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Ministério Público e investigação criminal: verdades e mitos
Guilherme de Souza Nucci*, André Vinicius Monteiro**, Juliana Burri*** e Rafael Barone Zimmaro****

1 Introdução
O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 
127, caput, da Constituição Federal). Inequivocamente, 
cuida-se de um braço relevante na estrutura do Estado, 
composto por integrantes concursados, de reputação 
ilibada e inegável conhecimento jurídico. 

Dentre as suas várias atribuições, a principal, na 
área criminal, é a promoção, em caráter privativo, da 
ação penal pública (art. 129, I, CF), o que está claramente 
expresso no texto constitucional. Sob outro prisma, no 
âmbito da investigação policial, cabe-lhe o controle 
externo (art. 129, VII, CF), bem como a requisição de 
diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial (art. 129, VIII, CF). 

Nesse cenário, emerge a polêmica questão 
referente à viabilidade jurídica de poder o Ministério 
Público promover investigação criminal independente, 
de forma autônoma, sem qualquer participação da 
polícia judiciária. Surgem diversas manifestações, 
muitas das quais em nítido desvio de perspectiva, 
criando mitos em torno desse relevante assunto; 
outras opiniões relevam-se parciais e investidas de 
puro corporativismo, seja a favor, seja contrariamente; 
dentre tanta discórdia, perdem-se os pareceres fiéis à 
real controvérsia, o que pretendemos resgatar neste 
artigo. 

Uma introdução científica deve apresentar 
os propósitos pretendidos pelo autor, expondo os 
aspectos polêmicos e demonstrando os caminhos a 
ser trilhados, sem antecipar a conclusão. Entretanto, 

por termos manifestado a nossa visão sobre o tema em 
obras já publicadas, permitimo-nos subverter a ordem 
natural. 

O Ministério Público, por óbvio, não é instituição 
policial, não lhe cabendo as investigações criminais 
ordinárias; pode e deve, no entanto, conduzir algumas 
investigações em caráter excepcional, visando a 
garantir a efetividade da apuração de determinadas 
infrações penais, resguardando a atuação eficiente do 
Estado Democrático de Direito no cenário criminal. 

Em torno dessa afirmação inúmeros aspectos 
despontam, merecendo análise para indicar as verdades 
e os mitos do debate nacional travado em torno de 
algo que poderia — e deveria — ser considerado de 
maneira equilibrada, no interesse de toda a sociedade, 
despindo-se de qualquer ranço corporativista. 

2 Pelo amplo poder investigatório  
do Ministério Público

Os membros do Ministério Público, Federal e 
Estadual, manifestam-se favoravelmente, com base 
nos seguintes argumentos: 

2.1 Quem pode o mais, pode o menos 

Cabe ao Ministério Público promover, 
privativamente, a ação penal pública, razão pela qual 
pode investigar, livremente, para formar o seu próprio 
convencimento. Se pode ingressar com a demanda — 
o mais — pode dar impulso à investigação criminal — 
o menos. 

Assim é o pensamento de Rogério Sanches 
Cunha (disponível em: <http://atualidadesdodireito.
com.br/rogeriosanches/2013/04/11/por-que-
sou-contra-a-pec-37-conhecida-como-pec-da-
impunidade-o-proprio-apelido-ja-sugere>), afirmando 
que, sendo titular privativo da ação penal pública, 
nada mais coerente do que poder investigar a fim de 
bem cumprir a sua missão. Por outro lado, lastreado na 
teoria dos poderes implícitos, ao atribuir uma função a 
determinado órgão, a Constituição federal, igualmente, 
confere os meios e os instrumentos necessários para o 
fiel cumprimento da norma superior. 

Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de Processo 
Penal. 17. ed., 2013, p. 84) escreve que, a partir do 
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momento em que a CF prevê a possibilidade de o MP 
requisitar informações e documentos para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência 
(lei complementar e 129, VI, CF), ela está, “a todas 
as luzes”, autorizando o exercício direto da função 
investigatória a quem é o verdadeiro legitimado à 
persecução penal. Diante disso, o autor indaga: por que 
aquele a quem se atribui o fim não poderia se valer dos 
meios adequados? A quem interessa o afastamento do 
MP da direção das investigações?

Denilson Feitoza (Direito Processual Penal, 
Teoria, Crítica e Práxis, 6. ed., p. 202) afirma ser uma das 
competências do Ministério Público a propositura da 
ação penal pública condenatória e, portanto, um dos 
procedimentos administrativos de sua competência 
é o relativo à matéria criminal — procedimento 
administrativo investigatório criminal. 

Outra não é a posição de Paulo Rangel (Direito 
Processual Penal, 16. ed., p. 98; Investigação Criminal 
direta pelo Ministério Público, 2. ed., p. 190), sustentando 
ser um contra sensu dar ao Ministério Público a 
legitimação para exigir que se faça a investigação, 
mas negar-lhe o direito de fazê-la, pessoalmente. Em 
outras palavras, equivaleria a dizer: “pode o Ministério 
Público fazer o mais, porém lhe é negado fazer o menos”. 
E continua:

A função persecutória preliminar, própria e 
direta, exercida pelo Ministério Público, é inerente 
à privatividade da ação penal pública que a 
Constituição lhe conferiu. É um antecedente lógico 
e possível, se assim entender o Ministério Público, 
diante da situação concreta que lhe for apresentada 
que possa impedir a apuração do fato-crime por 
ausência de investigação da polícia de atividade 
judiciária. [...] como já afirmamos, de que a teoria 
dos poderes implícitos não pode ser desconsiderada 
pelo intérprete [...] como proceder a novas pesquisas 
para a formação de sua convicção se não puder, 
sendo necessário, realizar, direta e pessoalmente, 
tais diligências? Se pode se dirigir, através de 
requisição, diretamente a qualquer autoridade ou 
funcionário para a colheita de informação, pode 
fazê-lo pessoal e diretamente com o mesmo fim. O 
ônus da prova é todo seu e não do indiciado, muito 
menos de futuro juiz que presidirá o feito [...].

Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves (A 
investigação criminal conduzida pelo Ministério Público: 
uma contribuição no combate ao crime organizado – 
Ciências Penais, v. 14, p. 345, jan/2011, DTR\2011\1814) 
observa que a Lei Maior, ao dar ao Ministério Público, de 
forma exclusiva, a titularidade da ação penal pública, 

admitiu “implicitamente” que pudesse colher os 
elementos de convicção necessários ao recebimento 
da denúncia e velar pela sua justa causa.

Hugo Nigro Mazzilli (As investigações do 
Ministério Público para fins penais. Revista Magister de 
Direito Penal e Processual Penal, n. 5, v. 1, 2005, pp. 20-
24) invoca a teoria dos poderes implícitos ao afirmar 
que, se a CF concedeu tarefas finais ao MP, bem como 
autonomia funcional à instituição, é possível concluir 
que os meios necessários para exercer essas funções 
são pressupostos necessários para que a instituição 
possa adimplir suas finalidades constitucionais.

Valter Foleto Santin (O Ministério Público na 
investigação criminal, 2. ed, p. 222) aduz que a noção 
de acompanhamento do inquérito traz consigo a 
faculdade de orientar e participar ativamente das 
investigações, especialmente porque a finalidade do 
inquérito policial ou outro procedimento investigatório 
é proporcionar elementos informativos para o exercício 
da ação penal. 

2.2 Normas constitucionais e  
infraconstitucionais autorizam

Valendo-se de dispositivos constitucionais 
esparsos, em análise conjunta, afirma-se haver 
sustentação para a atividade investigatória do 
Ministério Público. 

Explica Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de 
Processo Penal, 17. ed., 2013, p. 84) ser o Parquet 
legitimado a investigar, tendo a questão assento 
constitucional, nos termos do art. 129, VI a VIII, da 
CF, regulamentado, no âmbito do Ministério Público 
Federal, pela Lei Complementar 75/1993, consoante o 
disposto nos arts. 7º e 8º. Também o art. 38 da mesma 
Lei Complementar 75/1993 confere ao Parquet a 
atribuição para requisitar inquéritos e investigações. 
Na mesma linha, com as mesmas atribuições, a Lei 
8.625/1993 reserva tais poderes ao Ministério Público 
dos estados.

Convém mencionar os dispositivos citados: a) 
art. 129, VI: expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma 
da lei complementar respectiva; b) art. 129, VII: exercer 
o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; c) art. 129, 
VIII: requisitar diligências investigatórias e a instauração 
de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos 
de suas manifestações processuais; d) art. 7o da Lei 
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Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União): incumbe ao Ministério Público da 
União, sempre que necessário ao exercício de suas 
funções institucionais: I - instaurar inquérito civil e 
outros procedimentos administrativos correlatos; II - 
requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo 
acompanhá-los e apresentar provas; III - requisitar à 
autoridade competente a instauração de procedimentos 
administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, 
podendo acompanhá-los e produzir provas; e) art. 8o 
da Lei Complementar 75/1993: para o exercício de 
suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, 
nos procedimentos de sua competência: I - notificar 
testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no 
caso de ausência injustificada; II - requisitar informações, 
exames, perícias e documentos de autoridades da 
Administração Pública direta ou indireta; III - requisitar 
da Administração Pública serviços temporários de 
seus servidores e meios materiais necessários para 
a realização de atividades específicas; IV - requisitar 
informações e documentos a entidades privadas; V 
- realizar inspeções e diligências investigatórias; VI - 
ter livre acesso a qualquer local público ou privado, 
respeitadas as normas constitucionais pertinentes à 
inviolabilidade do domicílio; VII - expedir notificações e 
intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos 
que instaurar; VIII - ter acesso incondicional a qualquer 
banco de dados de caráter público ou relativo a serviço 
de relevância pública; IX - requisitar o auxílio de força 
policial; art. 38 da Lei Complementar 75/1993: são 
funções institucionais do Ministério Público Federal as 
previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, incumbindo-
lhe, especialmente: I - instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos; II - requisitar 
diligências investigatórias e instauração de inquérito 
policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas; 
III - requisitar à autoridade competente a instauração 
de procedimentos administrativos, ressalvados os 
de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e 
produzir provas; IV - exercer o controle externo da 
atividade das polícias federais, na forma do art. 9º; V - 
participar dos Conselhos Penitenciários; VI - integrar os 
órgãos colegiados previstos no § 2º do art. 6º, quando 
componentes da estrutura administrativa da União; 
VII - fiscalizar a execução da pena, nos processos de 
competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.

Sobre o tema, Paulo Rangel (Investigação Criminal 
direta pelo Ministério Público, 2. ed., p. 189) escreve que 
o poder de requisição traz implícita a legitimidade da 

realização da diligência direta e pessoalmente pelo 
Ministério Público, devendo exercer controle sobre 
todas as atividades persecutórias nesse sentido, a fim 
de evitar que haja oferecimento de uma petição inicial 
penal inepta.

Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves (A 
investigação criminal conduzida pelo Ministério 
Público: uma contribuição no combate ao crime 
organizado – Ciências Penais, v. 14, p. 345, jan 2011, 
DTR\2011\1814), após o exame de várias disposições 
legais sobre a matéria, conclui citando Clève:

[...] a legitimação do poder investigatório do 
Ministério Público tem, portanto, sede constitucional 
e, no plano infraconstitucional, autoridade própria 
de lei complementar. A LC 75 de 1993 apenas 
conformou no plano infraconstitucional o que já 
podia ser deduzido a partir da acurada leitura da 
Constituição. A cláusula de abertura opera um 
reforço na esfera de atribuições do Ministério 
Público, que fica potencializado com a ação do 
legislador complementar [...] (Clève, Clèmerson 
Merlin. Investigação criminal e Ministério Público. 
Jus Navegandi. (Disponível em: <http://jus.uol.
com.br/revista/texto/5760/investigacao-criminal-e-
ministerio publico>. Acesso em: 08/07/2010). 

Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo 
penal, 2011, p. 78) expõe: 

[...] também a Lei Complementar nº 75/93, 
do Ministério Público da União, que se aplica 
subsidiariamente aos Ministérios Públicos dos 
Estados Membros, por força do art. 80 da Lei nº 
8.625/93, traz as normas esparsas a respeito. O 
artigo 7º, II, defere a apresentação de provas pelo 
Ministério Público em investigações instauradas 
pela Polícia Judiciária ou por autoridade militar, o 
que pressupõe a coleta direta destas provas em 
complementação àqueles inquéritos, e no item III, 
autoriza a mesma produção de provas em inquéritos 
administrativos. [...] podendo o Ministério Público o 
mais, ou seja, requisitar a instauração de inquérito 
e diligências investigatórias (hoje imperativo 
constitucional, previsto no art. 129, VIII), obviamente 
poderá o menos, ou seja, dispensá-lo, colhendo 
diretamente a prova [...].

Lenio Luiz Streck e Luciano Feldens (Crime e 
constituição: a legitimidade da função investigatória do 
Ministério Público, 3. ed., p. 81) afirmam que,

[...] não somente há efetiva previsão 
constitucional e infraconstitucional atribuindo 
competência ao Ministério Público para realizar 
investigações criminais como, ainda, tais 
investigações se encontram em perfeita consonância 
com o dispositivo constitucional que impõe que 
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as ‘outras funções’ a serem desempenhadas pelo 
Ministério Público devem ser compatíveis com sua 
finalidade institucional (art. 129, inc. IX). Isto porque, 
conforme redação expressa do inciso I, do artigo 129, 
da Constituição Federal, compete privativamente ao 
Ministério Público promover a ação penal pública. 

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes 
Júnior (Curso de direito constitucional, 2006, p. 416) 
afirmam que cabe ao Ministério Público a 

[...] investigação criminal direta – o inquérito 
policial é de conhecimento trivial, não sendo 
fundamental para o ajuizamento da ação penal. Por 
outro lado, a Constituição assegurou as prerrogativas 
de requisitar documentos e informações, bem como 
diligências investigatórias. Assim sendo, pode-
se concluir que a investigação criminal pode ser 
promovida diretamente pelo Ministério Público. 

2.3 Atividade investigatória não é 
exclusiva da polícia judiciária

Cabe à polícia judiciária, federal e estadual, a 
investigação de crimes, mas de modo principal e não 
exclusivo. Preceitua o art. 144, § 1o, da Constituição 
Federal, que a polícia federal destina-se a [...] IV – exercer, 
com exclusividade, as funções de polícia judiciária da 
União. 

Pacelli (ob. cit, p. 84) esclarece ser a palavra 
exclusivamente, supra citada, apenas um lembrete a 
garantir a atribuição da Polícia Federal para investigar 
crimes no âmbito da União, descartando as demais 
polícias (ferroviária federal, rodoviária federal e militar). 
Por outro lado, reconhece não deva o Ministério 
Público presidir inquérito policial, mas tem o poder de 
instaurar as suas próprias investigações.

Rogério Sanches Cunha, ratificando tal 
entendimento, afirma ser a expressão exclusividade 
usada no sentido de retirar das polícias estaduais a 
função de polícia judiciária da União (disponível em: 
<http://atualidadesdodireito.com.br/rogeriosanches 
/2013/04/11/por-que-sou-contra-a-pec-37-conhecida-
como-pec-da-impunidade-o-proprio-apelido-ja-
sugere/>).

Hugo Nigro Mazzilli (As investigações do 
Ministério Público para fins penais. Revista Magister de 
Direito Penal e Processual Penal, n. 5, v. 1, 2005, pp. 20-
24), no mesmo prisma, afirma que a polícia não detém a 
exclusividade das investigações criminais, anunciando 
por certo o art. 144 da CF ser a exclusividade da Polícia 
Federal somente em relação à polícia estadual no 
tocante às funções de polícia judiciária da União.

Mirabete (Processo Penal, 2001, p. 75) afirma que 

[...] os atos de investigação destinados 
à elucidação dos crimes, entretanto, não são 
exclusivos da polícia judiciária, ressalvando 
expressamente a lei a atribuição concedida 
legalmente a outras autoridades administrativas (art. 
4º, do CPP). Não ficou estabelecida na Constituição, 
aliás, a exclusividade de investigação e de funções 
da Polícia Judiciária em relação às polícias civis e 
estaduais. Tem o Ministério Público legitimidade 
para proceder investigações e diligências, conforme 
determinam as leis orgânicas estaduais [...].

2.4 A tendência mundial é o reconhecimento da atividade 
investigatória autônoma do Ministério Público

Valendo-se do direito comparado, Pacelli (ob. 
cit., p. 84) afirma que a função investigativa do MP 
nem sequer é objeto de indagações em inúmeras 
legislações alienígenas (Alemanha, Chile, França, Itália), 
indicando que o problema parece não se situar no 
maior ou menor padrão de civilidade alcançado pela 
comunidade jurídica interessada na persecução penal.

Segundo Feitoza (ob. cit., p. 202), no mundo, 
há apenas dois países inexpressivos em que a polícia 
tem exclusividade de apuração de infração penal. A 
tendência mundial é a de fortalecimento do poder 
investigatório do Ministério Público, como ocorreu, por 
exemplo, na  Alemanha, Itália e Portugal.

Hugo Nigro Mazzilli (Só a polícia é que pode 
investigar? – Carta Forense, junho de 2013, p. A17) 
atesta que somente Uganda, Quênia e Indonésia 
atribuem apenas à polícia a tarefa de investigar os 
crimes. No resto do mundo, a tarefa é saudavelmente 
compartilhada entre vários órgãos. 

2.5 Preservação da imparcialidade do Ministério Público 
quando atuar na investigação criminal

Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira (ob. cit., p. 
84), inexiste violação da imparcialidade do Ministério 
Público, que seria responsável pela função de 
acusação, alegando que a investigação empreendida 
pelo Parquet não lhe impõe, previamente, determinada 
convicção. Uma vez encerrada a investigação, tanto ele 
pode requerer o arquivamento, quanto o oferecimento 
de denúncia. Se parcial fosse, tanto seria para o juízo 
negativo, quanto para o juízo positivo de acusação, o 
que parece suficiente a demonstrar a inexistência de 
parcialidade.

Quanto ao STJ, o autor aponta a Súmula 234, 
reconhecendo o Tribunal a inexistência de suspeição 
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ou impedimento para o oferecimento de denúncia 
quando o MP participar da fase investigativa.

Na ótica de Rogério Sanches Cunha (artigo 
citado), sobre a ausência de imparcialidade, embora 
no cível o Ministério Público presida o inquérito civil, 
ninguém aduz tratar-se de perda da imparcialidade. 
“Ora, se preserva a imparcialidade na investigação 
extrapenal, porque a perda na criminal?”, indaga o 
autor.

2.6 Desnecessidade do controle externo da investigação 
criminal produzida pelo Ministério Público

Pacelli (ob. cit., p. 84) observa que o fato de 
a tramitação do inquérito policial passar pelo juiz, 
enquanto eventual procedimento ministerial não 
se submeteria a esse controle, não é convincente, 
já que, além de se tratar de medida inteiramente 
desconectada com um modelo acusatório de processo, 
sabe-se, também, que o acompanhamento judicial da 
tramitação do inquérito é meramente burocrático.

Observa-se a ausência de menção expressa a 
respeito do órgão fiscalizador externo das atividades 
investigatórias do Ministério Público por parte da 
maioria dos defensores da autonomia do Parquet para 
investigar. 

2.7 Investigação realizada por outros órgãos estatais 
demonstram a viabilidade da investigação 

criminal do Ministério Público

Rogério Sanches Cunha indaga: se vários órgãos 
investigam — Comissão de Valores Mobiliários, Agências 
Brasileiras de Inteligência, COAF, Tribunal de Contas, 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana —, 
por que só o MP, titular da ação penal, deve ser impedido? 
(Disponível em: <http://atualidadesdodireito.com.
br/rogeriosanches/2013/04/11/por-que-sou-contra-
a-pec-37-conhecida-como-pec-da-impunidade-o-
proprio-apelido-ja-sugere/>).

Nesse âmbito, Denilson Feitoza (ob. cit., p. 
202) argumenta que, tendo em vista o crescimento 
meteórico dos índices de criminalidade e a carência de 
recursos materiais, humanos e financeiros pelos quais 
passam todos os órgãos estatais brasileiros, não nos 
parece que o Brasil possa se dar ao luxo de reduzir o 
número de órgãos que têm capacidade, determinação 
e coragem de fazer investigações criminais.

Hugo Nigro Mazzilli (As investigações do 
Ministério Público para fins penais. Revista Magister de 

Direito Penal e Processual Penal, n. 5, v. 1, 2005, pp. 20-
24) ressalta que diversas infrações penais são apuradas 
em procedimentos diversos, alheios à atividade 
policial: CPI, inquéritos policiais militares, atividades 
de correição parcial, crimes eleitorais por abuso de 
poder econômico (art. 19, LC 64/1990), processos 
administrativos.

2.8 Indispensabilidade de apuração criminal isenta

A atividade de investigação criminal pode ser 
conduzida pelo Ministério Público quando a polícia não 
for capaz de sustentá-la de per si por várias injunções 
políticas e mesmo quando a própria autoridade policial 
for a parte investigada. 

Nesse prisma, Paulo Rangel (Investigação Criminal 
direta pelo Ministério Público. 2. ed., p. 211) escreve: 

[...] também, pelos administradores, 
integrantes do governo, que, por exercerem poder 
hierárquico sobre as atividades das autoridades 
policiais, muitas vezes, impedem que haja uma 
apuração isenta de qualquer conotação político-
partidária [...] Nos casos em que a polícia esteja 
impossibilitada ou não seja o órgão mais adequado 
para fazer as investigações (infrações penais que 
envolvam autoridades que têm mando sobre a 
polícia ou infrações penais que envolvam policiais 
mais graduados), o Ministério Público não só pode 
como deve investigar crimes de ação pública [...].

