.521/5164. Sendo o inquérito policial da alçada da Justiça Militar, terá seu prazo de conclusão 
previsto em 20 (vinte) dias, se o indiciado estiver preso. Se o indiciado estiver solto, o prazo 
estabelecido por lei é de 40 (quarenta) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte) dias desde que 
exames ou perícias já iniciadas ainda não tenham sido concluídas ou ainda seja necessária 
realização de diligência indispensável à plena apuração dos fatos, prazos estes previstos no artigo 
20, caput e § 1º do Código de Processo Penal Militar65. 

                                                 62 Artigo 10 do Código de Processo Penal, in verbis: “O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado 
tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em 
que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.” 63 Artigo 66 da Lei n° 5.010 de 1966, in verbis: “O prazo para conclusão do inquérito policial será de quinze dias, 
quando o indiciado estiver prêso, podendo ser prorrogado por mais quinze dias, a pedido, devidamente 
fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo Juiz a que competir o conhecimento do processo.” 64 Artigo 10, §1º da Lei 1.521 de 1951, in verbis: “Terá forma sumária, nos termos do Capítulo V, Título II, Livro II, 
do Código de Processo Penal, o processo das contravenções e dos crimes contra a economia popular, não submetidos 
ao julgamento pelo júri. § 1º. Os atos policiais (inquérito ou processo iniciado por portaria) deverão terminar no 
prazo de 10 (dez) dias.” 65 Artigo 20, §1º do Código de Processo Penal Militar, in verbis: “O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, 
se o indiciado estiver prêso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de 
quarenta dias, quando o indiciado estiver sôlto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. § 1º Êste 
último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam 
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Os crimes previstos na Lei de Tóxicos66, gozarão de um prazo de 30 (trinta) dias para 

conclusão do inquérito caso o indivíduo investigado esteja preso. Se solto, o prazo será de 90 
(noventa) dias. Saliente-se que ambos os prazos poderão ser duplicados a pedido da autoridade 
policial ao juiz, após manifestação do Ministério Público através de parecer. 

 
Nos casos de prisão temporária, as investigações deverão ser concluídas em 5 (cinco) 

dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, conforme 
artigo 2° da Lei n° 7.960/8967. Para os crimes hediondos e equiparados será de 30 (trinta) dias, 
podendo ser extendido pelo mesmo período caso apresentem-se as mesmas circunstâncias 
supramencionadas, consoante artigo 2°, §4° da Lei n° 8072/9068. 

 
5 O MINISTÉRIO PÚBLICO E A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 
Antes de adentrar ao cerne da questão, vale ressaltar que o legislador ao redigir o texto 

constitucional foi bastante claro ao definir as limitações da atuação do Ministério Público no que 
concerne a sua participação no âmbito do inquérito policial. Isto é, delegou ao Ministério Público 
a função de exercer o controle externo da atividade policial e requisitar diligências investigatórias 
e a instauração de inquérito policial, mas em nenhum momento deu ensejo para que o Parquet 
viesse a presidir o inquérito. Sendo assim, no âmbito pré-processual, desempenha um papel 
secundário e acessório, uma vez que a presidência do inquérito pertence à polícia judiciária. 

 
                                                                                                                                                              
concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do fato. O 
pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo.” 66 Artigo 51 da Lei 11.343 de 2006, in verbis: “O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o 
indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Parágrafo único.  Os prazos a que se refere este artigo 
podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia 
judiciária.” 67 Artigo 2º da Lei 7.960 de 1989, in verbis: “ A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação 
da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por 
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.” 68 Artigo 2º, § 4º da Lei 8.072 de 1990, in verbis: “Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...) § 4o  A prisão temporária, sobre a qual dispõe 
a Lei no7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.”   
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Porém, após estes esclarecimentos iniciais, fica claro que o embate jurídico acerca do 
tema não é a dúvida se poderia ou não o Ministério Público presidir o inquérito policial, uma vez 
que tanto a Constituição quanto a lei infraconstitucional são bastante claras em equipar 
exclusivamente a polícia judiciária com esta função. A celeuma apresenta-se no fato do Parquet 
possuir poderes ou não para levar a cabo a própria investigação a fim de apurar a autoria delitiva 
em determinados crimes, sob o argumento de que a corrupção de determinados agentes 
pertencentes aos órgãos encarregados das investigações acabaria por contaminá-la, culminando 
na impunidade dos autores do delito. 

 
Tendo em vista o crescimento estarrecedor dos chamados crimes de “colarinho 

branco”69, contra a ordem econômica e o sistema financeiro e as sucessivas notícias do 
envolvimento de membros das instituições policiais na perpetração de delitos, o Ministério 
Público – defensor da ordem jurídica e dos interesses da sociedade – viu-se compelido a buscar 
uma solução para esta disfunção.  

 
E é justamente por conta da existência desta conjuntura que surgem os denominados 

“Procedimentos Investigativos Criminais” sob o exclusivo controle de membros do Ministério 
Público, numa tentativa de afastar das investigações possíveis “contaminações” que poderiam 
ocorrer devido ao envolvimento de policiais no crime apurado ou devido ao alto poder aquisitivo 
e influência exercidos pelos investigados.  

