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                              RESUMO

A prática de uma conduta delituosa perturba a ordem pública e faz nascer para o Estado seu
poder-dever  de  punir.  As  autoridades  públicas  devem,  portanto,  buscar  elucidar  os  fatos
aparentemente criminosos, de modo a fornecer ao titular da ação penal evidências suficientes
para seu convencimento acerca da ocorrência da infração penal e de sua provável autoria. Sua
efetividade é essencial para o êxito da persecução penal, já que o oferecimento da ação penal
não  prescinde  de  indícios  mínimos  de  autoria  e  de  materialidade,  evitando-se,  com isso,
processos infundados, ao mesmo tempo em que se garante a segurança pública. O presente
trabalho tem como primordial  objetivo  demonstrar  que a  investigação criminal  a  cabo da
polícia,  adotada  no  ordenamento  brasileiro,  não  vem  produzindo  resultados  satisfatórios,
sendo alarmantes a criminalidade e a impunidade aqui existentes. Busca-se, assim, com esse
trabalho, discutir uma alteração nesse sistema, com a ampliação da participação do Ministério
Público, fiscal da lei, na instrução preliminar, seja dirigindo as investigações, seja exercendo
um efetivo controle externo da atividade policial.

Palavras-chave:  Ministério  Público.  Investigação Criminal.  Controle  Externo da Atividade
Policial. 



                                                                ABSTRACT

The practice of a criminal offence disturbs the public order and gives rise to the State’s right
to punish. Public authorities must, therefore, engage on the elucidation of facts apparently
criminal,  in  order  to  supply  the  Prosecuter  enough evidence  for  his  conviction  about  the
occurrence of an infraction and of it probable perpetrator. It’s effectiveness is essential  to
assure the outcome of the prosecution, due to the fact that the filing of the complaint can’t go
without  minimal  indication  of  the  materiality  of  the  crime  and  its  infractor,  avoiding,
therefore, groundless cases, at the same time as it ensures public security. This present work
has as main goal the demonstration that the criminal investigation lead by the police, adopted
in Brazil,  hasn’t  been producing satisfying results,  being alarming the criminality  and the
impunity here existent. This essay aims, thus, to discuss an alteration of this system, with the
enlargement of the participation of the District Attorneys, law inspector, on the preliminary
instruction,  if  not  through  the  direction  of  the  investigations,  then  through  the  effective
exterior control of the police activity.

Keywords: District Attorney. Criminal Investigation. Exterior control of the police activity. 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho monográfico que se apresenta tem por finalidade  realizar  uma

análise da atuação do Ministério Público, titular da ação penal pública, na fase pré-processual,

tendo em vista seu novo perfil constitucional. 

A Carta Magna, bem como as inovações normativas que lhe sucederam, apontam uma

tendência de alargamento das atribuições da instituição, que é cada vez mais demandada pela

sociedade.

Ao mesmo tempo, o alarmante índice nacional de violência1, muito superior à média

mundial, mostra a ineficácia dos organismos estatais responsáveis pela segurança pública. 

Aliás, em precioso e detalhado estudo realizado pelo Instituto Sangari, constatou-se

que o  país  detém o  maior  número  absoluto  de  homicídios  por  arma  de  fogo no mundo,

quantitativo superior, inclusive, ao de nações que estão oficialmente em guerra! 2

Diante desses assustadores dados, partiremos da premissa de que o tema precisa ser

debatido  e  medidas  urgentes  precisam  ser  tomadas,  tanto  de  cunho  preventivo  quanto

repressivo.

Nesse instante, cabe delimitar o presente estudo ao momento posterior à ocorrência do

delito,  referente  à  fase apuratória.  Não será objeto  desse trabalho,  portanto,  a  análise  das

políticas  públicas,  nem das  causas  da  criminalidade,  mas  sua  elevada  taxa,  bem como a

frustrante  impunidade3,  que  acaba  por  estimular  a  delinquência,  denotam a  gravidade  da

situação atual e a imperiosa modificação do sistema vigente. 

Inicialmente, realizar-se-á uma breve explanação do sistema de instrução preliminar

policial adotado no Brasil, que tem se mostrado inapto para assegurar a devida persecução

estatal e, consequentemente, a segurança pública.

1  “O Brasil tem 26,2 homicídios para cada 100 mil habitantes, índice que, no contexto internacional, equivale à
situação  de  violência  endêmica.  A  taxa  máxima  admitida  é  de  10  homicídios  por  100  mil  habitantes”.
Disponível  em:  <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf>.  Acesso
em: 23 dez 2013. Ademais, o país figura em 8º lugar no número de homicídios, conforme pesquisas realizadas
pela  WHOSIS  e  compiladas  pelo  Instituto  Sangari  para  o  Ministério  da  Justiça.  Disponível  em:
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/MapaViolencia2013_armas.pdf>. Acesso em: 22 dez 2013.

2  “Os 12 maiores conflitos—que geraram 81,4% do total de mortes diretas—vitimaram 169.574 pessoas nos 4
anos contabilizados. Nesses mesmos 4 anos, 208.349 pessoas morreram no total dos 62 conflitos. No Brasil—
país sem disputas territoriais, movimentos emancipatórios, guerras civis, enfrentamentos religiosos, raciais ou
étnicos—, morreram mais pessoas (192.804) vítimas de homicídio que nos 12 maiores conflitos armados no
mundo. Mais ainda, esse número de homicídios se encontra bem perto das mortes no total dos 62 conflitos
armados registrados nesse relatório. E esses números não podem ser atribuídos às dimensões continentais do
Brasil. Países com número de habitantes semelhante ao do Brasil, como Paquistão, com 185 mi habitantes, têm
números e taxas bem menores que os nossos. E sem falar da Índia, que possui 1.214 mi de habitantes e taxas de
homicídio inferiores às do Brasil”. Ib.

3  A taxa de resolução dos homicídios no Brasil é de apenas 5% a 8%, enquanto nos Estados Unidos chega a
65%,  na  França,  80%  e  no  Reino  Unido  atinge  incríveis  90%.  Disponível  em:
<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf>. Acesso em: 23 dez 2013.

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/MapaViolencia2013_armas.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf
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Passaremos, então, a discutir a importância da investigação preliminar, que tem como

fito  a  produção  de  provas  suficientes  que  forneçam ao  titular  da  ação  penal  indícios  da

existência de uma infração penal e de sua autoria.

Depois, passaremos a comentar a obsolescência do sistema de investigação policial, o

que  o  professor  Aury  Lopes  Jr.  denomina  “crise  do  inquérito  policial”4,  enumerando  as

críticas que lhe são dirigidas.

No segundo capítulo, realizaremos uma abordagem do papel do MP no ordenamento

jurídico brasileiro, que teve suas competências expandidas com o advento da CRFB.

Nesse ponto, destacaremos a boa imagem que vem sendo atrelada à instituição, fruto

do trabalho sério e probo que vem sendo realizado. De seus membros são exigidas condutas

sempre coerentes com a moralidade, como destaca Claúdio Barros Silva5: 

“Atributos  de  dignidade,  valores  éticos  e  compromissos  funcionais  devem  estar
solidificados nos membros da Instituição, pois estes detêm, na estrutura pública do
Estado,  posicionamento  diferenciado.  A  sociedade  confia  e  espera  muito  da
Instituição e dos seus membros, que devem estar conscientemente vinculados aos
compromissos assumidos desde o ingresso na carreira, após o sucesso no concurso
público”.

Assistimos  diariamente  a  um  fortalecimento  do  órgão,  cujo  âmbito  de  atuação

extrapola  os  limites  do  Judiciário,  tutelando  interesses  públicos  e  individuais  também na

esfera extrajudicial. Cada vez mais, os membros do Parquet se conscientizam da relevância de

seu papel como agentes de transformação social.

Esse  fenômeno,  como  veremos,  tem  sido  recebido  com  certa  relutância  por

determinados segmentos sociais,  que se sentem ameaçados com seu crescimento e com o

respaldo que recebem da sociedade.

Em seguida, abordaremos brevemente o sistema do promotor investigador, que vem

sendo  adotado  em  diversos  países  em  substituição  ao  modelo  judicial  de  investigação.

Referido sistema, diversamente do brasileiro, confere não apenas a titularidade da ação penal

ao Parquet, como também a direção das investigações criminais, o que faz com o auxílio das

forças policiais.

4  LOPES JR., Aury. A crise do inquérito policial: breve análise dos sistemas de investigação preliminar no
processo penal, AJURIS, ano XXVI, n.78 – jun/2000. P.43-74

5  SILVA,  Cláudio  Barros.  Os atributos  da  dignidade,  os  valores  e  a  responsabilidade  dos  membros  do
Ministério Público. Revista do CNMP - Brasília, v. 1, n. 2, p. 13-33, jul./dez. 2011. P. 203-221. Disponível em:
<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/revista_cnmp_vol2_para_web.pdf>.
Acesso em: 22 dez 2013.

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/revista_cnmp_vol2_para_web.pdf
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Por  fim,  analisaremos  o  controle  externo  da  atividade  policial,  atribuição

constitucional  do  Ministério  Público,  cujo  exercício  ainda  sofre  resistência  tanto  pelos

promotores,  quanto  pelos  policiais.  Abordaremos  a  polêmica  gerada  pela  falta  de

regulamentação dessa prerrogativa, que vem sendo suprida por atos infralegais editados, por

exemplo, pelo CNMP e pelo CNPG, não sem questionamentos, porém.

Finalizaremos ressaltando a imprescindibilidade da cooperação entre os entes estatais,

único meio eficaz para a consecução de seus fins, sempre voltados à efetivação do interesse

público. 

Portanto, o presente trabalho versará sobre a almejada ampliação da participação do

Ministério Público na instrução preliminar,  considerando sua nova missão institucional  de

guardião da democracia.
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1. A NECESSÁRIA REFORMULAÇÃO DO MODELO VIGENTE

“O homem é o lobo do homem”. Esse é o fundamento dado por Thomas Hobbes, em

seu Leviatã, para a necessidade da formação de um Estado, encarregado de consolidar a paz

social. Sustentou que o conflito é inerente aos seres humanos, violentos por natureza, razão

pela qual deveriam firmar um “contrato social” entre si,  pondo fim ao estado de guerra e

possibilitando a vida em sociedade.

Para tanto,  abdicam de uma parcela  de sua liberdade  e de seus direitos,  que são

plenos no estado de natureza, e, em troca, o Estado se incumbe de zelar pelos demais, não

renunciados,  bem  como  de  restaurar  a  paz,  quando  for  perturbada.  Dentre  os  direitos

abdicados se encontra a autotutela, vulgo “fazer justiça com as próprias mãos”. Ao Estado

pertence, pois, o monopólio do ius puniendi, que se trata não só de um direito de punir, mas

de um verdadeiro poder-dever, uma vez que ele não pode se eximir do exercício esse múnus.

Quando a ordem é violada, portanto, movimenta-se todo um aparato estatal, que vai

desde a  fase investigatória,  em que se busca elucidar  um fato tido como delituoso,  até  a

efetiva  execução  da  pena.  A  fase  da  apuração,  com  a  adequada  produção  probatória,  é

essencial para o êxito da ação penal e, consequentemente, para a aplicação da pena, que, no

direito hodierno, somente é possível com a observância do devido processo legal. 

É o que defendem Lopes Jr. e Gloeckner (2012, p.103), ao destacarem a ligação

direta entre a investigação improdutiva e o criminal case mortality, que corresponde às ações

penais improcedentes: 

“Existe uma clara relação entre a eficácia da instrução preliminar e a diminuição dos
índices de  criminal case mortality, de modo que, quanto mais eficaz é a atividade
destinada a descobrir o fato oculto, menor é a criminalidade oculta ou latente, ou
ainda, as cifras de la ineficiencia de la justicia, como prefere Ferrajoli”.