Igualmente, Sheilla Maria da Graça Coitinho 
das Neves (A investigação criminal conduzida pelo 
Ministério Público uma contribuição no combate 
ao crime organizado – Ciências Penais, v. 14, p. 345, 
jan/2011, DTR\2011\1814) menciona ser necessário 
reconhecer, como muitas nações já o fizeram, que a 
investigação criminal conduzida pelo Ministério Público 
é uma das mais relevantes atribuições da instituição, 
eis que de extrema importância na apuração de vários 
delitos passíveis de persecução penal, como, por 
exemplo, as práticas de tortura encetadas no próprio 
âmbito policial e, sobretudo, aqueles que deixam 
de ser apurados, pela Polícia, em face de ingerências 
políticas, com especial destaque aos resultantes da 
delinquência organizada.

João Estevam da Silva (Ministério Público não 
deve se limitar ao desejo da polícia, Revista dos Tribunais, 
v. 699, p. 434, jan/1994, DTR\1994\72) argumenta 
tornar-se inexplicável que, possuindo os integrantes 
do Ministério Público poderes legítimos de requisição 
de informações junto a órgãos municipais, estaduais e 
federais, não possam eles empreender investigações 
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de alto nível e de molde a apurar, identificar e punir os 
responsáveis por formação de quadrilhas, ainda que 
seja ela composta até por policiais.

Rogério Greco (Atividade policial: aspectos penais, 
processuais penais, administrativos e constitucionais, 
2. ed., p. 85) esclarece:

[...] a autoridade policial, que seria 
encarregada para o caso, por não estar revestida 
das garantias necessárias, pode não ter liberdade 
suficiente para proceder a todas as investigações 
[...] Quando o Ministério Público não possuía suas 
garantias também não era certo que todas as pessoas 
estariam sujeitas à mesma Justiça. Isso porque, 
com um simples telefonema, aquele Promotor de 
Justiça que, por exemplo, estivesse à frente de uma 
investigação que envolvia determinada pessoa 
politicamente influente, poderia ser transferido 
de sua Comarca, vindo a exercer suas funções em 
lugar distante das investigações. Isso, infelizmente, 
ainda pode ocorrer com a Polícia. Com um simples 
ato publicado no Diário Oficial, aquela autoridade 
policial, que estava fazendo um trabalho excepcional 
de investigação, pode ser retirada do caso. Dessa 
forma, o temor com a sua própria carreira poderá 
inibir que sejam realizadas, em algumas situações, 
diligências importantes, que pessoas influentes 
sejam devidamente investigadas etc.

Hugo Nigro Mazzilli (As investigações do 
Ministério Público para fins penais. Revista Magister de 
Direito Penal e Processual Penal, n. 5, v. 1, 2005, pp. 20-
24) sustenta que o Ministério Público pode investigar 
também em matéria penal, não como rotina, mas 
em caráter excepcional, como nas hipóteses em que 
a polícia não tenha condições ou não demonstre 
interesse na apuração de fatos que envolvam policiais 
ou autoridades que a controlam. Enfim, embora 
não devam nem possam ser usadas com tibieza ou 
covardia, as investigações do MP devem ser instauradas 
e presididas com elevado senso de responsabilidade.”

2.9 Resoluções do Ministério Público 
autorizam a investigação criminal

Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves (A 
investigação criminal conduzida pelo Ministério 
Público: uma contribuição no combate ao crime 
organizado – Ciências Penais, v. 14, p. 345, jan/2011, 
DTR\2011\1814) afirma que o Conselho Superior do 
Ministério Público Federal regulamentou o art. 8º da LC 
75/1993, disciplinando a instauração e o procedimento 
investigatório criminal, através da Resolução 77, de 
14/09/2004. Posteriormente, o Conselho Nacional do 
Ministério Público, através da Resolução CNMP 13, de 

02/10/2006, também regulamentou o art. 8º da LC 
75/1993 e o art. 26 da Lei 8.625/1993, disciplinando, 
no âmbito do Ministério Público, a instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal. 

Nesse sentido, vários outros autores confirmam 
a existência de legislação infraconstitucional, especial-
mente resoluções do âmbito interno do Ministério 
Público Federal e Estadual, autorizando a investigação 
criminal e disciplinando o seu desenvolvimento. 

2.10 Inviabilidade da investigação criminal do Ministério 
Público apenas em caso de indiciado preso

Eugênio Pacelli de Oliveira (ob. cit., p. 84) afirma 
que, em se tratando de réu preso, o Ministério Público 
jamais poderá empreender investigação paralela, 
diante das consequências inexoráveis da indispensável 
instauração do inquérito policial, exigida pelo fato da 
prisão. 

Do mesmo modo, quando se tratar de diligências 
cujo empreendimento está acobertado pela exigência 
de autorização judicial, a ela se reportará o MP, tal 
como ocorre em relação à polícia investigativa.

3 Pela inviabilidade do poder investigatório 
do Ministério Público

Advogados e autoridades policiais sustentam 
diversos argumentos contrários à possibilidade 
investigatória do Ministério Público:

3.1 Parcialidade no polo ativo e 
quebra da igualdade das partes

José Carlos Fragoso expõe (São ilegais os 
procedimentos investigatórios realizados pelo 
Ministério Público, disponível em: <http://www.
fragoso.com.br/ptbr/arq_pdf/artigos/arquivo60.pdf>):

[...] o ordenamento jurídico processual 
brasileiro está fincado na concepção de que as 
investigações preliminares, que constituem a 
fase preparatória da persecutio criminis, devem 
ser realizadas pelas autoridades policiais, ainda 
que sob o controle do Ministério Público. Esta 
concepção tem em conta a necessidade de 
garantir-se a equitatividade do processo penal, 
em cujo curso se deve assegurar às partes a 
igualdade de armas. Assim, entre nós, nos crimes de 
competência da Justiça Federal, a Polícia Federal é 
o órgão encarregado de presidir as investigações, 
que serão, a seguir, encaminhadas ao Ministério 
Público Federal, que é o titular do direito de ação 
penal pública. Se estes papéis forem respeitados, 
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como tem sucedido com preocupante frequência, 
tem-se clara violação do preceito constitucional 
referente ao devido processo legal [...]. O grave 
inconveniente que se cria com este desrespeito 
às funções de cada instituição (Polícia, Ministério 
Público, Magistratura) reside na parcialidade que se 
estabelece. Se o Procurador da República se traveste 
de policial, pode ele adotar, desde logo, no início das 
investigações, um determinado ponto de vista, que 
tenderá a manter ao longo de todo o procedimento, 
tornando-se indiferente a qualquer outra alternativa 
probatória [...].

Segundo Ives Gandra da Silva Martins (Polícia 
Federal e Ministério Público, disponível em: <http://jus.
com.br/revista/texto/10239/policia-federal-e-ministerio-
publico>), o sistema plasmado na Carta Máxima, de 
colaboração entre as duas instituições (MP e Polícia), é 
corretíssimo, pois define a área de iniciativa e controle 
das investigações policiais e diligências criminais 
por parte do Ministério Público, mas outorga a uma 
instituição neutra — a serviço do Poder Judiciário, 
também Poder neutro — a apuração preambular de 
eventuais delitos, que, na órbita judiciária, caberá 
ao Ministério Público conduzir. E, por outro lado, ao 
cidadão, garante o direito de defesa, que é o grande 
diferencial entre as democracias e as ditaduras, 
assegurando-lhe o direito de ser acompanhado por seu 
defensor constitucional, que é o advogado. E assevera, 
também, que

[...] admitir privilégios na investigação que 
descompassem o direito de defesa e o equilíbrio 
entre os defensores do cidadão e do Poder Público, 
é fulminar o amplo direito de defesa, assegurado 
pela Constituição Federal no art. 5º, inc. LV, assim 
redigido: ‘LV - aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes’.

Antônio Evaristo de Moraes Filho (O Ministério 
Público e o inquérito policial, Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, v. 19, p. 105, jul/1997 e Doutrinas Essenciais 
Processo Penal, v. 2, p. 89, jun/2012, DTR\1997\524) 
demonstra que, mesmo em se tratando de fase inicial 
da persecução, quando se decide sobre a abertura, ou 
não, do processo, à luz dos elementos coligidos nas 
investigações preliminares, parece necessária, desde 
aí, a separação de funções de modo que um órgão, 
diferente daquele que efetuou colheita da prova, 
tenha a incumbência de optar entre a instauração do 
processo e o arquivamento do inquérito. Não se deve 
esquecer que, no estágio atual da nossa civilização, o 
simples sentar-se no banco dos réus já representa uma 

espécie de pena, considerando-se o processo penal, 
em si mesmo, uma cérémonie de dégradation, celebrada 
na place de supplices, que é o tribunal criminal. Assim 
não seria razoável que o mesmo órgão que conduziu 
as investigações preliminares tivesse, também, a 
atribuição de decidir sobre a submissão do indiciado 
aos percalços de uma ação penal, que sempre atinge 
o status dignitatis do cidadão (MARQUES, Frederico. 
Elementos do Direito Processual Penal, 1961, v. II, p. 167). 

Luiz Flávio Borges D’Urso (Constituição Federal 
versus poder investigatório MP. Revista Cejap, n. 8, v. 
6, 2005, pp. 3-4) argumenta que, se fosse admitido 
ao Ministério Público comandar investigações penais, 
haveria um desequilíbrio na harmonia prevista na 
Constituição para a fase de elaboração dos autos por 
um simples motivo — sendo parte do processo, o MP 
possivelmente tenderia a procurar provas favoráveis 
aos acusadores. Isso contraria a lógica. Quem acusa 
não pode comandar a investigação, sob o risco de 
comprometer a isenção. Com base no inciso VIII, do art. 
129, da CF, afirma que, se os elementos embasadores 
de uma denúncia são obtidos apenas com dados de 
investigação criminal conduzida pelo MP, a denúncia 
deve ser refutada, rejeitada. Não se deve, pois, aceitar 
uma denúncia com provas produzidas pelo Parquet.

3.2 A investigação criminal é atribuição 
exclusiva da polícia judiciária

Diz José Carlos Fragoso (São ilegais os 
procedimentos investigatórios realizados pelo 
Ministério Público, disponível em: <http://www.
fragoso.com.br/ptbr/arq_pdf/artigos/arquivo60.pdf>.) 
que

[...] o nosso ordenamento constitucional 
e infraconstitucional veda completamente 
que o Ministério Público exerça as funções de 
polícia judiciária. Nos termos da Constituição 
Federal, a polícia judiciária da União é exercida, 
com exclusividade, pela Polícia Federal. É o que 
estabelece o art. 144, em seu § 1o: [...]. Em matéria 
penal, todavia, a Constituição Federal determina tão 
somente que o Parquet pode ‘requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial’ 
(cf. Inciso VIII, do art. 129) [...].