 
Os ditos “Procedimentos Investigativos Criminais” são inaugurados pelo representantes 

do Parquet com base na Resolução nº 13 do Conselho Nacional do Ministério Público70, 

                                                 
69 O termo white collar crime foi cunhado pelo sociólogo Edwin Sutherland em seu famoso pronunciamento 
ocorrido no 34.º encontro anual da American Sociology Society, em 1939. A pesquisa de Sutherland sobre crimes de 
colarinho branco foi publicada na American Sociological Review, no ano de 1940, pelo artigo White-collar 
Criminality. Posteriormente, seu trabalho culminou na publicação da obra White Collar Crime (1949), onde 
conceituou o crime de colarinho branco como “a violation of criminal law by a person of the upper socio-economic 
class in the course of his occupation activities”. O que em tradução livre seria basicamente um crime cometido por 
uma pessoa ocupante de uma alta posição social, gozando de um status respeitável, e que faria uso justamente dessa 
prerrogativa para o cometimento de delitos no exercício de suas ocupações. 70 Resolução nº 13 do Conselho Nacional do Ministério Público, in verbis: “Regulamenta o art. 8º da Lei 
Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n.º 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal, e dá outras providências.” 
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responsável por regulamentar o art. 8º da Lei Complementar 75/9371 e o art. 26 da Lei 8625/9372. 
No entanto, os citados dispositivos fazem referência ao inquérito civil, o que faz crer que o ato 
normativo regulamentador inova na ordem jurídica, concedendo atribuições ao Parquet onde a 
própria Lei Maior não a fez. Ademais, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público foi 
idealizada com vistas a efetuar o controle externo da atividade exercida pelo Parquet, e não lhe 
foi concedido o poder para ampliar suas atribuições. 

 
Conforme o exposto, a atuação do Ministério Público no sentido de presidir 

investigações criminais próprias não está expressamente prevista no texto constitucional ou em 
qualquer lei infraconstitucional que aborde como deverão ser conduzidas as investigações, seus 
limites ou até mesmo quem será responsável pela fiscalização destas, não podendo este dever 
fiscalizatório recair sob sua própria corregedoria interna, já que corre sérios riscos de acabar 
refém do corporativismo funcional.  

 
Portanto, a polêmica que envolve o tema reside justamente na ausência de lei específica 

que delegue ao Ministério Público a função de investigar e que regulamente como será 
                                                 
71 Artigo 8º da Lei Complementar nº 75/93, in verbis: “ Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da 
União poderá, nos procedimentos de sua competência: 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;  III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus 
servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas;  IV - requisitar informações e 
documentos a entidades privadas; V - realizar inspeções e diligências investigatórias;  VI - ter livre acesso a qualquer 
local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio; VII - 
expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar; VIII - ter acesso 
incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública; IX - 
requisitar o auxílio de força policial.” 72 Artigo 26 da Lei nº 8625/93, in verbis: “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; III - requisitar à autoridade competente a 
instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível; 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; V - praticar atos administrativos executórios, de caráter preparatório; 
VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas; VII - 
sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de 
medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da criminalidade; VIII - manifestar-se em qualquer fase dos 
processos, acolhendo solicitação do juiz, da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa 
que justifique a intervenção.” 
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desempenhada a investigação, tem-se assim uma lacuna normativa, geradora de insegurança 
jurídica e um Conselho Nacional do Ministério Público usurpando o papel do legislador que em 
momento algum previu tal prerrogativa na Constituição ou em qualquer outra lei já editada, salvo  
na seara civil, onde o Parquet possui poderes para presidir o inquérito civil. 

 
Por fim, é ainda pertinente exaltar o questionamento trazido por Aury Lopes Junior em 

sua obra. O professor indaga se a atual crise que vivemos em termos de investigação e 
“impunidade” teriam relação somente com quem conduz as investigações ao invés de, na 
verdade, relacionar-se com o como, o modo, a maneira como elas são feitas. O autor defende que 
a mera mudança de “protagonista” das investigações não resolverá problemas que na verdade 
estão entranhados na forma como se conduz as investigações e não só por quem as conduz. 

 
Apesar de pertinente tal ponderação e de concordar com seu posicionamento, o presente 

trabalho atém-se tão somente a discutir a constitucionalidade e a legalidade da mudança 
“protagonismo” nas investigações, uma vez que esse tem sido o foco da discussão no meio 
jurídico e doutrinário, apesar de mais uma vez concordar com o autor e achar tal discussão um 
tanto quanto reducionista. 

 
Ultrapassada a breve exposição inicial, guiaremos o presente trabalho através dos 

argumentos favorávéis e desfavoráveis à realização da investigação direto pelo Ministério 
Público. Adianta-se que os argumentos pró-MP sagraram-se vitoriosos no recente julgamento do 
Recurso Extraordinário 593.727/MG, o que como restará demonstrado, constitui-se um enorme 
equívoco por parte do Pretório Excelso. 

 
5.1 ARGUMENTOS DESFAVORÁVEIS À INVESTIGAÇÃO DIRETA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Antes de dar início à exposição dos argumentos pertinentes ao presente tópico, 

importante destacar que a divisão do tema é inpirada naquela utilizada pelo Ilmo. Ministro Luís 
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Roberto Barroso quando da emissão de parecer73 solicitado pelo então  Ministro Nilmário 
Miranda, Secretário Especial dos Direitos Humanos e Presidente do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana. 

 
Desta feita, esta seção do trabalho encontra-se dividade em três grupos. O primeiro 

grupo refere-se aos argumentos alicerçados na ordem normativa constitucional e 
infraconstitucional, detendo-se a analisar os dispositos relativos ao tema. O segundo grupo 
abrange os argumentos de ordem histórica da outorga da Consitutição de 1988 e como o contexto 
à época influencia a interpretação da normas constitucionais. Por fim, o terceiro grupo limita-se a 
analisar argumentos de ordem prática. A adoção da divisão pretende facilitar e ampliar a 
compreensão da argumentação aqui exposta. 