Em nosso país, a Constituição Federal atribuiu, em seu art. 144, à Polícia a apuração

de infrações penais, que se materializa, em atenção ao princípio da escrituração, através do

inquérito policial. Os altos índices de criminalidade6 demonstram, no entanto, a falência da

polícia  preventiva,  enquanto  as  elevadas  taxas  de  crimes  não  solucionados,  inobstante  o

crescimento  da  população  carcerária,  denotam  a  fraca  atuação  da  polícia  repressiva,  a

judiciária.

6 Cf. notas de rodapé 1 e 2 supra.
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Ao mesmo tempo,  cresce  no  país  um sentimento  de  extrema insatisfação  com a

atuação abusiva dos  policiais,  que constantemente  violam direitos  e  garantias  individuais,

valendo-se da máxima maquiavélica de que “os fins justificam os meios”.

Essa violência arbitrária e ilegítima, voltada principalmente contra a camada mais

baixa da população, acaba por diminuir a credibilidade da instituição perante os particulares. 7

A propósito, no Manual do Controle Externo do Ministério Público, elaborado pelo

Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG), ressaltou-se a necessidade de uma ação

policial proba, nos seguintes termos:

“O interesse social requer que sempre se traga à lembrança a necessidade de uma
Polícia Judiciária compromissada com a cidadania, respeito aos direitos individuais
e  aos  princípios  constitucionais  reitores  do  serviço  público  (dentre  os  quais  se
destaca aqui a eficiência)”. 8

Em junho do presente ano, inclusive, devido ao forte apelo dos manifestantes, que se

insurgiram contra  a  ação  policial,  foi  arquivada  a  PEC 37/2011,  a  famigerada  “PEC da

impunidade”, projeto de emenda constitucional que pretendia conferir à polícia exclusividade

no poder de investigação criminal.

Patente, assim, o desgaste da relação entre a polícia e a população.

É certo que não se pode atribuir unicamente à corporação a responsabilidade pelas

reiteradas infrações penais que assolam o país9. Há fatores diversos, desde a falta de material

até outros de cunho social, e cujo estudo convém à criminologia, que justificam esse elevado

número.

Cabe  ao  Estado,  através  da  implementação  de  políticas  públicas,  tratar  dessas

questões, visando à redução das desigualdades e, consequentemente, da criminalidade, como

bem salientou Greco (2013, p.03):

7  “As violações da Lei por parte da polícia têm múltiplos efeitos práticos: Diminuem a confiança do público;
Agravam a desobediência civil; Ameaçam o efetivo exercício da ação penal pelos Tribunais; Isolam a polícia
da comunidade; Resulta na libertação dos culpados e na punição dos inocentes; Deixam a vítima do crime sem
que se lhe faça justiça pelo seu sofrimento; (...) provocam críticas por parte da comunidade internacional e dos
meios de comunicação  social  e colocam o respectivo Governo sob pressão.  (...)  Os agentes  policiais e  os
serviços responsáveis pela aplicação da lei que respeitam os direitos humanos colhem, pois, benefícios que
servem aos próprios objetivos da aplicação da lei, ao mesmo tempo que constroem uma estrutura de aplicação
da lei que não se baseia no medo ou na força bruta, mas antes na honra, no profissionalismo e na dignidade”.
LASSO, José Ayala.  Direitos Humanos e Aplicação da Lei - Manual de Direitos Humanos para as forças
policiais. P.V e VI, apud, GRECO (2013, p.12). 

8  Conselho Nacional de Procuradores-Gerais  dos Ministérios Públicos dos Estados e da União.  Manual do
Controle Externo da Atividade Policial. 2ª edição. Brasília, 2012 Acesso em: 15 nov 2013, disponível no site
<www.cnpg.org.br  >  . Anexo, p.10.

9  Nesse sentido, MORAES, Bismael B. O inquérito policial é o vilão no direito brasileiro? RBCCrim, ano 7, 
n.28, out-dez/99 p.255-264.

http://www.cnpg.org.br/
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 “A ausência de um Estado Social e, mais do que isso, a perceptível desigualdade
entre as camadas sociais gera nas classes mais baixas um sentimento de revolta,
aumentando, consequentemente, o índice de criminalidade”. 

Um breve exame das políticas criminais que vêm sendo adotadas pelas autoridades

nacionais demonstra a tendência expansionista do direito penal,  que serve, cada vez mais,

como instrumento segregador das camadas sociais,  lotando as cadeias  com integrantes  da

classe mais baixa. Esse fenômeno encarcerador não é particular da justiça brasileira, tendo

sido ele analisado pelo americano Eric Lotke10:

“(...) Em suma, nós estamos atualmente usando o sistema de justiça criminal para
‘administrar  as  classes  mais  baixas’.  A  prisão  não  serve  mais  para  retirar  do
convívio social os verdadeiramente perigosos; tem sido utilizada como instrumento
de controle de determinado segmento social”.

O que não se pode admitir, porém, é que a população brasileira fique à mercê da boa

vontade estatal, sendo obrigada a conviver com o temor constante, na expectativa de que as

medidas porventura tomadas sejam bem sucedidas.

Resta-lhe,  portanto,  tendo  em vista  que  estamos  distantes  da  utópica  pacificação

social,  confiar  que  o Estado ao menos está  bem equipado para reprimir  as  condutas  que

afrontem sobremaneira a ordem jurídica vigente.

A verdade é que a polícia, órgão responsável pela primeira fase da persecução penal,

da qual dependem as ulteriores, não vem atingindo resultados satisfatórios, longe disso. Sua

baixa  produtividade,  aliada  ao  descontentamento  social  com  a  sua  atuação,  implicam  a

imperiosa reformulação do sistema vigente.

Insta ressaltar, contudo, que não há modelo isento de críticas, devendo-se perquirir

aquele que melhor atenda aos anseios sociais e adequá-lo à nossa realidade. É o que passamos

a analisar.

10  LOTKE, Eric. A dignidade humana e o sistema de justiça criminal nos EUA. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, n.24, v.6, 1998. P.46.
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1.1 – A IMPORTÂNCIA DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR

Inicialmente, cabe definir no que consiste a “instrução preliminar”. Em brilhante e

aprofundado trabalho sobre o tema, fruto de sua tese de doutorado, Aury Lopes Jr. (2012,

p.92-93) conceitua a investigação preliminar como:

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

A fase de instrução preliminar, portanto, é procedimento anterior ao processo penal,

cujo fito  é a formação da  opinio delicti do titular  da ação penal,  juntando-se,  para tanto,

evidências suficientes que justifiquem o “processo ou o não-processo”.

O produto dessa atividade probatória  é que embasará todos os atos persecutórios

subsequentes, uma vez que o oferecimento da ação penal não prescinde de indícios mínimos

de autoria e de materialidade, que geralmente são obtidos nessa fase – apesar da possibilidade

das provas serem obtidas por meio outro que não pela via da investigação estatal11. 

O grau de convencimento acerca do fato, no entanto, varia dependendo da etapa em

que  se  encontra,  sendo  preciso,  para  instaurar  o  procedimento  investigatório,  a  mera

possibilidade de ocorrência do delito, enquanto que para transmudá-lo em ação penal exige-se

um grau maior, qual seja, de probabilidade.

De forma elucidativa, Lopes Jr. e Gloeckner (2012, p. 98) discorrem que:

“Valorativamente,  possibilita,  com  a  investigação,  a  transição  entre  a  mera
possibilidade  (notícia-crime)  e  uma  situação  de  verossimilitude
(imputação/indiciamento) e posterior probabilidade (indícios racionais), necessária
para a adoção de medidas cautelares e para receber a ação penal. Finalmente, na
sentença,  é  alcançado um juízo de certeza  (para condenação)  ou mantido o grau
anterior de probabilidade, que não autoriza um juízo condenatório”.

Percebe-se, portanto, que basta a plausibilidade da existência de uma infração penal

para dar azo à instrução preliminar, mas exige-se que, no decorrer dessa fase, a ocorrência

seja de tal forma aclarada que proporcione ao  dominus litis uma segurança maior de que o

delito aconteceu e de seu provável autor.

11  Art.  39, §5º, CPP: “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”.
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Continuam  os  referidos  autores  a  sua  lição,  elencando  os  três  fundamentos  da

investigação preliminar:

“(...) As três razões que fundamentam a instrução preliminar: a) buscar o fato oculto:
esclarecendo em grau de probabilidade a autoria e a materialidade; b) salvaguardar a
sociedade. (...) Essa garantia de que não existirá impunidade manifesta-se também
através da imediata atividade persecutória estatal; c) evitar acusações infundadas: é a
função  de  filtro  processual,  evitando  que  acusações  sem  um  mínimo  de
verossimilhança prosperem”. 

 

As primeiras razões nos reportam à contraprestação do Estado, que se incumbiu ab

initio de zelar pela segurança de seus governados. Para atingir tal finalidade, deve ele atuar de

forma ágil e eficaz na elucidação dos fatos aparentemente delitivos, sendo certo que, como

bem destacou Mendroni (2008, p. 91), “o tempo joga contra a nitidez dos fatos”.

Há divergência na doutrina, porém, no que tange à amplitude da cognição probatória

dessa fase. Enquanto alguns autores defendem que ela deva ser a mais ampla possível, para

prover a “justa causa” necessária ao ajuizamento da ação penal12, outros acreditam que ela

deva  ser  sumária,  não  exauriente,  uma  vez  que  a  instrução  probatória  plena  deverá  ser

realizada  no  curso  do  processo,  com  as  devidas  garantias  processuais,  inexistentes  na

investigação (LOPES JR., GLOECKNER, 2012).

De qualquer forma, discussões não há no que tange à imprescindibilidade de uma

atividade investigativa eficaz,  mas ao mesmo tempo respeitosa dos direitos individuais  do

imputado.  Esse,  aliás,  é  o  terceiro  fundamento  da  instrução  preliminar  –  a  tutela  do

investigado.

Uma investigação bem conduzida atende, assim, tanto ao interesse estatal quanto ao

do investigado. Isso porque, por um lado, a cabal comprovação da autoria e da existência do

fato delituoso, devido ao princípio in dubio pro reo, é pressuposto para o exercício legítimo

do poder-dever de punir.

Por outro, assegura-se ao indivíduo que ele somente figurará como réu de uma ação

penal – o que, vale dizer, já configura uma pena per si – caso haja fortes indícios de que tenha

transgredido a ordem. O promotor Mendroni (2008, p.  446) também destaca esse terceiro

fundamento. Verbis:

“A investigação  é,  portanto,  uma forma de  evitar  o  processamento  prematuro  e
temerário. Além de servir para a coleta de material para a comprovação dos fatos,
tem caráter de proteção antecipada da pessoa suspeita”. 

12  “Por isso, quanto maior o número e provas nele colhidas, maior sucesso terá a ação penal no que diz respeito à
elucidação do fato criminoso”. GRECO (2013, p.68).
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Após essa fase, dá-se a fase intermediária, que precede o oferecimento da ação penal,

à qual Aury Lopes Jr. e Gloeckner (2012, p. 109) atribuíram a relevante função de “filtro

processual”, nos seguintes termos:

“A função de filtro processual contra acusações infundadas incumbe, especialmente,
à chamada fase intermediária, que serve como elo entre a investigação preliminar e o
processo ou o não processo. Entretanto, esse é apenas um momento procedimental
em que se realiza um juízo de valor, mais especificamente, de pré-admissibilidade
da  acusação,  com  base  na  atividade  desenvolvida  anteriormente  e  no  material
recolhido.  É inegável que o êxito da fase intermediária depende inteiramente da
atividade preliminar, de modo que transferimos a ela o verdadeiro papel de evitar
as acusações infundadas”. (grifo nosso) 

Convém destacar que a reforma do Código de Processo Penal de 2008 trouxe os

institutos da rejeição liminar13 e da absolvição sumária14, a serem utilizados pelo magistrado

na ausência de lastro probatório mínimo para embasar uma ação penal, quanto menos uma

condenação.  Busca-se,  com  isso,  “evitar  as  mazelas  de  um  processo  penal  inútil  ou

manifestamente inadequado” (LOPES JR., GLOECKNER, 2012). 