No tocante à atribuição da polícia judiciária para 
a investigação criminal, José Afonso da Silva (Em face 
da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público 
pode realizar e/ou presidir investigação criminal, 
diretamente? Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 
49, v. 12, 2004, pp. 368-388), o § 4º do art. 144 da CF 
estatui que às policiais civis, dirigidas por delegados 
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de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária 
e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
Isso quer dizer que a CF reservou à Polícia Civil estadual 
um campo de atividade exclusiva que não pode ser 
invadido por norma infraconstitucional e, menos ainda, 
por disposições de ato administrativo. Em relação ao 
argumento de que a CF não deferiu à polícia judiciária 
o monopólio da investigação criminal, o autor afirma 
“é verdade, mas as exceções estão expressas na própria 
CF e nenhuma delas contempla o MP.” [...] Não há na CF 
nada que autorize o MP a instaurar e presidir inquérito 
criminal. Ele o tem feito por via do inquérito civil 
previsto no inciso III do art. 129, com notório desvio de 
finalidade, já que o inquérito civil é peça de instrução 
preparatória da ação civil pública consignada a ele no 
mesmo dispositivo e não evidentemente de instrução 
criminal.

Luiz Flávio Borges D’Urso (Constituição Federal 
versus poder investigatório MP. Revista Cejap, n. 8, v. 6, 
2005, pp. 3-4) afirma que os promotores não podem 
inquirir pessoas suspeitas de autoria de crime, dado 
que conduzir inquéritos policiais e realizar diligências 
para investigar fatos são prerrogativas exclusivas da 
polícia judiciária. “A César o que é de César e à polícia 
judiciária o restrito poder de conduzir investigações 
criminais e produzir provas, como determina o texto 
constitucional”.

Luiz Roberto Barroso (disponível em: <http://
www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer_
barroso_-_investigacao_pelo_mp.pdf>.), em parecer 
destinado ao Ministro Nilmário Miranda, Secretário 
Especial dos Direitos Humanos e Presidente do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), pronuncia-se pela clara divisão de atribuições 
entre a polícia judiciária e o Ministério Público. O art. 
144, § 1º, I a IV, e § 4º, CF, atribui de forma expressa 
às Polícias Federal e Civil a apuração de infrações 
penais. Ao Ministério Público, a CF atribui a função de 
exercer o controle externo da atividade policial e não a 
de substituí-la (art. 129, VII). A CF não permite a figura 
de promotor investigador. O escopo do inciso VI do 
art. 129 da CF/1988 (que atribui ao Ministério Público 
poderes para expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los) está 
restrito aos inquéritos civis públicos e outros também 
de natureza administrativa, como os preparatórios de 
ação de inconstitucionalidade ou de representação 

por intervenção. O inquérito criminal é disciplinado 
em inciso diverso (VIII) e quanto a ele a atuação do 
Parquet se limita à requisição de instauração do próprio 
inquérito e de diligências investigatórias.

3.3 As normas constitucionais e infraconstitucionais 
não autorizam a investigação criminal

Escreve José Carlos Fragoso (São ilegais os 
procedimentos investigatórios realizados pelo 
Ministério Público, disponível em: <http://www.
fragoso.com.br/ptbr/arq_pdf/artigos/arquivo60.pdf>.) 
que

[...] ninguém duvida de que o Ministério 
Público possa requisitar à autoridade policial o 
cumprimento de diligências. O Superior Tribunal 
de Justiça já o afirmou, mais de uma vez. É natural 
que assim seja, já que o Ministério Público é o 
destinatário da apuração, cabendo-lhe formular 
a opinio delicti. Assim, pode o Ministério Público 
requisitar a instauração de inquérito policial, pode 
requisitar a realização desta ou daquela prova, pode 
acompanhar a atividade do Presidente do inquérito. 
Contudo, coisa bem diversa é dar-se ao Ministério 
Público o direito de ele próprio presidir uma 
investigação no âmbito da Procuradoria, exercendo 
atividades de polícia judiciária, sem qualquer controle 
externo, e violando nitidamente a exclusividade que a 
Carta Política confere à Polícia Federal nesta matéria 
[...]. A Constituição Federal e a lei complementar 
não conferiram jamais ao Ministério Público um 
poder tão amplo, tão incontrastável assim. Ser o 
destinatário das investigações, advenham elas de 
CPI, inquérito policias ou peças de informação, com 
as atribuições que daí decorrem, é razoável e natural, 
e constitui a base lógica de nossa processualística 
penal [...].

Antônio Evaristo de Moraes Filho (O Ministério 
Público e o inquérito policial, Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, v. 19, p. 105, jul/1997 e Doutrinas 
Essenciais Processo Penal, v. 2, p. 89, jun/2012, 
DTR\1997\524) sustenta não haver autorização 
normativa para a investigação criminal, a ser conduzida 
pelo Ministério Público. O texto constitucional vigente 
e o da Lei Orgânica que o regulamentou parecem 
claros, adotando-se um critério diferenciado em 
matéria de investigações preparatórias: no campo civil, 
cabe ao Ministério Público instaurar o inquérito civil 
ou outros procedimentos administrativos pertinentes, 
ao curso dos quais se permite que realize diretamente 
diligências, inclusive a colheita de depoimentos; já 
em sede penal, é-lhe facultado meramente requisitar 
diligências ou a abertura de inquéritos, podendo 
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acompanhá-los. Aliás, é atribuição do procurador-geral 
de justiça designar membros do Ministério Público 
para “acompanhar inquérito policial ou diligência 
investigatória” (art. 10, IX, e, da Lei 8.625/1993). 

Sobre a autorização constitucional para a 
investigação criminal, José Afonso da Silva (Em 
face da Constituição Federal de 1988, o Ministério 
Público pode realizar e/ou presidir investigação 
criminal, diretamente? Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, n. 49, v. 12, 2004, pp. 368-388) menciona 
que o art. 129 define as funções institucionais do MP 
e lá não se encontrará nada que autorize os membros 
da instituição a proceder a investigação criminal 
diretamente. 

Além disso, o autor afirma (Comentário Contextual 
à Constituição, 2006, pp. 602-603), quanto aos poderes 
atribuídos ao Ministério Público, na Constituição 
Federal, tais como requisitar diligências investigatórias 
e a instauração de inquéritos policiais, indicando 
os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais, que configuram os limites investigatórios 
dos membros do Ministério Público, que não podem 
mais do que requisitar diligências investigatórias e 
a instauração de inquérito policial. Requisitar a que 
órgãos? Àqueles que a Constituição deu competência 
para a apuração de infrações penais, que são a Polícia 
Federal e a Polícia Civil (art. 144, §§ 1º, I e IV, e 4º). As 
requisições têm de estar devidamente respaldadas 
por fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais. Nisso se resume a função investigativa do 
Ministério Público. Apesar disso, o Ministério Público, 
por atos normativos internos, vem dando-se o poder 
de investigação criminal direta. Isso vai para além de 
sua competência, porque a função investigativa — ou 
seja, as funções de polícia judiciária e de apuração de 
infrações penais — foi atribuída à Polícia Civil (art. 144, 
§§ 1º e 4º). Não se tem aqui um modelo de Ministério 
Público correspondente ao italiano, onde a polícia 
judiciária funciona sob dependência e direção da 
autoridade judiciária por serviços de polícia judiciária 
previstos em lei e pelas seções de polícia judiciária 
instituídas junto a alguma Procuradoria da República, 
subordinados, pois, ao respectivo procurador da 
República (Ministério Público).

3.4 Resoluções editadas pelo Ministério Público sobre 
investigação criminal extrapolam a sua atribuição

Ives Gandra da Silva Martins (O Ministério 
Público e o Projeto de Decreto Legislativo n° 128/07, 

disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/10866/
o-ministerio-publico-e-o-projeto-de-decreto-
legislativo-n-128-07>.) apoia a edição de decreto 
legislativo para suspender a aplicação do conteúdo 
da resolução editada pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público, autorizando investigações criminais 
pela instituição. Diz: “parece-me, pois, que a edição do 
Decreto Legislativo é necessária, visto que a Resolução 
do CNMP ultrapassou os limites que lhe permitia a 
Constituição, adentrando competências funcionais 
das polícias e legislativas do Congresso Nacional. Por 
essa razão, no uso das prerrogativas que lhe outorga a 
lei suprema, cabe ao Poder Legislativo a sustação dos 
atos normativos que invadam suas competências, nos 
termos do art. 49, incisos V e XI, da Carta Maior.

Luiz Flávio Gomes (disponível em: <http://jus.
com.br/revista/texto/22131/investigacao-e-atividade-
de-policia>.) argumenta que 

[...] a maior prova da nebulosidade nesse 
campo reside no seguinte: por falta de expressa 
disposição legal, que é exigência do Estado de 
Direito, primordialmente quando em jogo estão 
direitos fundamentais dos investigados, todo 
procedimento dessa natureza do Ministério Público 
está regulamentado por Resoluções ou Atos 
Normativos dos Procuradores Gerais. Esses atos, no 
entanto, não possuem o status de lei [...].

Em virtude do “déficit de legalidade”, o 
autor alerta para a ausência de uniformidade das 
investigações e identidade nos procedimentos, sem 
um “controle judicial periódico”. Não há como o 
Ministério Público assumir, neste momento, de forma 
independente, a atividade investigatória. Por maior 
boa intenção que exista, “ninguém pode dar passos 
maiores que as penas”.

Orlando Miranda Ferreira (Inquérito policial 
e o ato normativo 314 PGJ/CPJ, Revista Brasileira 
de Ciências Criminais, v. 45, p. 257, out/2003, 
DTR\2003\492), sobre as resoluções administrativas no 
âmbito do Ministério Público, acoimando-as de ilegais 
e inconstitucionais, afirma que, se admitida fosse 
essa hipótese, permitindo-se que o Ministério Público 
praticasse atos de investigação e delas, inclusive, 
participando ativamente, em flagrante contradição 
com as normas constitucionais e em total desrespeito 
para com o investigado ou indiciado, necessário seria 
que à defesa também fosse cometida tal liberalidade, 
pois um e outro serão partes na relação processual 
a ser instaurada, assegurando-se assim a igualdade 
de armas ou do tratamento paritário. Isso significaria 
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desnaturar o caráter inquisitivo do procedimento 
investigatório, que não admite ser informado pelo 
princípio do contraditório.