 
5.1.1 Argumentos de Ordem Normativa Constitucional e Infraconstitucional 

 
Primeiramente, o artigo 144, § 1º, I e IV74 e § 4º75 da Constituição Federal concede de 

maneira expressa às Polícias Federal e Civil desempenhar a função de polícia judiciária da União 
e Estados, respectivamente. Isto importa dizer que à elas foi atribuída a função da apuração das 
infrações penais e, portanto, são elas as autoridades competentes para conduzir as investigações 
criminais que visam apurar a autoria e materialidade dos delitos. 

 

                                                 73 BARROSO, Luís Roberto. Investigação pelo Ministério Público. Argumentos Contrários e a Favor. A Síntese 
Possível e Necessária. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em 
<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer_barroso_-_investigacao_pelo_mp.pdf> Acesso em 26 jan. 
2016 74 Artigo 144 da Constituição Federal de 1988, in verbis: “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: § 1º. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da 
União”. 75 Artigo 144 da Constituição Federal de 1988, in verbis: “§ 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”. 
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Como podemos notar a partir da leitura dos supracitados dispositivos a Constituição não 
outorgou à polícia a exclusividade da investigação criminal, uma vez que outros órgãos podem 
exercer funções investigatórias. Neste sentido, expõe Cézar Roberto Bitencourt: 

 
Constata-se tais circunstâncias, por exemplo, em relação às Comissões Parlamentares de 
Inquérito e nos delitos praticados por membros da Magistratura, que são investigados 
pela autoridade judiciária, bem como nos delitos atribuídos a membros do Ministério 
Público, que são apurados pelo Procurador-Geral da República ou pelo Procurador-Geral 
da Justiça, conforme o caso. Outros exemplos ainda se podem agregar, como é o caso 
das investigações que realizam órgãos como a Receita Federal ou o Banco Central, os 
quais investigam irregularidades administrativas ou mesmo fi nanceiro/tributárias, 
próprias de suas atribuições; quando encontram, no entanto, possíveis indícios da 
existência de crimes, encaminham referidos expedientes ao Ministério Público. É fácil 
perceber, portanto, que tais órgãos não têm atribuições investigató- rio-criminais, 
principalmente acompanhados de poder coercitivo, tanto que o surgimento de indícios da 
existência de crimes determina o encaminhamento de seus expedientes ao Ministério 
Público, que é o titular da ação penal.76 
 

Conforme verificamos, as situações acima transcritas constituem verdadeiras exceções à 
regra, que é o desempenho da função investigativa pela Polícia Judiciária. Verifica-se ainda que 
tais exceções estão expressamente previstas nos textos legais constitucional e infraconstitucional. 
Dessa forma, é fácil chegar à conclusão de que em nenhum momento quer seja na Constituição, 
quer seja na legislação infraconstitucional foi feita qualquer menção ao Ministério Público ter o 
condão de empreender a investigação criminal direta e, se assim é, parece-me óbvio afirmar que o 
legislador não se manifestou no sentido de atribuir-lhe tal função propositalmente, pelo simples 
fato de não considerar cabível ao Parquet tal atribuição. 

 
Assim temos o posicionamento de Ada Pellegrini Grinover: 

 
A própria Constituição, como é sabido, atribui o poder de investigar a outros órgãos, 
como as Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs e os tribunais. E também é sabido 
que não confere expressamente essa função ao MP, sendo oportuno lembrar que as 
emendas à Constituição de 1988 que pretendiam atribuir funções investigativas penais ao 
Parquet foram rejeitadas, deixando portanto a salvo a estrutura constitucional acima 
descrita.77 
 

                                                 76 BITENCOURT, Cézar Roberto. A Inconstitucionalidade dos Poderes Investigatórios do Ministério Público. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 66, v. 15, 2007, p. 237- 270. 77 GRINOVER, Ada Pellegrini. Investigações pelo Ministério Público. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 12, n. 
145, dezembro de 2004, p. 4. 
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Além disso, a Constituição da República trata das funções institucionais do Ministério 
Público em seu artigo 129 e “constata, de plano, que não foi previsto o poder de investigar 
infrações penais, diretamente, entre as atribuições conferidas ao Ministério Público. Extrair 
interpretação em sentido contrário do rol contido no dispositivo constitucional referido seria 
“legislar” sobre matéria que o constituinte deliberadamente não o fez”78. Porém, para a presente 
análise daremos mais destaque aos incisos I, VI, VII e VIII do mencionado dispositivo.  

 
O artigo 129, inciso I79 conferiu ao Parquet o papel de dominus litis da ação penal 

pública. Alega-se que os poderes investigatórios criminais do Ministério Público estariam 
implicitamente admitidos no bojo do supramencionado artigo. Assim sendo, mesmo que a 
Constituição não tenha outorgado expressamente tais poderes, dever-se-ia invocar a Teoria dos 
Poderes Implícitos80 já que Lei Maior concedeu a competência privativa para promover a ação 
penal pública, deve igualmente, assegurar os meios necessários para seu exercício. 

 
Tem-se como norteador da Teoria dos Poderes Implícitos o brocardo jurídico “quem 

pode o mais pode o menos”. No entanto, a competência para ser titular da ação penal pública e a 
competência para investigar são competências diversas. São simplesmente competências 
distintas, sendo a segunda expressamente atribuída pelo constituinte a outro órgão que não o 
Ministério Público. Logo, não existiria entre elas uma relação de mais importância ou menos 
importância, a lógica dos poderes implícitos nã encontra terreno fértil para sua aplicabilidade 
neste caso específico.  