Diante  disso,  percebe-se  que  um sistema  penal  útil  e  justo  pressupõe  uma  fase

preliminar idônea, na qual se extraia um conjunto probatório apto a convencer seu destinatário

acerca da ocorrência ou não da infração penal.

Não se pode mais aceitar, por conseguinte, o descaso que esse tema sofre, tanto por

parte dos operadores do direito, quanto pelo Poder Público. É verdade que não se trata de uma

fase  obrigatória,  já  que  pode  ser  dispensada  caso  o  legitimado  ativo  esteja  de  posse  de

elementos de prova suficientes para exercer seu direito de ação – direito-dever, se o autor for

o Ministério Público.

No entanto, também é de fácil constatação que a maioria das ações penais em curso

são  precedidas  de  uma  investigação  criminal  estatal,  razão  pela  qual  seu  estudo  e

aprofundamento se fazem mister.

13  Art.  395,  CPP.  “A denúncia  ou  queixa  será  rejeitada  quando:  I  -  for  manifestamente  inepta;  II  -  faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou; III - faltar justa causa para o exercício
da ação penal”.

14  Art. 397, CPP. “Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá
absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude
do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III -
que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente”. 
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1.2– “A CRISE DO INQUÉRITO POLICIAL”

“A  metodologia  do  sistema  pré-processual  no  Brasil  é  equivocada,  ou  melhor,

absolutamente ultrapassada para a situação criminológica atual”. 

Mendroni  (2008, p.  326),  ferrenho crítico  do modelo de investigação a  cargo do

delegado, destaca, nesses termos, a incongruência da perpetuação desse sistema no nosso país.

Apesar de não ser um tema muito debatido pelos pensadores do direito, aqueles que

dele tratam, em geral, costumam dirigir constantes queixas contra o inquérito policial. Como

bem destacaram Lopes Jr. e Gloeckner (2012), ninguém está satisfeito, não tendo serventia

nem para a acusação, nem para a defesa, nem para o juiz. 

O  Ministério  Público,  a  cujo  convencimento  se  destina  o  inquérito,  encontra-se

limitado ao conjunto probatório produzido pela  polícia,  já que o art.  16 do CPP somente

admite a devolução do inquérito caso haja necessidade de diligências imprescindíveis.

Ora, eventual prova que o dominus litis entenda primordial para o esclarecimento do

fato, ainda que apenas para reforçar sua convicção, não deveria ser desprezada. Cabe aqui o

questionamento  feito  pelo  membro  do  Parquet Waldir  Rolim:  “Como  assumir  a

responsabilidade de uma acusação com convicção sem ter participado da pesquisa da verdade

sobre os fatos?”15

Conforme já abordamos, há graus variados de convicção e, se o membro do Parquet

ainda está inseguro quanto à propositura da ação, não somente poderia, como deveria requerer

novas  providências,  pois  o  custo  do  processo  é  altíssimo,  tanto  para  o  Estado  mas

principalmente para o acusado.

O Inqueritômetro16,  instrumento  medidor  que  fiscaliza  o  cumprimento  das  metas

estabelecidas pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP, demonstra

que  o  número  de  arquivamentos  supera  em  muito  o  de  denúncias,  o  que  denota  que  o

inquérito policial na maioria das vezes é insuficiente para o convencimento do membro do

Ministério Público. 

À defesa, por outro lado, é negada participação em qualquer ato do procedimento,

não sendo raras, ainda, as violações aos direitos e garantias do imputado, que é visto como

mero objeto da investigação e não como sujeito de direitos, o que não se coaduna com a

dinâmica processual atual.

15  ROLIM,  Waldir.  Supervisão  da  investigação  criminal  pelo  Ministério  Público  no  Direito  Comparado  –
Revista Forense, n.302, v.84, 1988. 3-37. P.36.

16  Disponível em: <http://inqueritometro.cnmp.gov.br/inqueritometro/home.seam>. Acesso em 16 dez 2013.

http://inqueritometro.cnmp.gov.br/inqueritometro/home.seam
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Finalmente,  a  pouca  credibilidade  das  provas  obstaculiza  sua  ponderação  pelo

magistrado quando da decisão final. Cabe mencionar que doutrina majoritária defende que a

ausência  de  contraditório  na  fase  pré-processual  impossibilitaria  que  o  juiz  sopesasse  as

provas nela produzidas. 

No entanto, a reforma de 2008 do CPP alterou a redação do art. 155, admitindo, com

isso, que o juiz as valore na formação seu convencimento, desde que ele não se baseie nelas

exclusivamente.

Assim, apesar da contestada constitucionalidade de tal dispositivo, a lei permite que

o  magistrado  utilize  elementos  probatórios  produzidos  na  investigação  preliminar,  o  que

certamente não fará caso desconfie da idoneidade do material que foi colhido.

Resta saber, portanto, a quem interessa a manutenção desse falido sistema. 

O inquérito policial foi estabelecido em 1871, na época do Estado Imperial unitário,

mas foi mantido mesmo após a consolidação do modelo republicano em nosso ordenamento

jurídico. Ele não era, desde então, unanimidade entre os juristas, como informou Espínola

Filho:

“Como dá notícia Espinola Filho (Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, 5
ed. Rio de Janeiro:  Rio, 1976, 8t.  v.1,  p.244 e ss),  já em 1924, o presidente da
Comissão redatora do anteprojeto que se converteu no Código de Processo Penal
para o Distrito Federal,  Candido Mendes,  informava da preocupação  com a fase
preliminar e da necessidade de restringir as funções da polícia aos seus verdadeiros
fins: a vigilância,  a prevenção,  a manutenção da ordem e auxílio à Justiça.  Esse
auxílio, porém, deve começar pelo aviso imediato às autoridade judiciárias sempre
que houver notícia de alguma infração penal”.

O Ministro Fernando Campos, relator do Código de Processo Penal de 194117, na

exposição de motivos, justificou a manutenção do inquérito policial nos seguintes termos:

 “(...)  O  preconizado  juízo  de  instrução,  que  importaria  limitar  a  função  da
autoridade  policial  a  prender  criminosos,  averiguar  a  materialidade  ds  crimes  e
indicar testemunhas, só é praticável sob a condição de que as distâncias dentro do
seu  território  de  jurisdição  sejam  fácil  e  rapidamente  superáveis.  Para  atuar
proficuamente em comarcas extensas, e posto que deva ser excluída a hipótese de
criação de juizados de instrução em cada sede de distrito, seria preciso que o juiz
instrutor possuísse o dom da ubiquidade”.

Ele foi mantido, portanto, sob os argumentos de que a grande extensão territorial do

país e a dificuldade de transporte impossibilitavam a adoção do sistema do juiz instrutor,

opção à época dos sistemas europeus.

17 BRASIL, Decreto-lei nº 3.689, de 3 out 1941. Diário oficial de 03 out 1941.
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Ainda que haja algumas vantagens desse sistema18, a suscetibilidade da corporação a

pressões  externas  –  políticas,  sociais  e  econômicas  –,  bem  como  sua  subordinação  ao

Executivo, acarretam graves consequências, que acabam por repercutir na própria atividade

policial, obstando sua livre atuação19. 

Percebe-se,  assim,  que  ela  é  –  e  historicamente,  sempre  foi  –  constantemente

utilizada  como  instrumento  de  quem  está  no  poder,  principalmente  pelo  fato  de  seus

integrantes não estarem protegidos pela garantia da inamovibilidade. Nesse sentido:

“A polícia  está  muito mais  suscetível  à  contaminação  política  (especialmente  os
mandos e desmandos de quem ocupa o governo) e a sofrer pressão dos meios de
comunicação. Isso leva a dois graves inconvenientes: a possibilidade de ser usada
como instrumento de perseguição política e as graves injustiças que comete no afã
de resolver rapidamente os casos de maior repercussão nos meios de comunicação”.
(LOPES JR., GLOECKNER, 2012, p. 132).

Cabe  destacar  que  a  Lei  12.830/1320 esboçou  a  concessão  dessa  garantia  aos

delegados, mas não se pode afirmar que esta tenha sido alcançada21. A sua remoção somente

foi  condicionada  à  existência  de  motivo  relevante  para  tomada  de  tal  medida,  em  uma

tentativa de protegê-lo da remoção arbitrária.

A já expressiva taxa de impunidade é ainda maior se consideradas as infrações nas

quais os policiais não possuem interesse em resolver, como os crimes de colarinho branco e

os praticados pelos seus próprios integrantes.

Importantes  juristas  franceses  observaram,  ademais,  que  a  polícia  atua  movida

precipuamente  em  prol  do  poder  punitivo  estatal,  buscando  cegamente  alguém  a  quem

18 “Delegar à polícia a titularidade real e efetiva de toda a fase pré-processual tem poucas vantagens, e quiçá as
principais sejam a amplitude da presença policial, a teórica celeridade e a economia para o Estado”. (LOPES
JR.; GLOECKNER, 2012, p. 92-93).
19 “A polícia, por outro lado, em que pese o contato diuturno com todas as faces da miséria humana, manteve-
se quase  sempre  anestesiada  e  inoperante  em seu papel  de coadjuvante  desta  transformação  solidária.  Os
gestores de segurança pública, notadamente os delegados de polícia, ‘optaram’ por fazer coro a uma estrutura
erigida a serviço do capital e dos privilégios de uma casta que desde sempre explora os mais humildes. Bem
verdade  que,  a  forma  como se  organizou constitucional  e  legalmente  os  aparelhos  de  segurança  pública,
comprometeu a margem de autonomia dos policiais, já que prerrogativas como a inamovibilidade de maneira
incompreensível não lhes foram estendidas. Na verdade, a mentalidade oligárquica e patrimonialista de nossos
dirigentes jamais admitiria uma polícia que caminhasse com as próprias pernas e afrontasse ‘os coronéis’ e
suas  ilicitudes  e  imoralidades”.  CHEGURY,  Douglas  Roberto  Ribeiro  de  Magalhães.  Disponível  em:
http://jus.com.br/artigos/19484/quando-o-ministerio-publico-investigar#ixzz2kgV1p6ox.  Acesso  em
05/12/2013.
20 BRASIL, Lei nº 12.830. Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Diário 
Oficial de 21 jun 2013.
21 “Art.2º  §  4º.  O inquérito  policial  ou outro  procedimento  previsto em lei  em curso  somente  poderá  ser
avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse
público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que
prejudique a eficácia da investigação. (...)
 § 5º A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado”. Ib.

http://jus.com.br/artigos/19484/quando-o-ministerio-publico-investigar#ixzz2kgV1p6ox
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responsabilizar. Seu compromisso, portanto, é com os interesses estatais e não com a verdade

real e, muito menos, com os direitos do imputado. Vide:

“Uma das conclusões adotadas pela Associação de Direito Penal,  num congresso
reunido  em Berna,  no  ano  de  1988,  quando  se  assentou  que  da  qualidade  dos
trabalhos dos órgãos incumbidos das investigações iniciais depende, em boa parte, a
qualidade das subsequentes fases do processo penal. Por isso, entre outras razões, a
direção das indagini preliminari não deve ser entregue à polícia, eis que ‘a lógica da
polícia é uma lógica de perseguição...: ela tem como missão encontrar culpados e
não inocentes’22.