3.5 O controle externo da polícia judiciária pelo Ministério 
Público indica a inviabilidade da investigação criminal 

autônoma por esta instituição

Cláudio Geoffroy Granzotto (Investigação 
direta pelo Ministério Público: não consonância com a 
sistemática do Processo Penal Constitucional, disponível 
em: <http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/
artigos.asp?codigo=719>) afirma ser o controle 
externo da atividade policial pelo Ministério Público 
uma das formas de assegurar o sistema acusatório, na 
medida em que desvincula, por inteiro, o magistrado 
dos atos de investigação. Nesse sentido, o promotor 
atua como futuro órgão acusador quando acompanha 
e requisita diligências investigativas. Por outro lado, 
atua como custos legis quando garante que, durante 
a fase pré-processual, o acusado terá seus direitos 
constitucionalmente assegurados. Dessa forma, 
com esse tipo de atuação externa, não parcial, e sim 
controladora da legalidade, o Parquet afastaria, como 
regra, a presença do juiz no inquérito, não ficando este 
contaminado com a investigação policial. Logo, tendo 
um órgão encarregado de controlar a legalidade da 
investigação, o juiz não precisará fiscalizar o andamento 
do inquérito, não comprometendo sua imparcialidade. 
O controle externo exercido pelo Parquet não se 
aplica aos atos internos da Polícia, pois, se assim 
fosse, tornar-se-ia uma espécie de corregedoria. Esse 
controle se dá sobre a principal atividade da polícia, 
qual seja, a investigação, através de acompanhamento 
e requisição de diligências, dentre outras funções. 
Assim sendo, com a investigação direta a cargo do 
Ministério Público, essa atividade ficaria sem controle 
externo algum, comprometendo o sistema de check 
and balances, e consequentemente, gerando nítido 
prejuízo ao indiciado e à sociedade, eis que esta não 
teria um órgão que fiscalizasse a correta atividade 
investigativa.

3.6 Investigação criminal seletiva e desvirtuada

Fernando da Costa Tourinho (Processo penal, 
33. ed., p. 344) mostra-se contrário à investigação 
criminal conduzida pelo Ministério Público, apontando 
a seletividade dos casos escolhidos para tanto; noutros 
termos, os membros da instituição elegem somente 
os casos de repercussão, produzindo apenas as provas 
que lhes interessam. Ademais, trata-se de investigação 

de gabinete, que não se conduz ao local do crime. Em 
suma, em matéria de investigação, cabe-lhe somente o 
inquérito civil público. 

Luiz Roberto Barroso (disponível em: <http://
www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer_
barroso_-_investigacao_pelo_mp.pdf>), em parecer 
destinado ao Ministro Nilmário Miranda, demonstra 
que a ausência de qualquer balizamento legal para 
esse tipo de atuação por parte do Ministério Público, 
para além de impedir a própria atuação em si, sujeita os 
envolvidos ao império dos voluntarismos e caprichos 
pessoais.

3.7 Outros países também optam pela inviabilidade da 
investigação criminal conduzida pelo Ministério Público

Antônio Evaristo de Moraes Filho (O Ministério 
Público e o inquérito policial, Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, v. 19, p. 105, jul/1997 e Doutrinas 
Essenciais Processo Penal, v. 2, p. 89, jun/2012, 
DTR\1997\524) explica haver, no tocante à atribuição 
para conduzir estas investigações preliminares, dois 
sistemas principais: o inglês, pelo qual a incumbência 
é da polícia; e o continental, onde, no dizer do novo 
Código de Processo Penal (LGL\1941\8) italiano, 
il pubblico ministero dirige le indagini e dispone 
dirrettamente della polizia giudiziaria (art. 327). Na 
Inglaterra, o Ministério Público não pode proceder, 
diretamente, investigações. Lá prevalece o que Mireille 
Delmas-Marty denomina de duplo grau de apreciação 
das investigações preliminares, que são, inicialmente, 
valoradas pela polícia que as promoveu, e depois pelo 
Crown Prosecution Service. O Direito inglês entende que 
a separação das funções de colher a prova, e de formar 
a opinio delicti sobre ela, é mais consentânea com a 
garantia do processo equitativo (process équitable), 
sendo que a partir do Prosecution of Offence Act, de 
1985, foi considerado que as funções de investigar e de 
desencadear a ação penal são incompatíveis (Procédure 
... cit., p. 418). Em suma, na Inglaterra adota-se, desde 
a fase preparatória da persecução, o que Jean Pradel 
intitula de séparatisme, princípio pelo qual devem 
ser cometidas a órgãos ou agentes diferenciados as 
sucessivas funções no curso do procedimento penal. 
A acumulação de funções cria o risco da parcialidade, 
podendo um operador do Direito (policial, membro do 
Ministério Público ou magistrado) adotar um ponto de 
vista, desde logo, no início das investigações, e mantê-
lo ao longo do procedimento, ficando indiferente em 
face de qualquer outra alternativa probatória. 
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Quanto à menção a legislação estrangeira, no 
tocante à capacidade investigatória do Ministério 
Público, José Afonso da Silva (Em face da Constituição 
Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/
ou presidir investigação criminal, diretamente? Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 49, v. 12, 2004, pp. 
368-388) esclarece que, se a Constituição tivesse 
silenciado sobre o tema, ainda se poderia discutir 
sobre a possibilidade de ser a matéria conferida 
ao MP, por via de lei, como se fez na Itália, onde se 
retirou o poder investigatório do juiz de instrução, 
passando-o, por lei, para os procuradores da República. 
A Constituição portuguesa tem dois artigos sobre o 
MP, mas não dispõe sobre sua competência, deixando 
a matéria para a lei. Na Espanha, não é ao MP que 
cabe a função investigatória, só por si diretamente. 
Lá a função de averiguação dos delitos cabe à polícia 
judiciária que, no entanto, no exercício dessa função, 
depende do juiz, dos tribunais e também do MP. Na 
Colômbia, a Constituição confere competência direta 
à Procuradoria-Geral da Nação. Tais indicações do 
Direito estrangeiro só têm a utilidade de mostrar que o 
regime da matéria no Brasil é próprio, peculiar e único, 
porque define os campos de atuação do MP e da polícia 
judiciária com precisão, e sem dependência recíproca, 
de sorte que a invocação de doutrina estrangeira 
sobre o assunto não traz a menor contribuição ao seu 
esclarecimento.

3.8 Quem pode o mais, pode o menos: afirmação 
inadequada ao contexto da investigação 

promovida pelo Ministério Público

José Afonso da Silva (Em face da Constituição 
Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar 
e/ou presidir investigação criminal, diretamente? 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 49, v. 12, 
2004, pp. 368-388), quanto à teoria de quem pode o 
mais, pode o menos afirma não ter nenhum valor no 
campo do Direito Público, particularmente no Direito 
Constitucional. Prossegue:

O que é mais e o que é menos no campo 
da distribuição das competências constitucionais? 
Como se efetua essa medição, como fazer uma tal 
ponderação? Como quantificá-las? Não há sistema 
que o confirme. As competências são outorgadas 
expressamente aos diversos poderes, instituições e 
órgãos constitucionais. Nenhuma é mais, nenhuma 
é menos. [...] As regras enumeradas, explicitadas, 
sobre investigação na esfera penal conferem esta 
à Polícia Judiciária, e são regras de eficácia plena, 
como costumam ser as regras técnicas.

E continua o autor, dizendo ser a investigação 
um procedimento de instrução criminal em busca 
da verdade e da formação dos meios de prová-la em 
juízo. A ação é um ato pelo qual se invoca a jurisdição 
penal. Procedimento da instrução penal preliminar, 
como qualquer procedimento, é uma sucessão de 
atos concatenados que se registram e se documentam 
no inquérito policial, que vai servir de base para a 
propositura da ação penal. O resultado positivo da 
investigação do crime é que constituirá pressuposto da 
ação penal viável. Sem a investigação prévia da verdade 
e dos meios de prová-la em juízo, é impossível a ação 
penal. Dessa forma, como é possível estabelecer uma 
relação de mais e de menos entre esses elementos?!

3.9 A teoria dos poderes implícitos é inaplicável quando 
as normas constitucionais são expressas acerca da 

competência constitucional de órgãos estatais

Sobre a doutrina dos poderes implícitos, José 
Afonso da Silva (Em face da Constituição Federal de 
1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir 
investigação criminal, diretamente? Revista Brasileira 
de Ciências Criminais, n. 49, v. 12, 2004, pp. 368-388) 
afirma ser inaplicável ao caso, pois inexiste uma relação 
entre meio e fim no tocante a investigação criminal e 
ação penal. O fim da investigação penal não é a ação 
penal, mas a apuração da autoria do delito, de suas 
causas, de suas circunstâncias. O resultado dessa 
apuração constituirá a instrução documental — o 
inquérito (tecnicamente, instrução penal preliminar) 
— para fundamentar a ação penal e serve de base para 
a instrução definitiva.

Os poderes implícitos só existem no silêncio da 
Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido 
os meios expressamente em favor do titular ou em 
favor de outra autoridade, órgão ou instituição. Se 
ela outorgou expressamente a quem quer que seja o 
que se tem como meio para atingir o fim previsto, não 
há falar em poderes explícitos. “Como falar em poder 
implícito onde ele foi explicitado, expressamente 
estabelecido, ainda que em favor de outra instituição?” 
Não cabe a determinado órgão a competência que 
está prevista para outro.

Luiz Roberto Barroso (disponível em: <http://
www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer_
barroso_-_investigacao_pelo_mp.pdf>), em parecer 
destinado ao Ministro Nilmário Miranda, afirma que 
a competência para promover a ação penal não 
engloba a investigação criminal (art. 129, I, CF). São 
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competências diversas, não atribuída, esta, de forma 
expressa pela CF. Não se aplica, portanto, a lógica da 
Teoria dos Poderes Implícitos, pela qual o órgão a 
quem compete o mais, compete igualmente o menos. 
Em decorrência dos argumentos expostos acima, a 
atribuição de competência investigatória ao Ministério 
Público depende de prévia emenda constitucional. De 
toda sorte, a legislação infraconstitucional atualmente 
em vigor (especialmente a Lei Complementar 75/1993 
e a Lei 8.625/1993) em momento algum atribuiu ao 
Parquet essa competência e ela simplesmente não 
pode ser extraída diretamente do Texto Constitucional.

3.10 Historicamente, jamais se atribuiu ao Ministério 
Público a investigação criminal autônoma

Luiz Roberto Barroso (disponível em: <http://
www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer_
barroso_-_investigacao_pelo_mp.pdf>), em parecer 
destinado ao Ministro Nilmário Miranda, levanta a 
importante questão histórica para demonstrar que, 
no Brasil, a competência para realizar as investigações 
preparatórias da ação penal sempre foi da Polícia. 
Em várias ocasiões, tentou-se modificar esse regime, 
mas as propostas foram rejeitadas. Isso foi o que 
aconteceu quando, em 1935, se procurou instituir 
juizados de instrução, proposta apresentada pelo 
então Ministro da Justiça, Vicente Ráo. O mesmo se 
passou, em várias ocasiões, quando se tentou conferir 
atribuições investigatórias ao Parquet; propostas nessa 
linha foram rejeitadas na elaboração da Constituição 
de 1988, nas discussões que deram origem à lei 
complementar relativa ao Ministério Público, em 1993, 
e também nos debates que envolveram as propostas 
de emendas constitucionais discutidas em 1995 e 
1999. Especificamente nas discussões da assembleia 
constituinte, o texto aprovado pretendia exatamente 
manter as investigações criminais como atribuição 
exclusiva da polícia judiciária.

4 Pela possibilidade excepcional da investigação 
criminal conduzida pelo Ministério Público

Há posições intermediárias, no tocante à 
viabilidade da investigação criminal conduzida 
pelo Ministério Público, frisando o seu caráter de 
excepcionalidade, mas útil e eficiente. Neste âmbito, 
inserem-se as decisões até hoje tomadas pelo Supremo 
Tribunal Federal, bem como alguns pareceres de 
membros do Ministério Público. 