 
Assim ainda preleciona José Afonso da Silva sobre o assunto: 

 
                                                 78 BITENCOURT, Cézar Roberto. op. cit. p. 240. 79 Artigo 129 da Constituição Federal de 1988, in verbis: “São funções institucionais do Ministério Público: I - 
promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.” 80 BITENCOURT, Cézar Roberto. A Inconstitucionalidade dos Poderes Investigatórios do Ministério Público: 
“A conhecida doutrina dos poderes implícitos tem suas origens na escola clássica do constitucionalismo norte-
americano, radicada na concepção do Estado literal. Trata-se de regra de interpretação, concebida no seio da 
Constituição americana, e como atribuía amplos poderes ao governo dos Estados Unidos, necessitava assegurar- -lhe 
também os mais amplos meios para sua execução. Essa doutrina constitucional, no entanto, afasta a aplicação da 
doutrina dos poderes implícitos quando houve outra norma constitucional que cuide da competência que se pretende 
implicitamente. Em outros termos, somente se admite a inovação dessa regra de interpretação onde houve lacuna 
constitucional, ou então, quando houver uma competência explicita e justifi cável que se pretenda aprofundar e não 
alargar.” 
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Outro argumento que consta em favor da competência investigatória direta do Ministério 
Público é a de que, sendo ele titular da ação penal pública, também há de ter o poder de 
investigação criminal, sob o argumento de que “quem pode o mais pode o menos”. Se 
esse prolóquio tem algum valor no campo de direito privado, não sei, mas no campo do 
direito público, especialmente no direito constitucional, não tem nenhum valor. Não é 
uma parêmia a que se dá valor de regra interpretativa. O que é mais e o que é menos no 
campo da distribuição das competências constitucionais? Como se efetua essa medição, 
como fazer urna tal ponderação? Como quantifi cá-las? Não há sistema que o confi rme. 
As competências são outorgadas expressamente aos diversos poderes, instituições e 
órgãos constitucionais. Nenhuma é mais, nenhuma é menos.81 
 

Ainda analisando o artigo 129 da Constituição, abordaremos o conteúdo de seus incisos 
VI82, VII83 e VIII84.  

 
A redação do inciso VI foi responsável por conceder ao Ministério Público os poderes 

para expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, bem como 
requisitar informações e os documento necessários para instruí-los. Atentemos para a redação ao 
final do inciso que impõe a “condição” dessas funções serem desempenhadas no âmbito do que 
prelecionar a lei complementar.  

 
Ora, as leis complementares as quais se refere são a Lei nº 75/93 e Lei nº 8625/93 e 

ambas não trazem qualquer menção expressa à investigação criminal, tratam somente dos 
inquéritos civis públicos e outros também de natureza administrativa (ação de 
inconstitucionalidade ou de representação por intervenção). Desta forma, resta claro que a 
atuação do Parquet no sentido dado pelo inciso VI está visivilmente restrita somente à condição 
prevista na redação de ambas as legislações complementares. 

 
Quanto ao inciso VII, compreendemos de sua leitura que está a cargo do Ministério 

Público o exercício do controle externo da atividade policial, mas não transmite ao órgão o 
                                                 81 SILVA, José Afonso da. Em Face da Constituição Fderal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou 
presidir investigação criminal, diretamente? .Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 49, julho-agosto de 
2004, Ed. RT, p. 368-388. 82 Artigo 129, inciso VI da Constituição Federal de 1988, in verbis: “São funções institucionais do Ministério 
Público: VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações 
e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva”. 83 Artigo 129, inciso VII da Constituição Federal de 1988, in verbis: “São funções institucionais do Ministério 
Público: VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo 
anterior”. 84 Artigo 129, inciso VIII da Constituição Federal de 1988, in verbis: “São funções institucionais do Ministério 
Público: VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 
jurídicos de suas manifestações processuais”. 
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condão de substituí-la. Qual seria o sentido de atribuir ao Parquet o controle externo da atividade 
policial se ele mesmo controla a atividade? Neste viés, ensina Cézar Roberto Bitencourt: 

 
Não se pode conceber, vênia concessa, um Ministério Público “polícia”, quando a 
própria Constituição Federal atribui-lhe, dentre tantas atribuições, às de exercer o 
controle externo desta. Ficaria sem sentido outorgar o poder de controle externo a um 
órgão que controla a própria atividade desenvolvida, pois, nesse caso, o controle externo 
caberia necessariamente a órgão diverso, posto que do contrário tratar-se-ia de controle 
interno, que sempre existe em toda administração pública. Isso, gize-se, não diminui a 
importância do Ministério Público, titular da opinio delicti, nessa preliminar, contudo, 
sempre como assistente, acompanhando a investigação, sem, contudo, substituir a 
polícia, Instituição verdadeiramente encarregada da direção e presidência do 
procedimento investigatório. À autoridade policial caberá, não há menor dúvida, com 
exclusividade, a direção de tais investigações, nos termos do art. 144, § 1°, IV, da CF.85  

Ademais, só verdadeiramente versou-se sobre inquérito criminal no inciso VIII. Tal 
inciso usufrui de uma clareza inigualável em sua redação. Pautados neste inciso chegamos à 
conclusão derradeira que no âmbito da perscrutação criminal ao Ministério Público caberá pura e 
simplesmente requerer a instauração do próprio inquérito e de diligências investigatórias.  