“Embora a Polícia e o MP persigam na mesma direção e com a mesma finalidade,
pode ocorrer que, em virtude do caráter diferente de sua atuação, resulte que estes
dois órgãos olhem para o inquérito por ângulos diferentes. Como a missão da polícia
consiste  unicamente  na  busca  do  autor  da  infração,  é  susceptível  de  encontrar
facilmente em uma situação psicológica caracterizada pelo desejo de, custe o que
custar, chegar a um resultado positivo”23. 

É inegável, porém, que diversos fatores interferem na proficiência da polícia, como a

baixa remuneração de seus agentes, sua baixa qualificação e a falta de recursos financeiros e

materiais. 

Aury  Lopes  Jr.  e  Gloeckner  (2012,  p.204),  após  enumerarem  as  desvantagens,

resumem-nas bem: 

“(...) O baixo grau cultural da polícia, a fragilidade a pressões externas, a corrupção
e a dependência do Governo fazem com que tal órgão seja o que exige ainda maior
controle e fiscalização”.24

Infelizmente, porém, o inquérito policial deve subsistir  no sistema processual penal

brasileiro,  uma  vez  que  não  foi  excluído  do  projeto  de  lei  do  novo  CPP,  que  tramita

atualmente no Congresso Nacional. 

22  SAURON, J.L.Prócedures Pénale dÈurope, 1995, p.419 via O Ministério Público e o Inquérito Policial – 
Antônio Evaristo de Morais Filho – Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 5, n.19 – jul-set. P.105-110

23  Peter Karl, Le Ministère Public, Paris, p.3-17, 1963.
24  Ibid, p.204.
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2 – O MINISTÉRIO PÚBLICO E A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

2.1 – MP: NOVA MISSÃO INSTITUCIONAL

A história do Ministério Público é relativamente recente, visto que a existência de

um órgão público  compromissado  com a  sociedade,  a  quem incumbisse  zelar  pelos  seus

direitos, não coincidia com regimes autoritários, em que o processo penal – se é que podemos

chamá-lo  assim  –  configura  uma  ferramenta  de  perseguição  política  dos  opositores  do

governo.

Apenas após a Revolução Francesa e o declínio do sistema inquisitivo, despontou a

necessidade  de  criação  de  um órgão  estatal,  encarregado  de  produzir  as  provas  a  serem

apreciadas  de  forma  imparcial  pelo  magistrado,  de  modo  a  garantir  os  interesses  dos

indivíduos e não mais os do monarca.

É o que leciona MENDRONI (2008, p.30):

“O surgimento do Ministério Público para formar parte no Sistema Acusatório surge
com uma dupla justificativa:
a) A pretensão de garantir a efetividade da persecutio criminis, ou, para impor o
dever de investigar e perseguir todos os fatos com aparência delituosa (princípio da
legalidade);
b) Buscar a imparcialidade do juiz.
Disso  decorre  que,  ao  analisar  a  evolução  do  Sistema  Acusatório,  percebe-se  a
intenção de outorgar-se a um órgão com características judiciais (um órgão público),
o controle sobre a persecução penal, a partir do momento em que se percebe que o
controle da criminalidade reverte-se em uma questão de ordem pública”. 

Inicialmente, portanto, sua função restringia-se, em geral, à de órgão de acusação,

integrante do sistema repressor estatal.

No entanto, com a evolução da sociedade e, consequentemente, com a valorização da

pessoa humana,  houve um incremento  das  reivindicações  sociais.  Ao Estado coube,  pois,

estruturar-se para satisfazer essa nova demanda.

O órgão público escolhido em diversos países, dentre eles o Brasil, para velar pelos

interesses da coletividade foi o Ministério Público.

A  Constituição  Federal  de  1988,  acompanhando  a  tendência  mundial,  alargou

significativamente  suas  atribuições,  o  que  lhe  conferiu  o  título  de  “fiscal  da  lei”  (custos

legis)25. Vide:

25 A ele cabe fiscalizar, portanto, o fiel cumprimento da lei, razão pela qual ele deve ser notificado de todos os
acontecimentos jurídicos relevantes, de forma a possibilitar que ele atue nos feitos que não prescindem de sua
participação. Nas causas judiciais, por exemplo, em que se impõe a citação do Ministério Público, a sua falta
implica nulidade processual.
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“Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função
jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.26 

A despeito do citado artigo mencionar sua atuação junto ao órgão jurisdicional, é

cediço que seu âmbito de atuação a tanto não se limita. Hodiernamente, presenciamos uma

forte presença do Parquet na via administrativa, valendo-se de seus poderes de requisição de

informações e de fiscalização do fiel cumprimento da lei.

É na via judicial, porém, que o membro do MP se sobressai, tendo o constituinte o

munido de importantes prerrogativas, legitimando-o à propositura da ação civil pública e à

ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, bem como determinando sua intervenção

nos processos em que haja interesse social relevante.

Ademais,  a  Carta  Magna  desvinculou-o  do  Poder  Executivo27 e  outorgou a  seus

membros as garantias da inamovibilidade, da vitaliciedade e da irredutibilidade do subsídio28,

conferindo-lhes, com isso, a independência necessária para o exercício pleno e isento de seu

papel social.

Este não se restringe mais, como visto, à área criminal, abrangendo também áreas

como Meio Ambiente, Consumidor, Família, dentre tantas outras. A atuação do MP tem tido

especial  realce na defesa dos direitos  difusos e coletivos  e  dos hipossuficientes,  como os

idosos, os incapazes e a população carente29.

O rol de alçada do Ministério Público é extenso e rico, razão pela qual se faz mister

delimitar o objeto deste trabalho à sua atuação na área criminal, na função privativa de titular

da ação penal pública. Esta deve ser vista, no entanto, em conformidade com sua nova missão

institucional, qual seja, a de proteção dos interesses sociais e individuais indisponíveis e não

mais a de reles acusador público.

Diante dessas breves considerações, insta afastar a ideia de que o fim colimado pelo

Ministério Público é a obtenção do maior número possível de condenações. Pelo contrário!

26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial de 05 out 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 nov 2013.
27 Art.127, §§ 1º e 2º da CRFB. Ibid.
28 Art.128, I da CRFB. Ibid.
29  Como exemplo de importante atuação no âmbito extrajudicial, temos a distribuição de cartilhas para prevenir

abusos policiais nas  comunidades cariocas  em que se estabeleceram as  UPPs.  Essas  cartilhas  instruem os
cidadãos  acerca  de  seus  direitos  e  dos  limites  legais  da  atuação  policial.  Disponível  em:
<http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/4953-cartilha-orienta-cidadao-no-relacionamento-com-as-policias>.
Acesso em: 15/12/2013. Outro exemplo é a campanha “Conte até 10”, que busca disseminar “uma mensagem
de  paciência,  tolerância  e  reflexão  para  evitar  atos  de  violência”.  Disponível  em:
<http://www.cnmp.mp.br/conteate10/conte-ate-10.php>. Acesso em: 15/12/2013.

http://www.cnmp.mp.br/conteate10/conte-ate-10.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Em um Estado de Direito, balizado pelo princípio da presunção da não culpabilidade,  sua

finalidade não poderia ser outra que não a busca pela justiça, como salientou o Rogério Greco

(2013, p.87):

“Muitas pessoas, no entanto, infelizmente, ligam a figura do Promotor de Justiça à
de  um  simples  acusador.  Ao  contrário  disso,  a  finalidade  maior  do  Ministério
Público  é  a  busca  pela  Justiça,  seja  ela  com  a  condenação,  ou  mesmo  com  a
absolvição de um determinado acusado”. 

Nesse mesmo sentido, jurista italiano afirmou que “o MP constitui uma figura que, se

bem tem o corpo de parte, oferece a alma de juiz”30, pois seu compromisso é com a verdade,

jamais com a condenação – tanto que pode pedir a absolvição do réu quando houver dúvidas

de que tenha sido ele o autor do delito.

Essa atuação proba não tem passado despercebida pela população, tendo sido o MP

eleito a 3ª instituição mais confiável do país, em pesquisa realizada pela FGV, obtendo 53%

de aprovação31, perdendo apenas para as Forças Armadas e a Igreja Católica.

Foi  o  clamor  popular,  ademais,  conforme  já  mencionado,  que  provocou  o

arquivamento da PEC 37/2011, que, uma vez aprovada, retiraria do Ministério Público seu

poder investigatório. 32 

30  GUARNIERI, Giuseppe. Las Partes en el Proceso Penal. Trad. Constancio Bernaldo de Quirós. México: Jose
M. Cajica, 1952. apud LOPES JR., GLOECKNER. P.156.

31 Disponível  em:  <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI170608,81042-
MP+e+uma+das+instituicoes+que+brasileiro+mais+confia  >  . Acesso em: 27 nov 2013.

32  Bem como de diversos órgãos outros que realizam procedimentos investigatórios, elencados por Alexandre
Magno Benites de Lacerda. “a) “polícias legislativas” com atribuições para investigar crimes cometidos em
suas  dependências  –  Senado  Federal,  Câmara  dos  Deputados  e  Assembleias  Legislativas  (Resolução  nº.
59/2003 do Senado Federal e Resolução nº. 018/2003 da Câmara dos Deputados). O art. 27, § 3º, 51, inciso V,
art. 52, inciso XIII, todos da CF, apenas preceituam que compete privativamente às Assembleias Legislativas,
Câmara dos Deputados e ao Senado dispor sobre a sua polícia. Não dizem quais serão as incumbências das
mesmas. Por isto, por sua regulamentação ser prevista em norma infraconstitucional, as mesmas serão tidas
como inconstitucional em face da PEC 37/2011; b) Polícias do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal
de Justiça, demais Tribunais Superiores e Tribunais Regionais Federais. Todos com previsão em regimento
interno.  As  normas  regimentais  que  tratam  da  investigação  de  crimes  cometidos  nas  dependências  de
Tribunais,  a  exemplo  das  normas  análogas  relativas  a  crimes  cometidos  na  sede  do  Poder  Legislativo,
objetivam impedir  que tais  poderes  tenham suas funções  – e  reflexamente  a sua própria  independência  –
embaraçadas  por  eventuais  excessos  da  polícia  judiciária  praticados  no  interesse  do  Poder  Executivo;  c)
Investigação  de  crimes  cometidos  pelos  Magistrados.  Atualmente  regulamento  pela  Lei  Orgânica  da
Magistratura. Há previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº. 35/1979, artigo
33, inciso II e parágrafo único[16]) de que a investigação de crimes praticados por magistrados seja feita pelo
Tribunal competente para processá-lo. Por esta previsão ser tratada unicamente em norma infraconstitucional,
os  referidos  dispositivos  com  a  PEC  serão  tidos  como  inconstitucionais.  É  necessário  destacar  que  as
disposições  legais  que  concedem  ao  Poder  Judiciário  a  atribuição  exclusiva  de  investigar  seus  membros
objetivam  resguardar  e  concretizar  o  princípio  constitucional  da  independência  dos  poderes,  de  forma  a
impedir, p. ex., que o Poder Executivo utilize inquéritos policiais para pressionar magistrados. Trata-se de uma
prerrogativa construída buscando uma Magistratura forte e independente, que será fortemente abalada com esta
PEC  37/2011;  d)  Investigação  de  crimes  cometidos  por  membros  do  Ministério  Público.  Atualmente
regulamentada pela Lei Orgânica da Magistratura e LC 75/93. Da mesma forma, a Lei Complementar nº.
75/1993,  artigo  18,  parágrafo  único,  e  Lei  nº.  8.625/1993,  artigo  41,  parágrafo  único,  estabelece  que  a

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI170608,81042-MP+e+uma+das+instituicoes+que+brasileiro+mais+confia
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI170608,81042-MP+e+uma+das+instituicoes+que+brasileiro+mais+confia
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Evidente, pois, a confiança que os brasileiros têm nessa instituição, reconhecendo o

trabalho íntegro por ela realizado.