4.1 Visão sistemática das funções 
institucionais do Ministério Público

Por todos os demais, tome-se a exposição de Luiz 
Roberto Barroso (disponível em: <http://www.mp.go.
gov.br/portalweb/hp/7/docs/parecer_barroso_-_
investigacao_pelo_mp.pdf>), em parecer destinado 
ao Ministro Nilmário Miranda, demonstrando que o 
Ministério Público, na condição de titular da ação penal 
pública (CF, art. 129, I), não é um mero espectador da 
investigação a cargo da autoridade policial, podendo, 
por isso, não só requisitar diligências, como realizá-
las diretamente, quando elas se mostrem necessárias. 
Mesmo porque doutrina e jurisprudência entendem 
que o inquérito policial é um instrumento facultativo 
e dispensável para o exercício do direito de ação. 
A Constituição atribuiu ao Ministério Público o 
poder de expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma 
da lei complementar respectiva (art. 129, VI). Essa 
competência abrange tanto a esfera cível quanto a 
criminal. Ainda, a Constituição atribuiu ao Ministério 
Público, de forma ampla, o controle externo da 
atividade policial (art. 129, VII), além de dispor que cabe 
ao Parquet requisitar diligências investigatórias e a 
instauração de inquérito policial. O sistema do art. 129 
da Constituição visa a fornecer ao Ministério Público 
autonomia para levar a cabo a apuração dos fatos 
necessários ao oferecimento da denúncia, por meio 
inclusive da expedição de notificações para a coleta de 
depoimentos. 

Não há conflito entre as normas constitucionais 
indicadas acima e o que dispõe o art. 144 da Carta, 
tanto porque tais normas têm caráter principiológico, 
como porque o art. 144 não conferiu exclusividade à 
Polícia no que diz respeito à investigação de infrações 
penais. Outras normas constitucionais fundamentam a 
atribuição dessa competência ao Ministério Público: (i) o 
art. 127, caput, que impõe ao Parquet a defesa da ordem 
jurídica e dos interesses individuais indisponíveis; (ii) o 
art. 129, II, que conferiu ao Ministério Público o dever 
de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
(iii) o art. 129, IX, que admite que o Ministério Público 
exerça outras funções compatíveis com sua finalidade; 
(iv) o art. 144, caput, que indica a segurança pública 
como dever do Estado e direito e responsabilidade de 
todos; e (v) os arts. 1º, 3º e 5º, que cuidam dos direitos 
fundamentais, da dignidade humana e da cidadania, já 



90

Artigos Doutrinários

R.TRF1 Brasília v. 28 n. 9/10 set./out. 2016

que a persecução penal rápida e eficiente é exigida por 
esses bens constitucionais.

Quanto à ordem infraconstitucional, a Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (Lei 8.625 de 1993), em 
seu art. 26, I, a e b, prevê a expedição de notificações 
para colher depoimento ou esclarecimentos, bem 
como a requisição de informações, exames periciais e 
documentos de autoridades e órgãos públicos.

A investigação pelo Ministério Público tem um 
caráter subsidiário e será empregada apenas quando 
for necessário, de modo que a competência da Polícia 
não é subtraída. De todo modo, o sistema pelo qual 
se atribui com exclusividade à Polícia a investigação 
criminal, reservando-se ao Ministério Público a 
função de mero repassador de provas, é anacrônico 
e contraproducente. A atuação direta do Ministério 
Público nesse particular pode conferir maior celeridade 
à atividade investigatória, permitindo ademais o 
contato pessoal do agente do Parquet com a prova e 
facilitando a formação de seu convencimento.

Diversas situações recomendam a intervenção do 
Ministério Público por sua independência em relação 
aos Poderes estatais. Além disso, não é raro apurar-se o 
envolvimento de policiais em episódios de corrupção 
ou mesmo com o crime organizado.

Em conclusão, diz o autor que o sistema 
constitucional reservou à Polícia o papel central 
na investigação penal, mas não vedou o exercício 
eventual de tal atribuição pelo Ministério Público. A 
atuação do Parquet nesse particular, portanto, poderá 
existir, mas deverá ter caráter excepcional. Vale dizer: 
impõe-se a identificação de circunstâncias particulares 
que legitimem o exercício dessa competência atípica. 
Bem como a definição da maneira adequada de 
exercê-la. Sobre esse ponto, cabe ainda uma última 
consideração. A legislação federal infraconstitucional 
atualmente em vigor não atribuiu de forma clara ou 
específica ao Ministério Público a competência de 
proceder a investigações criminais. Tampouco existe 
qualquer disciplina acerca das hipóteses em que essa 
competência pode ser exercida, de como o Ministério 
Público deve desempenhá-la ou de formas de controle 
a que deva estar submetida. Não é desimportante 
lembrar que a Polícia sujeita-se ao controle do Ministério 
Público. Mas se o Ministério Público desempenhar, de 
maneira ampla e difusa, o papel da Polícia, quem irá 
fiscalizá-lo? O risco potencial que a concentração de 
poderes representa para a imparcialidade necessária às 
atividades típicas do Parquet não apenas fundamenta 

a excepcionalidade que deve caracterizar o exercício 
da competência investigatória, mas exige igualmente 
uma normatização limitadora. Desse modo, e de lege 
ferenda, é de todo conveniente disciplinar, por meio de 
ato legislativo próprio, as hipóteses e a forma em que 
será legítima essa atuação eventual e excepcional do 
Ministério Público.

Damásio de Jesus (“Poderes investigatórios do 
Ministério Público”, disponível em: <http://jus.com.
br/revista/texto/10865/poderes-investigatorios-do-
ministerio-publico>.) afirma não ser o Ministério Público 
um órgão tradicionalmente direcionado à realização de 
investigações. Tanto é assim que o Código de Processo 
Penal lhe atribui a função de exercer a ação penal 
pública e intervir em todos os termos da ação penal. 
Ademais, para que o MP exercesse seu papel na defesa 
dos interesses metaindividuais e pudesse instruir 
eventuais ações civis públicas, a lei lhe municiou com o 
inquérito civil. A partir de então, iniciou-se, no âmbito 
do MP, a “cultura” de realizar atos investigatórios. Essa 
tendência, iniciada no campo da tutela de interesses 
difusos e coletivos, naturalmente se transpôs à esfera 
criminal, atividade marcante do Parquet. Atualmente, 
existem vários setores do MP dedicados à realização de 
investigações criminais. 

4.2 Indispensabilidade de lei para viabilizar 
a investigação criminal do Ministério Público

Diz Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 
(Inquérito policial e a investigação dos fatos que 
antecedem a ação penal no ordenamento jurídico 
instaurado pela Constituição de 1988) que a 
investigação, realizada pelo Ministério Público, não 
tem formas certas. Não é verdade, como dizem alguns, 
que o inquérito policial prescinda de formalidades. Há 
no Código algum regramento (arts. 4º a 23). Inexiste 
rito, o que não significa a desnecessidade de ordenação 
lógica. É importante conciliar os procedimentos. Negar 
ao Ministério Público a possibilidade de perquirição 
dos fatos é não enxergar as inovações do ordenamento 
jurídico após 1988, é não enxergar que o Estado 
social de direito desenhado na Carta tem, como um 
dos mecanismos de funcionamento e equilíbrio, 
uma instituição independente da administração 
tipicamente exercida pelo Poder Executivo. Mas, por 
outro lado, não encontrar os limites de sua atuação, 
limites esses extraídos da ordem constitucional, é 
caminhar para outro extremo, admitindo-se instituição 
sem controle. Embora se reconheça a possibilidade de 
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o Ministério Público investigar sem recorrer à polícia 
judiciária e ao procedimento por ela formalizado — 
o inquérito —, não se tem refletido essa investigação 
na persecução penal como um todo, na estrutura e 
nas formas do Direito Processual Penal. Não é apenas 
necessário que o Ministério Público garanta ampla 
defesa em sua apuração. É importante e urgente que 
a reforma do Código de Processo Penal (LGL/1941/8) 
integre essa investigação preparatória da ação penal — 
pelo Ministério Público —, nas formas de persecução 
penal.

José Reinaldo Guimarães Carneiro (O Ministério 
Público e suas investigações independentes: reflexões 
sobre a inexistência de monopólio na busca da verdade 
real, 2007, p. 90 e ss.) afirma ser indispensável o avanço 
do Ministério Público na condução de investigações 
criminais, sob sua direção exclusiva, em face do 
aumento da criminalidade no País, devendo haver lei 
que lhes atribua tal competência. 

5 O anteprojeto do Código de Processo Penal e a 
omissão quanto à investigação criminal 

conduzida pelo Ministério Público
O anteprojeto do Código de Processo Penal 

não traz dispositivo expresso quanto à possibilidade 
de o Ministério Público realizar, de forma direta, a 
investigação criminal. Entretanto, alguns aspectos 
merecem análise.

Inicialmente, constata-se uma diferença 
terminológica. No atual CPP, o Título II é denominado 
“Do Inquérito Policial”, no anteprojeto, porém, o Título 
II é denominado “Da Investigação Criminal”, sendo o 
seu Capítulo III o relativo a “Do Inquérito Policial”.

Infere-se, portanto, ser o inquérito policial uma 
espécie de investigação criminal, abrindo espaço 
para outras formas de investigação. É justamente esta 
possibilidade a presente no art. 9º do anteprojeto 
(inserido nas disposições gerais do Título II), que assim 
dispõe:

Art. 9º - A autoridade competente para conduzir 
a investigação criminal, os procedimentos a serem 
observados e o seu prazo de encerramento serão 
definidos em lei.

Conforme se verifica, o artigo não dispõe qual é a 
autoridade competente para conduzir a investigação, 
deixando tal questão em aberto, possibilitando, 
assim, que lei especial disponha, por exemplo, sobre 

a competência do Ministério Público para conduzir 
investigação.

Nota-se a cautela dos autores do anteprojeto 
em não despertar a oposição imediata de quem 
não admite a investigação criminal conduzida pelo 
Ministério Público, mas também visualiza-se o nítido 
propósito de deixar a porta aberta a futuras alterações 
legislativas abordando tal prisma. 

De todo modo, fica bem claro não existir, hoje, no 
Brasil, lei expressa, autorizando a referida investigação 
criminal, desenvolvida pelo Ministério Público, de 
maneira autônoma. 

Constata-se, também, uma maior participação 
do Ministério Público quanto à instauração, 
desenvolvimento e arquivamento do inquérito.

O art. 20, § 1º, autoriza a vítima a solicitar 
diretamente ao MP a abertura de inquérito policial, 
cabendo, então, ao Parquet requisitar a instauração à 
autoridade policial. 

Outrossim, o § 2º do mesmo artigo dispõe que, 
no caso de indeferimento do pedido de instauração de 
inquérito, a vítima poderá recorrer à autoridade policial 
superior, ou representar ao Ministério Público.