 
Observe-se que temos o verbo “requerer” com utilização central no texto do inciso 

analisado, significa, portanto, dizer que ao Parquet cabe solicitar, pedir, postular à autoridade 
policial a instauração de inquérito e a realização de diligências, mas nunca ele mesmo dispor-se à 
realizar investigação ou diligências próprias. 
. 

O último argumento pertencente ao primeiro grupo é, ao meu ver, o que está revestido 
de maior gravidade por caracterizar verdadeira afronta à Constituição e ao sistema de separação 
de poderes que norteia o Estado de Direito. 

 
O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou a Resolução nº 13 que 

regulamentou o art. 8° da Lei Complementar n° 75/93 e o art. 26 da Lei n°8.625/93, 
disciplinando que à redação dos artigos também se aplicariam os poderes investigatórios na seara 
criminal. 

 

                                                 85 BITENCOURT, Cézar Roberto. op. cit, p. 243. 
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Tal resolução é flagrantemente inconstitucional pelo patente descumprimeto do artigo 
22, inciso I da Constituição Federal, que assim preceitua: 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho. 
 

Conclui-se que foi privativamente conferida à União o poder de legislar sobre matéria 
penal e processual e, se assim o é, não poderia nunca o Conselho Nacional do Ministério Público 
ter emitido resolução sobre o assunto. Ao CNMP cabe somente zelar pela autonomia funcional e 
administrativa do Ministério Público86, não lhe tendo sido atribuída a prerrogativa de legislar 
sobre qualquer matéria, somente podendo expedir atos regulamentares que tratem de assunto que 
não ultrapassem a esfera de sua competência. Ao emitir tal resolução o CNMP não regulamentou 
os artigos das leis complementares, mas sim, criou poderes investigatórios para Parquet, ou seja, 
legislou sobre a matéria, o que lhe é expressamente proibido por força do texto constitucional. 

 
Ainda sobre a Resolução nº 13, dispõe Cézar Roberto Bitencourt: 

 
Poderes e atribuições privativas do Poder Judiciário também foram invadidos na referida 
Resolução. Autoriza-se órgão ministerial a promover o arquivamento do “procedimento 
investigatório criminal”, sem qualquer controle por parte do Judiciário. Atribui-se, com 
efeito, o poder de requisitar “condução coercitiva de testemunhas”; assegura-se ao órgão 
ministerial o acesso incondicional a qualquer banco de caráter público ou relativo a 
serviço de relevância pública. Destacando-se, para não pairar qualquer dúvida sobre a 
ausência de quaisquer limites, que “nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério 
Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do 
caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja 
fornecido” (art. 6°, § 1°, da Resolução). Resta claro, pelo texto citado, que o Ministério 
Público pretende afastar de suas atividades investigatórias (por que, vênia concessa, de 
poder não se trata) o crivo do próprio Poder Judiciário, numa afronta gritante ao texto 
constitucional. Seria o Parquet um superpoder, superior aos Três Poderes da República? 
Pode não ser, mas que parece, parece.87  

                                                 86 Artigo 130-A da Constituição Federal de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, in verbis: “O 
Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma 
recondução, sendo: § 2º 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: I - zelar 
pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de 
sua competência, ou recomendar providências.” 87 BITENCOURT, Cézar Roberto. op. cit, p. 263. 
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Por fim, concluímos o primeiro grupo de argumentos, trazendo à tona as premissas mais 
importantes para apropriada elucidação do tema. 

 
 

5.1.2 Argumentos de Ordem Histórica 
 

Com o segundo grupo de argumentos pretende-se demonstrar que historicamente o 
legislador obteve inúmeras oportunidades em conceder ao Ministério Público os poderes 
investigatórios que clamam para si. O tema, inclusive, foi alvo de debates durante a Assembleia 
Nacional Constituinte de 1988, onde qualquer proposta no sentido de conceder poderes 
investigatórios ao Parquet foi sempre rejeitada. 

 
Conforme apregoa o Ilmo. Ministro Luís Roberto Barroso: 

 
No Brasil, historicamente, a competência para realizar as investigações preparatórias da 
ação penal sempre foi da Polícia. Em várias ocasiões tentou-se modificar esse regime, 
mas as propostas foram rejeitadas. Isso foi o que aconteceu quando, em 1935, se 
procurou instituir juizados de instrução, proposta apresentada pelo então Ministro da 
Justiça, Vicente Ráo. O mesmo se passou, em várias ocasiões, quando se tentou conferir 
atribuições investigatórias ao Parquet; propostas nessa linha foram rejeitadas na 
elaboração da Constituição de 1988, nas discussões que deram origem à lei 
complementar relativa ao Ministério Público, em 1993, e também nos debates que 
envolveram as propostas de emendas constitucionais discutidas em 1995 e 1999. 
Especificamente nas discussões da assembleia constituinte, o texto aprovado pretendia 
exatamente manter as investigações criminais como atribuição exclusiva da polícia 
judiciária.88 
 

Portanto, o seguinte argumento concerne justamente à tramitação da PEC nº 197/200389 
no Congresso Nacional. Ora, se o Ministério Público possui mesmo os poderes investigatórios 
que tanto afirmam, qual seria a necessidade de defender tão fervorosamente a aprovação da PEC 
modificando o texto constitucional? A resposta nos parece simples e nítida após tomarmos 
conhecimento do histórico dos debates havidos sobre o tema: o próprio Ministério Público, nem 
que seja implicitamente, reconhece que inexiste a atribuição investigatória reservada ao órgão, já 
que é necessária emenda à constituição para legitimá-la. 
                                                 88 BARROSO, Luís Roberto. op. cit.  89 BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição nº 197 de 2003. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=142415> Acesso em 07 fev. 2016 
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5.1.3 Argumentos de Ordem Prática 
 
Inaugura-se a presente seção com a premissa de que o Ministério Público careceria de 

condições técnicas e estruturais para arcar com o esforço necessário a investigação criminal, o 
referido órgão não conseguiria assumir o grande número de inquéritos policiais que 
corriqueiramente são instaurados pelas Polícias Judiciárias.  