Embora  o  supracitado  projeto  de  emenda  constitucional  tenha  sido  rejeitado,  a

polêmica concernente ao poder de investigação do Parquet perdura33. Aqueles que advogam

pela sua impossibilidade aduzem que não há base legal que respalde a instrução realizada pelo

titular da ação penal, enquanto os defensores desta dizem ser ela fruto de uma interpretação

lógico-sistemática do ordenamento jurídico pátrio.

Mais  uma  vez,  imprescindível  o  afastamento  de  tema  já  muito  debatido  pela

doutrina34, embora seja pertinente a pergunta do professor Fernando Capez: “a quem interessa

isso”35? 

Referido doutrinador destacou casos concretos em que a participação ministerial na

instrução preliminar foi de especial relevo:

investigação de crimes praticados por membros do Ministério Público sejam feitos pela autoridade competente
para processá-lo. Também por esta previsão ser tratada unicamente em norma infraconstitucional, os referidos
dispositivos  com a  PEC serão  tidos  como inconstitucionais.  Da mesma forma,  as  disposições  legais  que
concedem  ao  Ministério  Público  a  atribuição  exclusiva  de  investigar  seus  membros  objetivam  também
resguardar  e  concretizar  o  princípio independência  institucional,  de forma a  impedir,  p.  ex.,  que o Poder
Executivo  também  utilize  inquéritos  policiais  para  pressionar  membros  do  Ministério  Público.  Situação
interessante é que o membro Ministério Público continuará exercendo (de forma reduzida) o controle externo
da atividade  policial,  mas o próprio Delegado poderá abrir  investigação  contra  o membro que fará  o seu
controle externo (!);  e) investigação pelo Banco Central  do Brasil de ilícitos praticados por controladores,
administradores,  membros  de  conselhos  estatutários,  gerentes,  mandatários  e  prepostos  de  instituições
financeiras (art. 2.º e 9º, da LC 105/2001); f) investigação da Comissão de Valores Imobiliários (art. 2.º e 9º, da
LC 105/2001); Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF - (art. 2.º, da LC 105/2001 e art. 14 e
15 da Lei n. 9.613/98); g) Colaboração nas investigações pelas Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal; h)
investigação e colaboração pelos Tribunais de Contas,  Receita Federal, Estadual e Secretarias da Fazenda,
Corregedorias dos Tribunais Estaduais e Federais, bem como Corregedorias do Ministério Público da União e
dos Estados,  Corregedorias  do Conselho Nacional  de  Justiça  e  Conselho Nacional  do Ministério  Público,
Auditorias, INSS, Agências Reguladoras, sindicâncias e os processos administrativos (com reflexos penais) no
âmbito  dos  poderes  do  Estado,  entre  outros”.  Disponível  em:
<http://www.conamp.org.br/Lists/artigos/DispForm.aspx?ID=194>. Acesso em: 14/12/2013.

33  Está aguardando julgamento pelo STF a ADIN 4271, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil.  Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
incidente=2690639>. No entanto,  os ministros da Suprema Corte já se manifestaram reiteradas vezes  pela
possibilidade do poder investigatório do MP. Cf.: HC 90.099/RS STF - Min Celso de Mello; RE 535.478/SC –
STF - Ellen Gracie; HC 91.661/PE – STF - Ellen Gracie; HC 7.445/RJ – STJ - Min. Gilson Dipp.

34  Aury Lopes Jr (2012). traz três argumentos em prol do poder investigatório do Ministério Público: melhor
acusa quem por si investiga e é mais bem conduzida a investigação por quem vai acusar; o parágrafo.único do
art.4º do CPP não exclui confere à polícia a exclusividade para apurar infrações penais; a CF conferiu diversos
poderes ao MP: titularidade da ação penal, poder de requerer diligencias investigatórias, exercer o controle
externo, na forma da lei complementar.

35  “(...) A quem interessa isso? Apenas aos que não desejam a investigação. Quanto mais órgãos treinados e
profissionais puderem investigar e jogar luz sobre situações obscuras que digam respeito ao interesse público,
melhor. No momento, polícia e Ministério Público travam um duelo, ao qual foram dragados, e, sem perceber,
alimentam uma polêmica inútil que só serve à promoção pessoal de alguns”. CAPEZ, Fernando . PEC 37: É
HORA  DE  OUVIR  A  SOCIEDADE. Disponível  em:  <http://capez.taisei.com.br/capezfinal/index.php?
secao=27&subsecao=0&con_id=6169>. Acesso em: 15 nov 2013.

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2690639
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2690639
http://www.conamp.org.br/Lists/artigos/DispForm.aspx?ID=194
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“A atividade investigatória do Ministério Público ocorre em casos específicos, em
que  se  impõe  sua  atuação.  Vale  lembrar  alguns:  bar  Bodega,  favela  Naval,
organizações  criminosas  de  bicheiros  no  Rio  de  Janeiro  etc.  Nesses  casos,  foi
proveitosa, do ponto de vista da sociedade, a atuação ministerial, e isso em nada
prejudicou as instituições policiais”. 

Não se pode explicar,  portanto,  a forte  resistência  que a  admissibilidade  do poder

investigatório do MP vem sofrendo por determinados setores sociais. O ideal seria haver um

incentivo à coligação dos órgãos públicos no combate à criminalidade e não essa disputa

infundada de egos.

Essa indignação é manifestada por José Damião Machado:

“É de causar pasmo que advogados e delegados de polícia tenham articulado de tal
forma a,  juntos,  integrarem manifestação coletiva de órgãos classistas como se a
simples investigação fosse o equivalente a sentença criminal irrecorrível e houvesse
evidente usurpação dos poderes  das autoridades policiais,  ora apresentadas  como
excessivamente zelosas de suas atribuições”36.

Alguns  doutrinadores  a  rechaçam,  ainda,  por  temerem  a  concessão  de  poderes

demasiados a um único órgão, tendo em vista que a experiência democrática em nosso país é

recente. Por termos saído há pouco de um regime autoritário e fortemente repressor, há uma

crença geral de que a tendência é o abuso do poder por aqueles que o detêm. 

Demonstrando essa exata preocupação, o irlandês Edward Burke já dizia que "quanto

maior  o  poder,  mais  perigoso  é  o  abuso".  Esse  é,  inclusive,  o  fundamento  da  teoria  da

separação de poderes,  que visa justamente evitar  a concentração do poder, que se provou

lesiva em tempos passados.

Nesse ponto, cabe destacar que o MP não está dispensado do sistema de freios e

contrapesos – o “checks and balances”. Além do controle interno, realizado no âmbito do

próprio Ministério Público, a instituição sofre controle externo dos três Poderes, uma vez que

o Legislativo aprova suas contas e seu orçamento,  bem como a nomeação do Procurador-

Geral, que, por sua vez, é feita pelo Executivo; enquanto o Judiciário realiza o controle de

legalidade de seus atos37.

36  COGAN, José Damião Machado. Do poder investigatório do MP no Brasil e no Mundo. Revista Forense,
n.384, v.102, 2006. P.473

37  “O Ministério Público, enquanto instituição estatal, também está, ele próprio, sujeito a um sistema de controle
externo, seja na investidura ou na destituição de seu procurador-geral, seja nas suas atividades-fim, seja até
mesmo nas suas atividades-meio. Quanto a estas últimos, em face da autonomia financeira e administrativa da
instituição contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. No que diz respeito às suas atividades-
fim, os atos ministeriais são contrastados pelas autoridades judiciárias e assim reciprocamente:  o promotor
oferece a denúncia, mas pode rejeitá-la o juiz; o juiz sentencia, mas pode recorrer o promotor; requer este o
arquivamento do inquérito judicial, mas pode o juiz solicitar ao procurador-geral o reexame da deliberação de
arquivamento”. MAZZILLI, Hugo. O controle externo da atividade Policial. RT 664. p.388.
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Foi criado, ainda, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o Conselho Nacional do

Ministério Público, que tem, entre suas atribuições, o controle dos membros e dos órgãos do

Ministério Público da União e dos Estados.

Ao  Conselho  também  compete,  dentre  outras  funções,  zelar  pela  autonomia

funcional e administrativa do MP, elaborar relatórios anuais e expedir atos regulamentares38,

atribuição  esta  que vem exercendo frequentemente,  embora não com a aceitabilidade  que

desejaria.

Referido órgão vem exercendo um papel, portanto, ainda mais nobre do que aquele

que lhe foi constitucionalmente outorgado, engajando-se no aprimoramento e na integração da

instituição.

Com isso,  responde-se  ao  questionamento:  “quis  custout  ipsos  custodis”  –  quem

fiscaliza os fiscais?39 

38  Art.130-A, §2º, I da CRFB.
39  COSTA,  Humberto  Pimentel.  A  atuação  do  CNMP.  P.53-63.  In:  Ministério  Público:  O  pensamento

institucional contemporâneo – CNPG – Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. 2012.
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2.2 – SISTEMA DO PROMOTOR INVESTIGADOR

Como informam Lopes Jr. e Gloeckner (2012), a instrução preliminar a cabo do MP

vem sendo adotada nos países europeus como substituto ao modelo de instrução judicial: sai a

figura do juiz instrutor e entra a do promotor investigador40 41. A precursora foi a Alemanha,

em 1974; no que foi seguida pela Itália em 198842 e por Portugal, em 199543. 

No ordenamento germânico, esse modelo encontra-se insculpido no §160 do StPO,

que  conferiu  ao  Ministério  Público  um  poder  de  investigação  praticamente  ilimitado.  A

polícia  alemã  é  mera  auxiliar  do  Parquet e,  apesar  de  não  lhe  ser  subordinada

hierarquicamente,  não  está  dispensada  de  atender  às  suas  requisições44,  como ensina  Kai

Ambos (2002, p.247-248):

“O Ministério Público é mais, como expressou uma vez Kern, uma ‘cabeça sem
mãos’ e, como tal, dependente da polícia. Geralmente, o Ministério Público deixa
que as investigações sejam realizadas por parte da polícia (§ 161, I); esta, ‘como
braço prolongado do Ministério Público’, está obrigada a satisfazer o requerimento
ou a investigação  do Ministério  Público (§ 161, II),  está  vinculada – no âmbito
repressivo – às ordens deste.  Trata-se de uma relação legal  de obrigação,  de um
mandato a iure. A polícia é mandatária do Ministério Público”.