Quanto às investigações, o art. 26 amplia o rol de 
funções da autoridade policial quando da tomada de 
conhecimento da infração penal, incluindo a obrigação 
de realizar as diligências requisitadas pelo Ministério 
Público. Note-se que a requisição de diligências 
não passa pelo crivo do juiz de Direito, sendo feita 
diretamente pelo MP à autoridade policial (art. 35, II).

Em relação à prorrogação do prazo para 
conclusão do inquérito, exclui-se o juiz de Direito, 
sendo os autos remetidos diretamente ao Ministério 
Público, o qual decidirá sobre a renovação do prazo 
(art. 32, § 1º).

Findo o inquérito, novamente, ele deixa de ser 
remetido ao juiz, sendo, com o anteprojeto, enviado 
diretamente ao MP (art. 34).

Por fim, a determinação de arquivamento do 
inquérito passa a ser competência do Ministério 
Público, ficando, novamente, afastada a participação 
do Poder Judiciário (art. 37). Contra a decisão de 
arquivamento caberá recurso ao órgão ministerial 
hierarquicamente superior (art. 38, § 1º).

Em resumo, o anteprojeto mitiga a participação 
da magistratura no desenrolar das investigações 
criminais, transferindo parte de suas atribuições ao 
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Ministério Público, o qual, então, assume papel central 
no inquérito.

6 Conclusão articulada: as verdades e os mitos

6.1 Pró ampla investigação do Ministério Público

6.1.1 Quem pode o mais, pode o menos: mito

Esse aforismo constitui uma das mais 
citadas justificativas para a condução autônoma e 
independente da investigação criminal pelo Ministério 
Público. Quem pode o mais — promover a ação 
penal — certamente pode o menos — investigar 
criminalmente. Entretanto, somente se pode levantar 
esse prolóquio quando há nítida lacuna no tocante ao 
menos. 

No cenário criminal, a Constituição Federal 
atribuiu ao Ministério Público a propositura, em caráter 
privativo, da ação penal pública; ao mesmo tempo, 
confere à polícia judiciária a atividade investigatória. 
Logo, a cada instituição destinou-se uma específica 
função, que não pode ser considerada nem o mais nem 
o menos. 

Sob outro aspecto, somente para argumentar, 
poder-se-ia dizer que a principal atividade, no processo 
criminal, é julgar, que compete ao magistrado. Diante 
disso, quem pode o mais — julgar — pode o menos — 
propor a ação penal. Aliás, já houve época em que isto 
foi perfeitamente possível no Brasil: o procedimento 
judicialiforme (o juiz baixava portaria, que continha a 
acusação, e julgava o feito). Sem se pretender debater 
o conteúdo positivo ou negativo dessa situação, é fato 
que o mais nem sempre justifica o menos, pois ambos 
podem, perfeitamente, deixar de ter qualquer relação 
de causalidade direta e indispensável entre eles. 

As indagações de efeito emocional — do gênero 
a quem interessa impedir o Ministério Público de 
investigar? — devem ser respondidas com singeleza: 
aos que prezam o sistema da legalidade, coibindo-
se o abuso de qualquer órgão estatal, a que pretexto 
for, pois inexistem heróis e bandidos, numa visão 
maniqueísta de que somente algumas instituições são 
dotadas da perfeição em seus mais diversos matizes. 
A todos interessa o poder investigatório do Ministério 
Público, se e quando exercido dentro da mais absoluta 
legalidade, vale dizer, previsto em lei e sem usurpar 
função alheia. 

6.1.2 Normas constitucionais e infraconstitucionais 

autorizam: em termos

Inexiste uma única norma constitucional ou 
infraconstitucional, dentre todas as citadas pelos 
defensores da investigação criminal pelo Ministério 
Público, que a autorize expressamente. Na realidade, 
há uma construção lógico-sistemática, empreendida 
pelos membros do Ministério Público, juntando normas 
constitucionais e compondo leis infraconstitucionais.

Por outro lado, jamais se poderia afirmar ser esse 
conjunto de normas completamente estéril ao poder 
investigatório do Ministério Público. Pelo contrário, 
capta-se o intento legislativo em conferir ao Parquet 
a fiscalização, supervisão e controle externo da 
investigação policial, base primária para a apuração 
dos delitos em geral. A par dessa fiscalização — e 
por conta dela — viabiliza-se ao Ministério Público 
requisitar diretamente diligências investigatórias, o 
que suplanta a atividade policial, mas não a substitui. 

Além disso, quando se tem em foco a própria 
atuação da polícia judiciária, nada mais lógico que 
o órgão controlador dessa atividade seja também o 
investigador. Temos defendido, há tempo, a atuação 
correcional tanto do juiz quanto do membro do 
Ministério Público em relação à Polícia Federal ou Civil. 

6.1.3 Atividade investigatória não é exclusiva 
da polícia judiciária: verdade 

A investigação criminal, no Brasil, cabe à polícia 
judiciária principalmente. Os inquéritos policiais 
são presididos por delegados, bacharéis em Direito, 
concursados em provas e títulos, com posto definido 
na estrutura do Estado. 

Mas vários outros organismos podem investigar 
criminalmente, desde que haja previsão constitucional 
ou legal. Esse é o caso da CPI – Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que possui poder investigatório próprio 
das autoridades judiciais (art. 58, § 3o, CF), dos militares, 
que podem produzir o inquérito policial militar (art. 7o, 
Código de Processo Penal Militar), dentre outros. 

6.1.4 A tendência mundial é o reconhecimento da atividade 
investigatória autônoma do Ministério Público: mito

Inexiste qualquer estudo sério, amplo e 
abrangente para afirmar que a tendência, no mundo, 
é o reconhecimento da atividade investigatória 
independente por parte do Ministério Público. 

Há quem mencione três ou quatro países, 
alguns da Europa, outros da América Latina, como 
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se pudessem espelhar o mundo. Há, ainda, a posição 
de quem ousa mais, mencionando que somente três 
países de terceiro mundo (Uganda, Quênia e Indonésia) 
atribuem somente à polícia judiciária a atividade de 
investigação. Sob quais bases científicas se extraem 
esses dados? Quais as fontes bibliográficas? Nada disso 
é mencionado, ao menos onde foram publicados tais 
informes. 

Ademais, há mais de duzentos países no mundo (o 
número de países é variável, seja para a ONU, seja para 
outros organismos internacionais, mas se sabe haver 
mais de duzentos), levando-nos a questionar qual foi 
a pesquisa — ampla o suficiente — para concluir que 
três países subdesenvolvidos são os únicos a manter a 
polícia como órgão exclusivo de investigação.

Outro ponto é a afirmativa feita por Antônio 
Evaristo de Moraes Filho de que, na Inglaterra, o 
Ministério Público não tem atribuição de investigar, 
mas, sim, a polícia. Logo, não se precisa ir tão longe, 
pois há outros exemplos bem próximos da realidade 
brasileira. 

6.1.5 Preservação da imparcialidade do Ministério Público 
quando atuar na investigação criminal: verdade 

Quando a atuação do Ministério Público se 
concentra no controle externo, na fiscalização e na 
supervisão da investigação criminal, realizada pela 
polícia judiciária, certamente o que abrange o teor 
da Súmula 234 do STJ (“a participação de membro 
do Ministério Público na fase investigatória criminal 
não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o 
oferecimento da denúncia”), não se pode considerar 
abalada a sua imparcialidade. 

Sob outro prisma, debate-se, há muito tempo, 
o princípio do promotor natural e imparcial, visando 
a assegurar a todo cidadão uma acusação imparcial 
e equilibrada, algo somente viável se o membro 
do Ministério Público puder conduzir-se, durante 
a investigação, a certa distância, sem qualquer 
envolvimento emocional, político ou pessoal.

Em nosso entendimento, quem investiga 
tem condições de manter a sua imparcialidade, no 
momento de optar pela propositura — ou não — da 
demanda criminal. Aliás, do mesmo modo que o juiz, 
durante a instrução, pode determinar a produção de 
provas, de ofício, sem macular a sua imparcialidade 
para julgar. 

Somos coerentes em sustentar a viabilidade de 
se investigar, com isenção, bem como produzir provas 
com idêntica independência. 

Vislumbramos, no entanto, por parte de muitos 
defensores da imparcialidade do Ministério Público, 
ao conduzir a investigação criminal, a adoção de dois 
pesos e duas medidas. Argumentam que o juiz, durante 
a instrução, não deve agir de ofício — muito menos, 
durante a investigação criminal — pois pode macular a 
sua imparcialidade. Ora, inexiste diferença entre seres 
humanos a tal ponto. Quando promotores atuam na 
condução da investigação criminal são considerados 
imparciais para propor (ou não) a ação penal. Mas 
quando juízes atuam de ofício para requisitar qualquer 
diligência, mesmo durante a instrução, são acoimados 
de imparciais. 

6.1.6 Desnecessidade do controle externo da investigação 
criminal produzida pelo Ministério Público: mito

A polícia judiciária não investiga livremente; 
o controle externo cabe ao Ministério Público, mas 
também ao juiz. Desde que o inquérito é registrado, 
torna-se um procedimento oficial, cuja supervisão se 
dá pelo magistrado, ainda que não seja o responsável 
direto pelas diligências ordinárias. 

Qualquer deslize da autoridade policial pode 
ser comunicado ao juiz, solicitando-se providências. 
Medidas jurisdicionais, necessárias à investigação, 
como mandados de busca e apreensão, quebra de 
sigilo fiscal, bancário ou telefônico, decretação de 
prisão cautelar, entre outros, são da alçada do juiz, que 
acompanha a investigação.

A investigação criminal, a ser realizada pelo 
Ministério Público, em caráter excepcional, quando 
prevista em lei, deve ser supervisionada por órgão 
externo à instituição. Em nosso sentir, cabe ao juiz 
tal supervisão, afinal, é a autoridade destinatária dos 
pedidos de quebra de sigilo, mandados de busca, 
decretação de prisão etc., de modo que precisa estar 
ciente da referida investigação.

6.1.7 Investigação realizada por outros órgãos estatais 
demonstram a viabilidade da investigação criminal do 

Ministério Público: em termos

Além da polícia judiciária, outros órgãos estatais 
podem conduzir investigações criminais, como a CPI 
ou a autoridade militar. Entretanto, há muito exagero 
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na menção a diversos organismos, cuja função não se 
destina a tanto. 

Exemplificando, a Receita Federal não investiga 
crimes, mas infrações tributárias. Por vezes, algumas 
delas representam, igualmente, infrações penais, razão 
pela qual terminam por substituir o inquérito policial, 
havendo provas suficientes para a ação penal. 

Não se deve comparar a atuação do Ministério 
Público, na área penal, destinada, apenas, a apurar 
infrações criminais, às atividades de vários outros 
órgãos estatais que podem, eventualmente, nas suas 
tarefas cotidianas, deparar-se com um delito.