 
Importante neste momento fazer observação sobre o assunto: os defensores da tese que 

confere ao Ministério Público poderes investigatórios admitem a ausência de condições materiais 
para gerir a investigação criminal em sua plenitude e, por isso, o Parquet assumiria os casos 
“quando o interesse público exigir”90. Os problemas dessas alegação residem no fato de: a um, o 
próprio órgão de acusação definiria quando a exigência do interesse público se faria presente, ou 
seja, basicamente escolheria o que é de seu interesse investigar e deixaria de lado o que lhe 
pareceria “menos” importante e, a dois, a cada dia percebemos mais que os casos de seu interesse 
são justamente aqueles que produzem verdadeiros espetáculos midiáticos, onde o promotor 
vislumbra a possibilidade de tomar para si uma “capa” e agir como paladino da justiça perante a 
sociedade. 

 
Outro grave problema de ordem prática que se apresenta, decorre justamente de se 

conceder tamanho poder ao Ministério Público. Teríamos um órgão com competência para 
promover a ação penal e para proceder as investigações que posteriormente viriam embasá-la. 
Ora, não é difícil chegarmos prontamente à conclusão, quem investiga faz um juízo prévio para 
conduzir a perquirição em determinado viés. Dar este poder ao Parquet significaria entregar a 
produção de provas nas mãos do órgão acusador que tende a, naturalmente, buscar pelas 
evidências que melhor lhe sirvam, seria uma procura orientada. Desnecessário salientar que a 
manifestação desse conjunto de situações caracterizariam flagrante cerceamento de defesa. 
                                                 90 BITENCOURT, Cézar Roberto. op. cit, p. 255. 
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Sendo assim, a investigação orientada pelo Parquet causaria verdadeiro desequilíbrio 

entre as “forças” atuantes na dialética do processo, qual sejam a defesa e a acusação. A entrega da 
perscrutação ao órgão acusador violaria a paridade de armas, uma vez que a acusação teria 
controle sobre a colheita de provas e sob a realização de quais diligências recairia um caráter 
indispensável. Desta forma, a acusação desfrutaria de óbvia vantagem em relação à defesa que 
estaria apenas a mercê de todo procedimento investigativo conduzido por aquela, sendo mera 
telespectadora dos atos nos quais também deveria participar, já que o princípio tem como 
condição sine qua non a garatia de igualdade e equilíbrio para ambas as partes. 

 
Com base no exposto, percebemos que ocorreria séria concentração de atribuições nas 

mãos de uma única instituição e que seus poderes tornariam-se excessivos, para dizer o mínimo. 
Some-se à equação o fato do Ministério Público quase não sofrer controle de qualquer outra 
instância e, ainda, o fato de não haver qualquer norma legal reguladora de como se daria a 
atuação de seus membros no âmbito da investigação, estará criada uma instituição com 
superpoderes e um ambiente mais do que propício para o favorecimento de condutas abusivas e 
caprichos pessoais. 

 
A fim de fechar o presente tópico trazemos um último argumento à apreciação. Como 

bem sabemos, a Constituição concedeu ao Ministério Público o controle da atividade externa 
policial, devendo o órgão fiscalizar a atividade da polícia judiciária no que concerne o 
cumprimento dos atos necessários à investigação. O Parquet clama para si a atribuição 
investigatória calcado no argumento da morosidade das investigações e da corrupção entranhada 
no seio da instituição policial.  

 
Há que se observar que a função fiscalizatória para que essas situações e desvios não 

ocorram já pertence ao Ministério Público, cabendo a ele desempenhá-la com maior empenho 
justamente visando coibir ocorrências dessa natureza. Honestamente, se o supracitado órgão já 
não consegue executar e cumprir uma atribuição que já lhe é constitucionalmente outorgada, 
imagine-se então se lhe fosse atribuída mais uma? A solução ao problema apresentado pelo 
Parquet encontra-se em suas próprias mãos, - sem ter a necessidade de usurpar para si o poder de 
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investigação – que seria o desempenho do controle e fiscalização da atividade policial de forma 
mais efetiva e veemente pelo próprio órgão. 