Por ser inviável, e até desnecessária, a participação do órgão ministerial em toda e

qualquer investigação, adotaram-se as Richtlinien, que são linhas diretivas genéricas a serem

seguidas pela polícia na condução das investigações. Nesse sentido, Ambos (2002, p.257-258)

ressaltou que:

40  Ainda vigora em determinados países, como a Espanha, mas é duramente criticado e a cada reforma normativa
vem sendo  conferidos  maiores  poderes  ao  Ministerio  Fiscal.  “A sua  atividade  investigativa  na  fase  pré-
processual vem sendo potencializada a cada edição legislativa e a cada reforma processual penal, embora o
sistema adotado ainda seja o de Juizado de Instrução, sem o Juiz de Instrução quem comanda majoritariamente
a investigação”. (MENDRONI, p.261)

41  “Não pode ser uma mesma pessoa a considerar necessário um ato de instrução e ao mesmo tempo valorar sua
legalidade. São logicamente incompatíveis as funções de investigar e, ao mesmo tempo, garantir o respeito aos
direitos do imputado”. (LOPES JR., GLOECKNER, P. 150). “Países com longa tradição na adoção do sistema
de instrução preliminar judicial – como França ou Espanha – estão hoje em amplo debate e caminham no
sentido de profundas reformas, pois um pensamento é unânime: o modelo de juiz instrutor está em crise. no
mesmo  sentido,  países  como  Alemanha  (1974),  Itália  (1988)  e  Portugal  (1987  e  1995)  romperam
definitivamente com o sistema de juiz instrutor por absoluta insatisfação”. (Ibid, P.403)

42  Ibid, p.154.
43  “O Ministério Público está encarregado de levar a cabo a fase pré-processual, segundo estabelece o art. 263 do

CPPp, e para isso conta com a assistência da polícia judiciária, que atua sob seu mando direto e dependência
funcional (art. 56 do CPPp)”. Ibid, P.389-390

44  “A obediência às instruções do MP precedem ou preferem aquelas de seus superiores hierárquicos”. ROLIM,
Waldir. Supervisão da investigação criminal pelo Ministério Público no Direito Comparado.  Revista Forense,
n.302, v.84, 1988. P. 11.
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“Concretamente, isso significa que nos âmbitos da criminalidade menor e média, a
polícia dirige as investigações de maneira praticamente autônoma, a dizer, averigua
os  feitos  com  independência  e  somente  informa  o  Ministério  Público  –  ‘sem
demora’ – quando obtém um resultado de investigação que esteja pronto para ser
apresentado. Pelo contrário, o Ministério Público exerce mais decididamente suas
faculdades de direção na investigação de crimes capitais, como o homicídio, e na
criminalidade econômica tradicional”.

À instituição policial compete, pois, a prática dos atos executórios das instruções do

MP,  que  cuida  da  parte  estratégica.  As  diligências  efetuadas  devem ser  documentadas  e

entregues ao Promotor, de modo que este tenha os “autos sempre em sua posse, seja para

consulta, deliberações e/ou análises estratégicas” (MENDRONI, p. 135).

O sistema alemão também inovou ao criar a figura do “juiz garante”, encarregado do

controle  da  legalidade  na  investigação,  cuja  função  precípua  é  assegurar  o  respeito  aos

direitos individuais. 45 

Nos Estados Unidos, apesar da adoção da investigação policial, também constatamos

uma presença forte dos  District Attorneys  na fase pré-processual. O sistema judicial norte-

americano, porém, possui particularidades que dificultam seu cotejo com o dos demais países.

Para começar, o país é adepto da  Common Law Tradition, sistema que prioriza os

precedentes  judiciais  em detrimentos  dos atos normativos,  além de ser ele o emblema do

federalismo, o que impede uma padronização de seu sistema, já que os estados federados

gozam de contundente autonomia.

Ademais, o Promotor estadunidense, por não ser cargo de carreira, mas sim político,

não atua  com imparcialidade,  pois  necessita  demonstrar  a  seus  eleitores,  ou  ao  chefe  do

Executivo que o nomeou,  a eficiência  de seu mandato,  o que faz através do cômputo de

condenações46. Aos  prosecuters falta, ainda, a importante função, conferida ao membro do

MP brasileiro, de tutela da coletividade.

Apesar  das  singularidades  de  seu  sistema,  verifica-se,  na  maioria  dos  entes

federados,  uma grande interação entre Promotoria  e polícia,  ambas comprometidas  com a

45  “Além do Promotor e da polícia, também atua na fase pré-processual o juiz da instrução preliminar, com um
marcado caráter de juiz garante, e não de juiz instrutor”. LOPES JR.; GLOECKNER (2012, p.383)

46  Na  maioria  dos  estados  norte-americanos,  o  Procurador-Geral  possui  completo  poder  de  ingerência  na
organização da instituição, nomeando, e destituindo, seus promotores assessores quando lhe convém. Assim,
cada Promotoria refletirá a imagem e os valores de seu Chefe. Cf. SIMON, John Anthony.  Considerações
sobre o Ministério Público norte-americano. RT n.640, v.78, 1989. P.7-18
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resolução das infrações penais47. Resultado disso é a elevada taxa de elucidação de crimes que

os Estados Unidos apresentam48.

Na maioria dos países, a polícia,  por ser a instituição a quem compete cuidar da

segurança pública, é a primeira a ter contato com o fato delituoso e a quem cabe, devido a

isso, a prática de atos imediatos, necessários à cessação da conduta criminosa e à pronta coleta

de evidências.

Pelo sistema do promotor investigador, contudo, após as medidas iniciais, o MP deve

ser de imediato notificado, para que oriente a atuação da instituição policial,  otimizando o

trabalho por esta realizado. Ele atua, assim, nas palavras de Mendroni (2008, p.169):

“(...)  na  programação  das  diretivas  da  investigação,  dando  ordens  à  Polícia  em
relação à busca de evidências, dizendo ‘o que’ necessita em matéria de elementos
probatórios,  enquanto  a  Polícia  atua  na  realização  da  busca  ordenada,  tendo,
portanto, a seu critério o ‘como fazer’”.

Não  se  trata,  portanto,  de  usurpação  das  atribuições  policiais,  uma  vez  que  o

Ministério  Público  cuida  da  parte  estratégica,  enquanto  a  polícia  é  o  órgão  mais  bem

equipado, ao menos em tese, para concretizar o plano ideado pelo dominus litis. 

Com isso,  aumenta-se a eficiência  da investigação,  já que o destinatário  final  do

inquérito terá maior ingerência nos rumos da instrução, evitando-se, assim, a perda de tempo e

de trabalho, bem como a impunidade. É o que defende Mendroni (2008, p.123):

“Na hipótese de que não tenha participado, e por consequência praticamente tudo
houver sido providenciado pela Polícia, ou mesmo pelo Juiz (em alguns casos de
sistema de Juiz de Instrução), resultará que em muitos casos as evidências não terão
sido obtidas de conformidade com os critérios de necessidade e prioridade do ponto
de vista dele – Promotor; que não tenham seguido a sequência lógica pretendida, ou
ainda que não se tenha obtido as evidências  necessárias  à  comprovação do fato,
resultando outras desnecessárias. Por consequência, com o tempo perdido, perdem-
se as melhores das evidências (as mais incisivas), ou quando menos, parte de suas
virtudes ou  clarezas,  e  com elas  as  maiores  probabilidades  de  que  se  tenha  um
processo mais eficiente. Não se pode desconsiderar que, em matéria probatória, a
demora  na  coleta  das  evidência  é  inversamente  proporcional  à  sua eficiência  de
caráter demonstrativo e conclusivo”. 

47  Críticas  não  faltam,  porém,  à  política  norte-americana,  que  reiteradamente  subjuga  não  somente  seus
governados,  mas  também  os  nacionais  de  outros  países,  ao  interesse  estadunidense.  Esse  forte
intervencionismo conferiu aos Estados Unidos o rótulo de “Estado Policial”, que, embora se autodenomine um
estado liberal, leva ao extremo a máxima de supremacia do interesse público sobre o privado.

48  65%  dos  homicídios  investigados  são  solucionados.  Disponível  em:  <
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf>. Acesso em 23/12/2013.

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf
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Além disso, confere-se ao Promotor maior segurança no oferecimento da denúncia,

pois ele teve contato com a produção das provas49. Conforme destacam Lopes J. e Gloeckner

(2012, p. 160), “melhor acusa quem por si investiga e melhor investiga quem vai, em juízo,

acusar”.

Os  críticos  desse  sistema  alegam  que  a  intervenção  do  Parquet na  investigação

inquina  a  imparcialidade  do  promotor,  o  que  refletiria  resquícios  inquisitoriais.  Essa  é  a

preocupação externada por André Nicollitt (2009, p.71):

 “A investigação pelo MP sem previsão legal e sem controle daria azo ao arbítrio, ao
voluntarismo e aos caprichos pessoais, além de não atender à impessoalidade e ao
distanciamento  crítico,  necessários  à  análise  sobre  o  oferecimento  ou  não  da
denúncia”.

Na verdade, no sistema inquisitivo, as funções de acusar e de julgar são reunidas na

mesma pessoa, o que certamente afeta a livre convicção do magistrado, por ter ele participado

da coleta de provas.

Devido a tal contaminação, que seria por demais prejudicial ao réu, fez-se necessária

a criação de um novo modelo, o acusatório, em que as aludidas funções fossem conferidas a

entidades distintas, possibilitando a isenção do julgador.

Assim, quem acusa não pode julgar, mas quem investiga pode sim acusar, pois a

valoração das provas será realizada por terceiro imparcial, o juiz, que não presenciou da sua

produção. 

O Superior  Tribunal  de  Justiça,  inclusive,  editou  a  Súmula  n°  234,  admitindo  o

oferecimento da denúncia pelo promotor que participou da investigação. Vide:

“Membro do Ministério Público - Participação na Fase Investigatória - Impedimento
ou Suspeição - Oferecimento da Denúncia. A participação de membro do Ministério
Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição
para o oferecimento da denúncia”.

Indaga-se, também, se o investigador buscaria provas que também favorecessem a

defesa ou se sua feição acusadora, decorrente da titularidade da ação penal por ele exercida, o

faria agir em sentido unilateral, ou seja, da condenação.

49  Nesse  sentido,  MENDRONI  (2008,  P.328):  “Caso  não  tenha  participado  efetivamente  da  coleta  das
evidências, poderá considerar erroneamente encaminhada a coleta das evidências, o que resultará necessidade
de retorno dos autos à Polícia pra retificação ou complementação, ou ainda, caso estas não sejam possíveis,
manifestar-se pelo seu arquivamento. A definição será neste caso, em última análise, pelo não cumprimento
efetivo de suas funções e paralelamente pelo desperdício do trabalho policial realizado”.
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A resposta  a  esse  pertinente  questionamento  só  poder  ser  dada  à  luz  da  missão

constitucional do Parquet já referida, exercendo este um papel de realce cada vez maior no

ordenamento jurídico brasileiro. Nesses termos:

“A intervenção  do  Ministério  Público  na  esfera  da  Polícia  Judiciária  se  faz  no
sentido de que os fatos materiais e pessoais devem ser corretamente verificados e
também  os  métodos  empregados  sejam  conforme  a  lei.  A  Polícia  Judiciária  é
comprometida com a repressão tão-somente. O Ministério Público é comprometido
desde os primeiros atos do Poder Judiciário, que executa ou faz executar,  com a
imparcialidade, com o interesse público e do acusado e com sua finalidade social”.50

Isso  seria  o  ideal,  mas  não  se  pode  negar  que,  na  prática,  essa  contaminação  é

plenamente possível. Vale dizer, no entanto, que uma das maiores críticas feitas à polícia diz

respeito  justamente  ao  fato  de  que  atua  basicamente  como  órgão  persecutório,  buscando

culpados e não inocentes.

A  grande  vantagem  desse  sistema,  a  nosso  ver,  está  na  tutela  dos  direitos  do

investigado,  impedindo  que  o  interesse  punitivo  estatal  se  sobreponha  aos  interesses

individuais. É o que ressalta Mendroni (2008, p.455):

“Ainda  que  se  considerem  os  sistemas  nos  quais  se  desenvolveu  uma  atuação
comprovadamente eficiente nas investigações por parte da Polícia, conhecidos como
sistemas de  common law, constatou-se que o principal problema é exatamente no
que se referia aos direitos e garantias individuais das pessoas investigadas, o que
provocou a introdução ou incremento da atividade do Ministério Público, ainda que
se trate de uma Polícia que goza de altíssima confiabilidade por parte da população,
como é a Polícia de Londres – a conhecida “New Scotland Yard”.

Vale ressaltar que, à época da elaboração do projeto do Código de Processo Penal

vigente, inexistia o sistema do promotor investigador, e, por inviabilidade da implementação

da instrução judicial, optou-se pela mantença do inquérito policial.

O argumento da impossibilidade de modificação do sistema, pautado na vasta área

territorial  brasileira,  cai  por  terra  quando  se  constata  a  contundente  expansão  do  MP no

território nacional, estando ele presente, atualmente, em diversas comarcas interioranas.

Apesar  de  o  modelo  do  promotor  investigador  não  ser  indene  de  críticas,  ao

sopesarem suas vantagens e desvantagens, Lopes Jr. e Gloeckner, após minucioso estudo a

respeito do tema, consideraram-no a melhor  dentre  as opções,  quais sejam, o policial  e o

judicial, fazendo a ressalva, contudo, de que ficasse “claramente definida a forma dos atos e,

principalmente, quem será o garantidor (papel do juiz de garantias nesse contexto)”. 51 

50 ROLIM, Waldir, op. cit, p.34.
51 LOPES JR.; GLOECKNER (2012, p. 404).
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Referidos autores defenderam que mais relevante que a figura do investigador é a

forma como a investigação é conduzida. Percebemos que muitas das alterações propostas pelo

professor Aury Lopes Jr. constam no anteprojeto do novo CPP52, como a instituição do juiz de

garantias (art. 14) e a necessidade de indiciamento formal do suspeito (art. 21), para que ele

não seja surpreendido com a citação da ação penal, reforçando, dessa forma, seu direito de

defesa.

Em sua opinião, tal qual a distinção entre o juiz que atua na fase instrutória e aquele

que atua na processual, o Promotor denunciante deveria ser impedido de atuar em juízo o

processo que instruiu, mas não é o que diz a Súmula 234 do STJ, retro mencionada.

Lamentavelmente,  a  investigação  preliminar,  como  já  afirmado,  não  recebe  a

merecida atenção doutrinária e legislativa, não havendo, pois, planos reais para modificação

do sistema vigente.

Resta, então, utilizar a ferramenta, ainda pouco explorada, de exercício do controle

externo da atividade policial, que foi conferida ao Ministério Público pelo constituinte.

52 Disponível em: < http://www.ibccrim.org.br/upload/antrcpp.pdf>. Acesso em: 20 nov 2013.

http://www.ibccrim.org.br/upload/antrcpp.pdf


33

3 – O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Vimos no decorrer desse trabalho que, não obstante a inadequação da investigação

preliminar  policial,  que  não  condiz  com os  princípios  constitucionais  vigentes,  ela  ainda

perdura em nosso ordenamento jurídico. 

O constituinte,  porém, atento aos recorrentes  abusos cometidos  pelos policiais  no

passado,  principalmente  durante  a  ditadura  militar,  incumbiu  ao  Ministério  Público,  no

art.129,  VII,  o  controle  externo  de  sua  atividade,  confiando  ao  Legislativo  sua

regulamentação. 

Atualmente, porém, vemos que essa fiscalização sobre os atos policiais é realizada,

na maioria das vezes, a posteriori, apenas após a relatoria do inquérito, deixando o Ministério

Público de exercitá-la plenamente devido à obscuridade legislativa.

Em  1993,  dois  importantes  diplomas  normativos  foram  editados:  a  Lei

Complementar n° 7553 e a Lei n° 862554, a denominada “Lei Orgânica Nacional do Ministério

Público”.  Referidas  leis,  todavia,  limitaram-se  a  reforçar  a  existência  desse  controle,  não

estabelecendo a forma pela qual ele seria exercido, nem delimitando os seus contornos, o que

certamente representa um óbice ao seu efetivo  exercício.  Nesse sentido,  Mendroni  (2008,

p.323):

“Apesar  desta  interpretação  lógica  e  sistêmica,  é  preciso  ressaltar  que,  seja  por
absoluta falta de tradição, seja por forte resistência por parte dos Órgãos de Polícia
Judiciária  (em  muitos  casos),  os  representantes  do  Ministério  Público,  em  sua
grande maioria,  ainda não realizam efetivamente essas atribuições que lhe foram

53 BRASIL, Lei complementar Nº 75, 20 mai 1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do
Ministério  Público  da  União.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm>.
Acesso em 16 nov 2013.  “Art. 3º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade
policial  tendo em vista:  a)  o  respeito  aos  fundamentos  do  Estado  Democrático  de  Direito,  aos  objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem
como aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal  e  na  lei;  b)  a  preservação  da  ordem pública,  da
incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de
poder;  d) a indisponibilidade da persecução  penal;  e)  a  competência dos órgãos incumbidos da segurança
pública. (...) 
Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas
judiciais e extrajudiciais podendo: I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; II - ter
acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; III - representar à autoridade competente pela
adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de
poder; IV - requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato
ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; V - promover a ação penal por abuso de poder. 
Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal  ou do Distrito Federal  e Territórios,
deverá ser  comunicada imediatamente ao Ministério Público competente,  com indicação do lugar onde se
encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão”.

54  BRASIL,  Lei nº 8625,  12 fev 1993  Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre
normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm>. Acesso em 16 nov 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
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conferidas  por  ocasião  da  vigência  da  Constituição  Federal  e  da  Lei  Orgânica
Nacional, o que implica evidente prejuízo para a aplicação da Justiça”. 

Diante dessa lacuna normativa, o CNMP, fazendo uso de seu poder regulamentador,

editou  a  Resolução  no 20/2007,  que  tratou  do  tema  de  modo  amplamente  favorável  ao

Ministério  Público,  conferindo-lhe  diversos  mecanismos  de  monitoramento  do  trabalho

realizado pela polícia55.

Nesse  diapasão,  foi  instituída,  no  âmbito  do  Conselho,  a  “Comissão  de

Aperfeiçoamento  da  Atuação  do  Ministério  Público  no  Sistema  Prisional,  no  Controle

Externo da Atividade Policial e na Segurança Pública”, que visa, através da especialização e

do aprofundamento do estudo desses temas, melhorar a prestação do serviço ministerial. 

À semelhança do CNMP e embasado em sua resolução, o CNPG (Concelho Nacional

dos Procuradores-Gerais) instituiu um “Grupo Nacional de Efetivação do Controle Externo da

Atividade  Policial”,  que  dentre  suas  realizações  consta  a  elaboração  de  um  Manual  do

Controle  Externo  da  Atividade  Policial56.  Seu  objetivo  é  a  conscientização  dos  próprios

membros da instituição acerca dessa importante prerrogativa, dedicando-lhes instruções para

melhor exercê-la.

No  anexo  do  documento,  tratou-se  de  conceituar  no  que  consistiria  o  controle

externo:

“(...) Controle Externo da Atividade Policial é a adoção, pelo Ministério Público, de
mecanismos de controle da atividade desenvolvida pelas polícias para os fins de
impedir  a  utilização  inadequada  do  aparato  dos  órgãos  de  segurança  pública  e
diminuir a prática de infrações penais e administrativas cometidas por seus próprios

55  Destacamos, dentre os dispositivos, o art.4º, que preconiza o seguinte: “Incumbe aos órgãos do Ministério
Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo: I – realizar visitas ordinárias
periódicas e, quando necessárias,  a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e
militares,  órgãos de perícia  técnica e  aquartelamentos militares  existentes  em sua área  de atribuição;  II  –
examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial
militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente ou documento de natureza persecutória
penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando seu
andamento e regularidade; III – fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e
objetos apreendidos; IV – fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas
determinadas pelo Ministério  Público e pelo Poder Judiciário,  inclusive no que se refere aos prazos;  V –
verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de Inquérito Policial
e a motivação do despacho da autoridade policial,  podendo requisitar a instauração do inquérito,  se julgar
necessário; VI – comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como à respectiva
corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no
trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar;
VII – solicitar, se necessária, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais, para
fins de cumprimento do controle externo; VIII – fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de
comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida;

56  A  primeira  edição  foi  lançada  em  2009  e  a  segunda,  em  2012.  Disponível  em:
<http://www.mpba.mp.br/atuacao/criminal/gacep/Manual_do_Controle_Externo.pdf>.  Acesso  em  20  nov
2013.

http://www.mpba.mp.br/atuacao/criminal/gacep/Manual_do_Controle_Externo.pdf
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integrantes, além de medidas voltadas ao incremento da eficiência dos trabalhos das
polícias”.

Percebe-se, com isso, que o MP exerce o controle não só como titular da ação penal

e,  portanto,  interessado  no  êxito  da  investigação,  mas,  principalmente,  como  órgão

encarregado da defesa dos interesses sociais e do regime democrático.

No entanto, pelo fato da resolução do CNMP se tratar de um ato normativo emitido

de  forma  unilateral  por  órgão  interessado,  sua  legitimidade  vem  sendo  contestada  por

terceiros, tais como a ADEPOL – Associação dos Delegados de Polícia – e a Ordem dos

Advogados do Brasil. 

Esta, inclusive, ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade57, tendo por objeto

a supracitada resolução, alegando que o CNMP extrapolou o poder regulamentar que lhe foi

conferido pelo constituinte e que o controle externo da atividade policial seria tema reservado

à lei complementar, não podendo ser disciplinado através de resolução. Nesses termos:

“Assim, em o fazendo, acabou por adentrar  na atividade típica ou finalística dos
policiais federais, inovando a ordem jurídica, subvertendo reserva constitucional de
lei em sentido formal. As resoluções, ainda que editadas no âmbito do CNMP, não
se confundem com leis em sentido formal,  já que não podem modificar  a ordem
jurídica vigente, e devem, tão-somente, se restringir a interpretá-la com finalidade
executório administrativa. Não têm força para intervir na atividade policial, sob pena
de desrespeito à hierarquia normativa”58.

Independentemente do resultado da ADIN, faz-se necessária a manifestação do órgão

legislativo  acerca  do  assunto,  uma  vez  que,  ainda  que  se  entenda  pela  conformidade

constitucional  da  impugnada  resolução,  ela  continuará  encontrando  oposição  no  seu

cumprimento.

Isso porque a relação entre a polícia e o MP é marcada por conflitos, como noticiou

Paulo Rangel59:

“Com o advento da Constituição de 1988, houve uma grita por parte de algumas
autoridades que não aceitavam (até porque desconheciam) o controle  externo da
atividade policial pelo Ministério Público. Achavam que o Ministério Público queria
ser a Corregedoria da Polícia. No Brasil, onde a polícia serviu durante muitos anos
como braço direito da repressão política e como instrumento de opressão da classe

57  Cf. ADIN 4220, de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
incidente=2668067>. Acesso em: 20 out 2013.

58  Disponível  em:  <http://amp-pr.jusbrasil.com.br/noticias/3161354/adpf-solicita-ingresso-na-adi-contra-a-
resolucao-do-cnmp-referente-ao-controle-externo-do-mp  >  . Acesso em 19 dez 2013. 

59  RANGEL,  Paulo.  Direito  Processual  Penal.  13ª  ed.  Rio de  Janeiro:  Lumen Juris.  2007.  p.  90-91,  apud,
Manual do Controle Externo da Atividade Policial. CNPG. 2012, p.42

http://amp-pr.jusbrasil.com.br/noticias/3161354/adpf-solicita-ingresso-na-adi-contra-a-resolucao-do-cnmp-referente-ao-controle-externo-do-mp
http://amp-pr.jusbrasil.com.br/noticias/3161354/adpf-solicita-ingresso-na-adi-contra-a-resolucao-do-cnmp-referente-ao-controle-externo-do-mp
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2668067
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2668067
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dominada, era natural a revolta e a repulsa aos novos ares democráticos. Até porque
primeiro se prendia para depois se investigar”. 

A relutância, contudo, não é somente por parte da polícia60, mas também pelo próprio

Ministério  Público.  Devido  às  importantes  prerrogativas  constitucionais  que  lhes  foram

conferidas, muitos membros do Parquet estão se deixando contaminar por um sentimento de

superioridade  em  relação  aos  demais  agentes  estatais,  em  especial  aos  policiais,  o  que

alimenta essa histórica animosidade.