 
Apenas com vistas de arrematar o tema, o Parquet ao referir-se à polícia judiciária como 

uma instituição manchada pela corrupção, achando que este é argumento suficiente para tomar 
para si a investigação criminal, parte do pressuposto que o próprio Ministério Público é uma 
instituição ilibada, ética e que não conhece a erva daninha da corrupção que tem proliferado no 
seio das instituições públicas. Acerca do assunto, interessante citar opinião do Ministro Luís 
Roberto Barroso: 

 
Sem a pretensão de uma elaboração sociológica mais sofisticada, e muito menos de 
empreender qualquer juízo moral, impõe-se aqui uma reflexão relevante. No sistema 
brasileiro, é a Polícia que atua na linha de fronteira entre a sociedade organizada e a 
criminalidade, precisamente em razão de sua função de investigar e instaurar inquéritos 
criminais. Por estar à frente das operações dessa natureza, são os seus agentes os mais 
sujeitos a protagonizarem situações de violência e a sofrerem o contágio do crime, pela 
cooptação ou pela corrupção. O registro é feito aqui, porque necessário, sem incidir, 
todavia, no equívoco grave da generalização ou da atribuição abstrata de culpas 
coletivas. Pois bem: não se deve ter a ilusão de que o desempenho, pelo Ministério 
Público, do papel que hoje cabe à Polícia, manteria o Parquet imune aos mesmos riscos 
de arbitrariedades, abusos, violência e contágio.91 
 

Neste ínterim, pautada nas palavras do Ilmo. Ministro, concluo que o Ministério Público 
não é uma instituição situada acima do bem e do mal e, assim como toda a insituição constituída 
por seres humanos que desfrutam de determinados poderes a mais do que alguns outros, está 
sujeita a ser envenenada pela mazela da corrupção. 
 

5.2 ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À INVESTIGAÇÃO DIRETA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
A premissa mais utilizada pelos defensores da tese favorável em conceder poderes 

investigatórios ao Ministério Público é o uso da Teoria dos Poderes Implícitos. Entende-se que 
apesar do legislador constituinte não ter incluído expressamente no texto contitucional a 
atribuição investigatória, esta estaria implicitamente abarcada pela Constituição a partir do 

                                                 91 BARROSO, Luís Roberto. op. cit. 
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momento que não houve a entrega exclusiva dessa competência às Polícias Judiciárias e por força 
força do artigo 129, inciso IX92 da Constituição Federal. 

 
Neste sentido, sob a égide do brocardo jurídico “quem pode o mais pode o menos” 

compreende-se que uma vez que ao Ministério Público incumbe a titularidade da ação penal 
pública e o controle externo  da atividade policial, incumbiria a ele também a capacidade de 
proceder investigações de caráter criminal. Isto porque, defende-se que a investigação criminal 
estaria englobada na manifestação de um poder mais amplo – titularidade da ação penal – e, 
consequentemente, tal manifestação também a abrangeria. 

 
O Parquet por ter a titularidade da ação penal não deveria ser “refém” da atividade 

policial durante a perquirição criminal, ocupando a posição de mero requisitor de diligências, 
como também deveria ser capaz de realizá-las por vias próprias em caso de necessidade. Tal 
prerrogativa lhe caberia porque o inquérito policial é um procedimento dispensável para exercer o 
direito de ação, portanto, atribuir-lhe esta função conferiria ao órgão maior autonomia até mesmo 
para tomar providências na apuração de fatos delituosos que chegassem ao conhecimento direto 
do Ministério Público para, posteriormente, embasar o oferecimento de denúncia 

 
Argumenta-se ainda que se o Ministério Público pode atuar como custos legis, capaz de 

postular a absolvição do réu, poderia também desenvolver a atividade da investigação criminal 
tendo em vista que durante o curso desta o fato poderia quedar-se elucidado no sentido de não ser 
o suspeito o verdadeiro autor do crime ou ter agido sob a força de alguma excludente de ilicitude 
e, nestes casos, o Parquet poderia poupar o acusado de submeter-se ao estigma do processo 
penal. 

 
 Além disso, para garantir ao Parquet dita autonomia na apuração do fatos necessários 

para fundamentação de denúncia, a Constituição teri atribuído ao Ministério Público o poder de 
expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva (art. 129, 
                                                 92 Artigo 129 da Constituição Federal de 1988, in verbis: “São funções institucionais do Ministério Público: 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.” 
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VI). A suposta competência conferida pelo inciso VI do artigo 129, regulada pelo que dispõe os 
artigos em lei complementar pertinente, abrangeria tanto a seara civil quanto a criminal. 

 
Cite-se ainda o artigo 4º do Código Processual Penal que conteria em seu texto 

normativo dispositivo que legitimaria a investigação perpetrada pelo Parquet: 
 

Art. 4º - A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de 
suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua 
autoria. 
Parágrafo único - A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades 
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.  

Nota-se dois comandos legais distintos na redação do artigo: o primeiro comando, 
contido no caput, é inteiramente dedicado a lançar luz sobre por quem será exercida função de 
polícia judiciária e a qual fim sua atuação visa contemplar, no caso, apuração da autoria e 
materialidade dos delitos através do inquérito policial. O segundo comando, vem explicitado no 
parágrafo único e limita a competência investigativa da polícia judiciária, excluindo-a nos casos 
em que é prevista por lei às autoridades administrativas. 

 
Desta feita, estaria o legislador exprimindo através do segundo comando o seu desejo 

em não conceder plena e absolutamente a função investigativa à polícia judiciária, reservando-a 
também a outros personagens, desde que amparados na lei. Baseado neste argumento, o 
Ministério Público não encontraria obstáculo para desempenhar a função investigativa, bastando 
para tanto haver previsão legal.  

 
A intervenção do Ministério Público também seria bem vinda em determinadas situações 

por conta de sua independência em relação aos Poderes estatais, o que conferiria maior 
imparcialidade e menor possibilidade de desvio por influência ou simples corporativismo. 
Ademais, as notícias envolvendo policiais corruptos são cada vez mais constantes, sendo mais um 
fator para dar ao Parquet  autonomia nas investigações. 
  