Ponderado promotor  destacou,  nesse ponto,  a  necessidade  da instituição  buscar  a

integração com os demais órgãos públicos:

“A  independência  funcional  como  princípio  de  vital  importância  para  a  saúde
institucional  do  Ministério  Público  não  pode  se  converter  em irracional  postura
corporativa  e  isolacionista  em  relação  ao  contexto  sociopolítico  em  que  os
intercâmbios democráticos se estabelecem entre os diversos órgãos públicos; deve
ter  como  política  institucional  a  busca  constante  de  uma  coordenação  entre  os
diversos  órgãos  públicos  para  viabilizar  e  otimizar  sua  atividade-fim”
(RODRIGUES, 2012). 

O promotor Hugo Mazzilli61, exemplificativamente, elencou algumas situações em

que o controle externo se impõe:

“O  controle  deve  ser  exercido,  entre  outras  áreas,  sobre  as  notitiae  criminis
recebidas  pela  polícia,  que  nem  sempre,  na  prática,  são  canalizadas  para  a
instauração  de  inquéritos  policiais;  sobre  a  apuração  de  crimes  em  que  são
envolvidos os próprios policiais;  sobre os casos em que a polícia não demonstra
interesse ou possibilidade de levar a bom termo as investigações (...)”. 

Há divergência, porém, no que tange à abrangência do monitoramento levado a cabo

pelo  MP.  Alguns  doutrinadores,  dentre  eles  Mendroni  (2008,  p.  321),  defendem  que  a

fiscalização é irrestrita, abarcando inclusive a disciplinar. Verbis: 

60  Bruno Amaral Machado comprovou, através de pesquisas de campo, a forte rejeição que o MP sofre por parte
da polícia. “Algumas das pesquisas centradas sobre as relações entre profissionais que competem no campo
jurídico no Brasil revelam que as interações entre membros do MP e delegados de polícias no Brasil estão
marcadas por disputas e críticas recíprocas (Bonelli, 1999, p. 27-28; Sanchez Filho, 2000, p. 194-205; Debert,
2000, p. 220-227; Silva, 2001, p. 102-103). Os policiais, incapazes de alterar a relação de dominação, sentem-
se estigmatizados pela formação acadêmica, aparentemente de qualidade inferior. No survey realizado com os
delegados de polícia  (Polícia  Civil)  em 2002, 94% dos entrevistados rejeitaram a interferência  do MP na
atividade policial e 84,6% posicionaram-se contrários à criação de grupos de investigação dentro do próprio
MP (Sadek,  2003,  p.  24).  No  espaço  aberto  para  que  os  delegados  pudessem acrescentar  comentários  à
pesquisa, o MP foi a instituição mais criticada. Os delegados ressentem-se tanto da intervenção "indevida" na
investigação  e  no  inquérito  policial,  quanto  das  maiores  garantias  e  do  poder  conferidos  a  promotores  e
procuradores  (Cavalcanti,  2003,  p.  149-152)”.  Disponível  em:
<http://www.uniceub.br/media/180336/Artigo_ControleExterno.pdf  >  . Acesso em: 18 dez 2013.

61  MAZZILI,  Hugo  Nigro.  O Ministério  Público  na  Constituição  de  1988,  SP,  Saraiva,  p.  117-118,  apud
COELHO, Inocêncio Mártires. O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. P.379-387.

http://www.uniceub.br/media/180336/Artigo_ControleExterno.pdf
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“Deve incumbir  ao Ministério  Público o ‘controle externo da atividade policial’.
Esta normatividade contém duplo sentido: Por um lado, a direção da investigação
criminal, e por outro a possibilidade de atividade correcional da atuação policial”. 

Outros, porém, advogam pela distinção entre sua função fiscalizadora e a correicional,

uma vez que não há hierarquia entre as instituições:

“(...) Como expresso no ordenamento constitucional, o Ministério Público exercerá o
controle externo da atividade policial e não dos policiais, pois estes estão sujeitos a
um controle  interno,  desenvolvido  por  seus  órgãos  hierarquicamente  superiores.
Controla-se,  assim,  a  atividade-fim  da  polícia,  onde  há  interesse  do  Ministério
Público62”.

Percebe-se,  pois,  que  a  falta  de  regulamentação  causa  tortuosos  problemas  que

prejudicam em muito a efetividade do sistema de justiça brasileiro, uma vez que embaraça a

almejada colaboração entre essas instituições, essenciais para consolidação da paz social.

Apesar da regra ainda ser a rivalidade  descabida entre as instituições,  felizmente

temos notícia de casos de cooperação entre ambas que foram bem sucedidos63, o que nos leva

a crer que estão constatando o forte ganho que se obtém com a coligação de forças.

Nesse sentido, Taís Ferraz64 bem salientou a necessidade de união dos atores sociais,

abandonando a cultura de querer isentar-se de culpa e reconhecendo que todos possuem um

fim comum, que é a realização do interesse público65.

“Um  problema  que  é  de  toda  a  sociedade  e  do  Estado  vem  sendo  tratado,
historicamente,  de  forma  absolutamente  fragmentada,  numa  constante  atribuição

62  ARAÚJO JÚNIOR, Francisco Taumaturgo.  Controle Externo da atividade policial: o outro lado da face.
MPCE. Disponível em: <http://www.mpce.mp.br/servicos/artigos/artigos.asp?iCodigo=34  >  . Acesso em 24 out
2013. Isso é, inclusive, o que defende o Manual do CNPG (2012, p.48): “Assim, deve o controle externo ser
exercido sobre a instauração, o desenvolvimento e o resultado dos trabalhos persecutórios da polícia judiciária
repressivo-preventivas desempenhadas pela polícia ostensiva e toda função atinente ao trato com o cidadão e a
população em geral, salientando que tal controle não alcança a estrutura hierárquica ou os assuntos referentes
ao âmbito administrativo interno da polícia  -  as atividades-meio exercidas  pela polícia estão excluídas  do
controle externo. Além disso, medidas preventivas, a qualquer momento, podem e devem ser tomadas para
aperfeiçoar e corrigir ações futuras, como recomendações, parcerias, orientações, cursos, TACs e quaisquer
outras julgadas úteis”. 

63  Compilação no site do CNPG de diversas notícias de forças-tarefas realizadas pelo MP com o apoio das
polícias  e  diversas  denúncias  feitas pelo MP contra membros das instituições  policiais e que constatam o
efusivo  papel  do  Ministério  Público  no  sentido  de  controlar  a  atividade  policial.  Cf.:
<http://www.cnpg.org.br/index.php/noticias-do-controle-externo  >  . Acesso em 18 nov 2013.

64  FERRAZ,  Taís.  A  Investigação  de  Homicídios  no  Brasil. CNMP.  Disponível  em:
<http://www.cnmp.mp.br/portal/artigos/3482-a-investigacao-de-homicidios-no-brasil>.  Acesso  em  15  dez
2013.

65  Considerando essa premissa, foi criada a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP, fruto
da coligação do Ministério da Justiça, do CNMP e do CNJ, com o estabelecimento de metas a serem cumpridas
pelos interessados na segurança pública.

http://www.cnmp.mp.br/portal/artigos/3482-a-investigacao-de-homicidios-no-brasil
http://www.cnpg.org.br/index.php/noticias-do-controle-externo
http://www.mpce.mp.br/servicos/artigos/artigos.asp?iCodigo=34
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recíproca de culpas, sob a premissa de que ‘o problema não é meu’, ou de que ‘eu
faço a minha parte’.  Fazer cada um a sua parte, neste contexto, é insuficiente. É
preciso saber o que toca aos outros agentes e órgãos, saber de que forma as ações se
impactam reciprocamente, já que a atuação de todos é interdependente. Se um não
funciona, o resultado não ocorre para todos”. 

De  igual  modo,  Rodrigues  (2012)  defende  que  “Instituições  sem  coordenação

neutralizam  mutuamente sua eficácia”.

Assim,  a  mera  fiscalização,  exercida  de  forma  impositiva,  apenas  servirá  para

dificultar a frágil relação entre os dois órgãos. É preciso, portanto, que esse poder seja aceito

como legítimo pelos policiais, de modo a possibilitar, enfim, um relacionamento saudável e

cooperativo entre controlador e controlado.

Somente  com  a  conjunção  de  esforços,  tanto  por  parte  dos  organismos  estatais

quanto pelos cidadãos, modificaremos esse lamentável status quo.
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CONCLUSÃO

Vimos no curso desse trabalho a incongruência do modelo de investigação policial, a

cabo do delegado de polícia, adotado em nosso ordenamento, uma vez que o dominus litis, e,

portanto, destinatário final do inquérito, é o Ministério Público.

Vimos  ainda  que,  na  prática,  os  princípios  constitucionais  que  norteiam o  nosso

ordenamento somente são aplicados no período compreendido entre a denúncia e o trânsito

em  julgado  da  sentença  condenatória,  sendo  eles  constantemente  violados  na  fase

investigatória e na execução penal.

A dita “natureza inquisitorial” do inquérito policial,  e a consequente ausência das

garantias processuais, no entanto,  não justificam o completo descaso dos agentes policiais

com  os  direitos  fundamentais  básicos,  que  são  indisponíveis.  Agem  eles  à  margem  da

legalidade,  afastando a aplicação dos valores preconizados pela Constituição quando estes

colidem  com  os  interesses  estatais  ou,  até,  pessoais  do  agente  policial,  atitude  que  é

incompatível com um Estado que se afirma democrático de direito.

Diante desse fatídico quadro, surge uma corrente defendendo uma maior participação

do  custos  legis  na  fase  pré-processual,  buscando  dar  efetividade  à  persecução  penal  e,

principalmente,  garantir  a  observância  aos  direitos  do  imputado,  cujas  violações  são

constantes. Há um incentivo, pois, para que o MP abandone a passividade e assuma um papel

mais ativo na investigação.

Observamos  que  há  uma  tendência  mundial  nos  ordenamentos  internacionais  de

aumento das atribuições do órgão ministerial,  redundando, em alguns deles, na adoção do

sistema do promotor investigador, em que o MP que conduz investigação, no que é auxiliado

pelas forças policiais.

Seja  pelas  garantias  constitucionais  que  lhe  foram  conferidas,  seja  pela  melhor

remuneração, seja pela superior qualificação técnica, o membro do Parquet nos parece mais

apto para dirigir a instrução preliminar, norteado sempre pelos princípios constitucionais.

Ainda que esse não seja o modelo adotado em nosso país, o constituinte outorgou à

instituição o controle externo da atividade policial,  indicando,  com isso, a necessidade de

maior interação entre os órgãos públicos para assegurar o atendimento aos interesses sociais. 

Devem eles, assim, agir de forma colaborativa e não isolacionista:

 “Cada um dos órgãos de persecução tem, portanto, a sua importância peculiar e o
seu preparo específico, devendo haver entre eles, não o conflito de atribuições, mas
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sim  a  união  e  cooperação  de  atuações  para  a  finalidade  comum do  combate  à
criminalidade e defesa da sociedade”. (MENDRONI, p.328)

Apesar  de  termos  diversos  casos  internacionais  de  sucesso  envolvendo  o

fortalecimento do Ministério Público, não se pode afirmar que sua efetivação é a solução para

os problemas aqui existentes. 

Como qualquer mudança institucional,  sempre haverá riscos de que ela configure

verdadeiro retrocesso, mas o maior perigo, a nosso ver, é a manutenção desse status quo, que

chegou a um ponto insustentável.

Faz-se mister, assim, a discussão de alternativas a esse falido sistema, sendo uma

delas a  presente neste  trabalho:  uma presença mais contundente  do Ministério Público na

investigação criminal.
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