Rebatendo ao argumento da falta de estrutura do Ministério Público para proceder as 
investigações, defende-se que a investigação pelo Parquet teria caráter subsidiário, significando 
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que seria exercida somente quando necessária, não usurpando, dessa forma, a atribuição da 
polícia judiciária. E quando então seria necessária a atuação investigativa do Ministério Público? 
Seria necessária quando os delitos apurados fossem de difícil elucidação pela polícia judiciária, 
delitos de grande amplitude ou complexidade e que afetassem demasiadamente a ordem pública. 

  
Por fim, percebemos que pretende-se a criação de uma norma legal que regularize a 

situação do Ministério Público ante a possibilidade de possuir a função investigativa e quer que 
esta norma atue como uma soma de forças, ou seja, não que o Ministério Público atue sozinho 
nas investigações, mas em um esforço conjunto com a polícia. A atuação direta do Parquet nas 
apurações poderia gerar maior celeridade na conclusão das investigações e a presença ativa de 
um membro de seus quadros em contato direto com a prova produzida teria sua “convicção 
acusatória” melhor construída, podendo evitar persecuções penais prescindíveis. 
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CONCLUSÃO 
 

Com o prsente trabalhouscou-se demonstrar os posicionamentos contrário e a favor do 
exercício da investigação criminal direta levada à cabo pelo Ministério Público e os seus 
respectivos argumentos, esforçando-se sempre para dar igual espaço e importância para ambas 
considerações acerca do tema. 

 
Ao analisarmos as obras acerca do assunto que se posicionam a favor do Ministério 

Público, notamos que em sua grande maioria são de autoria de renomados autores e juristas que 
integram ou integraram o quadro funcional da instituição. Ao meu ver, esta constatação 
enfraquece a força argumentativa favorável. 

 
Como não poderia deixar de ser, assim como qualquer outra instituição composta pelo 

homem, a polícia judiciária também se encontra mergulhada na “crise moral” a qual 
atravessamos, com inúmeros casos de corrupção de grande repercussão midiática que retira o 
crédito da instituição que deveria ser responsável justamente por reprimir aqueles que atentam 
contra a sociedade. Some-se a isto o fato da atividade policial encontrar-se completamente 
sucateada e seu quadro funcional sofrer com grande deficiência de pessoas devidamente 
capacitadas para o desempenho de uma investigação criminal com qualidade. 

 
E é justamente nesta conjuntura, onde a atividade policial é desacreditada e a sociedade 

clama por respostas, que surge a figura do Ministério Público como paladino da justiça e como 
uma instituição ética acima de qualquer suspeita, aliás, ergue-se apoiado pela população, que nele 
vê a figura do acusador que efetivamente “combate” a criminalidade e condena o criminoso. 

 
Claro que para os operadores do direito é sabido que esta não é única função do Parquet 

mas, infelizmente, é justamente por ela que a instituição ganha tanto destaque na mídia. Logo, 
apoiados nas premissas de que devem agir se o interesse público assim o exigir (e vemos que tem 
exigido) e no fato de ser um órgão independente não pertencente a nenhum dos três poderes, seus 
membros tem alegado que possuem maior liberdade em investigar, uma vez que não estariam 
submetidos a determinadas pressões e influências. 
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Ora, é óbvio afirmar que como órgão de acusação que é, o Ministério Público buscará 

em suas investigações encontrar aquilo que lhe ajude a atingir seus objetivos institucionais: a 
condenação. E é justamente ai que reside o perigo. Estaremos diante da figura de um Estado 
punitivista, nos afastando cada vez mais do Estado Democrático de Direito e nos aproximando de 
um verdadeiro Estado de Polícia. 

 
Ressalte-se ainda que a Constituição distribuiu atribuições entre as instituições 

justamente para que não houvesse uma que prevalecesse sobre outra. Outorgar poderes de 
investigação na seara criminal ao Ministério Público é entregar-lhe poder além do pretendido 
pelo legislador originário e concentrar poderes demais nas mãos de uma única instituição, o que 
afronta claramente o modelo de Estado que foi adotado pela Lei Maior. 

 
Ademais, é por nós também sabido que grandes poderes tendem a causar grandes 

excessos. A verdade é que nenhuma insituição, enquanto composta por seres humanos, cada qual 
com suas paixões, estará completamente livre de eventuais desvios. Concentrar poderes é criar 
um ambiente propício para o favorecimento de interesses próprios e realização de caprichos 
pessoais.   

 
Deixando de lado preferências particulares, está claro que o modelo de investigação 

preliminar adotado atualmente está longe de ser o ideal e sofre de graves problemas em sua 
execução. A solução não está em apenas mudar a quem compete investigar mas, sim, em como 
investigar, em como ocorre o procedimento. 

 
O Ministério Público, aliás, possui competência constitucionalmente atribuída de 

praticar o controle externo da atividade policial. Então, ao invés de tomar para si a investigação, 
porque não procura dar efetividade à função que já lhe concerne? Creio que a crise generalizada 
em que nos encontramos não será debelada por essa ou aquela instituição, mas por ambas 
atuando em conjunto, o que as tornaria mais efetivas no cumprimento de suas finalidades.  
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Saliente-se mais uma vez que mudar o “inquisidor” em nada adiantará se as práticas não 
mudarem. Muito menos se tal mudança for produto de verdadeira “ginástica” jurídica, pois, além 
do texto constitucional não demonstrar qualquer intenção em conceder ao Parquet poderes 
investigatórios na seara criminal, o modelo de instituição com “superpoderes” que surgirá estará 
em completa dissonância com os preceitos fundamentais de um Estado de Direito. 
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