6.1.8 Indispensabilidade de apuração criminal isenta: verdade

É indubitável que devam as investigações 
criminais ser isentas, detalhadas e eficientes, não se 
podendo curvar a interesses escusos, seja no campo 
político, seja no funcional. Para isso, a atuação do 
Ministério Público é essencial, supervisionando a 
investigação policial, requisitando diligências para 
suprir falhas ou omissões da autoridade policial, dentre 
outras atividades. 

Quando a polícia judiciária for o órgão 
investigado, convém ao Ministério Público promover 
autonomamente a investigação criminal. 

6.1.9 Resoluções do Ministério Público  
autorizam a investigação criminal: mito

Em hipótese alguma, no cenário da legalidade, 
pode-se aceitar que resoluções ou outros atos 
administrativos tenham o condão de autorizar, 
regulamentar ou disciplinar procedimentos 
investigatórios produzidos, de forma autônoma, pelo 
Ministério Público.

Somente a lei pode abranger tais situações, o que 
ainda não existe no contexto nacional. Tanto é verdade 
a sua lacuna que surgiram tais resoluções de Conselhos 
ou Procuradorias. 

6.1.10 Inviabilidade da investigação criminal do Ministério 
Público apenas em caso de indiciado preso: em termos 

A investigação criminal, conduzida pelo 
Ministério Público, de fato, não pode ocorrer quando 
houver indiciado preso, especialmente tendo ocorrido 
flagrante. Afinal, cabe à polícia judiciária lavrar o 
auto de prisão em flagrante e concluir a investigação 
no prazo legal, encaminhando-a ao Parquet para o 
oferecimento da denúncia. 

Entretanto, não é apenas nos casos de indiciados 
presos, que não deve o Ministério Público agir 

autonomamente. Assim não deve ocorrer em situações 
rotineiras e antes que haja lei disciplinando o assunto.

6.2 Contra ampla investigação do Ministério Público

6.2.1 Parcialidade no polo ativo e quebra 
da igualdade das partes: em termos 

Como já mencionamos, o membro do Ministério 
Público, atuando de maneira independente e 
autônoma, sem envolvimento político ou pessoal, 
pode manter-se equidistante o suficiente para cuidar 
da sua imparcialidade. 

A mera investigação, quando conduzida de 
maneira isenta, não é suficiente para retirar-lhe o 
equilíbrio. Porém, a investigação realizada pelo Parquet, 
sem previsão legal e distante de qualquer órgão 
fiscalizador pode levar ao envolvimento indevido na 
causa, comprometendo a imparcialidade. 

6.2.2 Indispensabilidade de lei para viabilizar a investigação 
criminal do Ministério Público: verdade 

A investigação policial é baseada em lei, 
com procedimento formal e rígido, devidamente 
supervisionada pelo Ministério Público e pela 
autoridade judiciária. 

Outra não pode ser a situação do Ministério 
Público, quando houver de conduzir a investigação 
criminal, sem que se possa lastrear essa atividade em 
meras resoluções administrativas. 

Investigar qualquer pessoa é atividade séria 
e grave, necessitando de supervisão pelo Poder 
Judiciário, que ficaria encarregado de apreciar qualquer 
pedido cautelar urgente nesse âmbito. 

O procedimento investigatório há de ser 
formal, registrado e de conhecimento público (a sua 
instauração), embora o conteúdo, conforme o caso, 
possa ser sigiloso. 

6.2.3 As normas constitucionais e infraconstitucionais não 
autorizam a investigação criminal: em termos

As normas constitucionais demonstram ser o 
Ministério Público o titular privativo da ação penal 
pública, devendo zelar pelo seu ajuizamento, uma 
vez que se adota o princípio da obrigatoriedade. Para 
tanto, necessita exercer o controle externo da atividade 
policial, requisitando diligências e fiscalizando o 
andamento da investigação.

Além disso, as normas infraconstitucionais 
evidenciam a legítima atuação do Ministério Público 
no controle e supervisão da atividade investigatória 
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criminal, podendo promover diligências direta e 
pessoalmente para compor o quadro de provas aptas 
a lhe conferir sustentáculo à propositura da demanda. 

Em situações excepcionais, quando a própria 
autoridade policial mostra-se comprometida e suspeita 
da prática de algum abuso, deve o Parquet investigar e 
colher provas diretamente. 

6.2.4 Resoluções editadas pelo Ministério Público sobre 
investigação criminal extrapolam a sua atribuição: verdade 

A investigação criminal é um procedimento 
relevante, no cenário do processo penal, que invade 
a intimidade e a vida privada do indivíduo, além de 
lhe gerar constrangimentos de toda ordem (pessoal, 
patrimonial etc.). Cuida-se, pois, de uma sucessão 
de atos formais e rigorosamente previstos em lei, 
devidamente registrados e publicamente conhecidos. 
Não mais existe, há muito, investigação secreta no 
Brasil. 

Diante disso, quando o inquérito policial é 
instaurado, além de registrado, é acompanhado 
e supervisionado pelo Ministério Público e pela 
autoridade judiciária. Qualquer eventual abuso 
cometido durante a investigação pode ser 
imediatamente levado ao conhecimento do Judiciário. 
Tudo regido por leis.

Resoluções e outros atos administrativos não 
são suficientes para disciplinar e regulamentar tão 
importante procedimento. Cabe ao Legislativo essa 
tarefa — jamais ao próprio Ministério Público. 

6.2.5 O controle externo da polícia judiciária pelo Ministério 
Público indica a inviabilidade da investigação criminal 

autônoma por esta instituição: em termos 

Durante os trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte, nos anos de 1987 e 1988, houve intensa 
movimentação para garantir o controle interno da 
polícia judiciária por parte do Ministério Público. Esse 
era o intuito da instituição, que, no entanto, contou 
com a oposição dos delegados. Travou-se, então, uma 
disputa no âmbito do Parlamento. Venceu a tese da 
supervisão externa da atividade policial. 

Diante disso, garantiu-se a presidência do 
inquérito policial ao delegado, sob supervisão do 
Ministério Público e também da autoridade judiciária. 

A previsão acerca do controle externo da polícia 
sinaliza que o Ministério Público não deve presidir 
as investigações criminais rotineiras, mas somente 

supervisioná-las, não significando, entretanto, a 
exclusão da instituição de toda e qualquer investigação. 

6.2.6 Investigação criminal seletiva e desvirtuada: em termos. 

Trata-se de um mau vezo de alguns membros 
do Ministério Público — selecionar investigações 
determinadas, que lhes possam trazer prestígio e 
destaque na mídia —, que não pode ser tomado como 
padrão, comprometendo toda e qualquer iniciativa da 
instituição para investigar criminalmente alguns fatos 
excepcionais e relevantes. 

Ao supervisionar os trabalhos investigatórios 
da polícia judiciária, cabe ao membro do Ministério 
Público captar os casos realmente relevantes, que 
merecem maior atenção, para que se possa destacar 
alguma investigação criminal em especial. 

Esse é um dos principais motivos pelos quais se 
deve editar lei, regulando exatamente como e quando 
o Ministério Público pode investigar criminalmente. 

6.2.7 Outros países também optam pela inviabilidade da 
investigação criminal conduzida pelo Ministério Público: 

em termos 

O direito comparado nem sempre é um 
instrumento legítimo para perquirir as mais adequadas 
soluções para um importante problema legislativo na 
área criminal do Brasil. 

As nações possuem sistemas processuais penais 
diversos, cada qual com interesses próprios, não se 
devendo padronizar soluções somente porque atende 
um ou outro enfoque corporativo. 

A forma como cada país promove investigações 
criminais depende do seu modelo constitucional, em 
todos os prismas (divisão de Poderes, instituições 
encarregadas da segurança pública, modelo processual 
penal, sistema de investigação, dentre outros). Logo, 
é inadequado supor que se pode aplicar no Brasil o 
modelo instituído neste ou naquele país. 

6.2.8 Quem pode o mais, pode o menos: afirmação inadequada ao 
contexto da investigação promovida pelo Ministério Público: verdade 

Como já esclarecido, esse provérbio somente 
tem sentido, em matéria processual, quando o menos 
representa uma situação lacunosa ou duvidosa. Não é 
o caso presente. A ação penal deve ser proposta pelo 
Ministério Público, mas a investigação, conduzida pela 
autoridade policial. Desse modo, o mais tem espaço 
preenchido, assim como o denominado menos. 

Além disso, não há perfeita correlação entre a 
promoção da demanda e a investigação criminal, pois 
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é perfeitamente viável que uma seja conduzida por 
instituição totalmente diversa da outra. 

6.2.9 A teoria dos poderes implícitos é inaplicável quando as 
normas constitucionais são expressas acerca da competência 

constitucional de órgão estatais: verdade

No mesmo seguimento da ideia de que quem 
pode o mais, pode o menos, não há que se falar em 
poderes implícitos, quando há expressa previsão 
constitucional para cada uma das funções estatais de 
persecução penal. 

A Constituição Federal é clara ao dispor ser o 
Ministério Público o titular da propositura da ação penal 
pública, enquanto a polícia judiciária é a encarregada 
das investigações criminais. 

Por outro lado, o controle externo da polícia, pelo 
Ministério Público, faz com que investigações criminais 
excepcionais possam ser realizadas pelo Parquet, 
complementando a policial ou tendo por objeto a 
própria atividade da polícia judiciária. 

6.2.10 Historicamente, jamais se atribuiu ao Ministério Público a 
investigação criminal autônoma: verdade

Durante anos, reforma após reforma, buscou 
o Ministério Público obter a ampla autonomia para a 
investigação criminal, mas jamais conseguiu. 

A mais relevante tentativa deu-se durante 
os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte 
de 1987/1988, onde, outra vez mais, rechaçou-se a 
tese, permitindo-se, somente, o controle externo da 
atividade policial, além de lhe conferir a exclusividade 
para a ação penal pública. 

Nenhuma lei infraconstitucional, de maneira clara, 
autoriza o Ministério Público a investigar criminalmente 
de modo autônomo e independente, quando bem quiser 
e o que bem almejar. Tanto é verdade que o Conselho 
Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal do 
Ministério Público e Atos de Procuradorias Gerais de 
Justiça editaram resoluções procurando disciplinar o 
tema. 

7 Conclusão expositiva
O Ministério Público é uma instituição essencial 

à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe, na área 
criminal, a titularidade exclusiva da propositura da 
ação penal pública. 

Além disso, pertence-lhe o controle externo da 
atividade policial, não podendo, jamais, substituir-
se à autoridade policial na presidência e condução 

do inquérito. Diante disso, é inadequado contornar 
as regras do sistema adotado pela Constituição para 
criar um procedimento investigatório autônomo e 
independente, que seria conduzido (presidido) pelo 
membro do Ministério Público. 

Se é pacífico o entendimento de que o Parquet 
não pode presidir inquéritos policiais, também se deve 
acolher a ideia de inexistir qualquer tergiversação, 
permitindo-se que o Ministério Público instaure 
procedimento investigatório paralelo. Noutros 
termos, já que não pode presidir o inquérito, o Parquet 
desprezaria esse procedimento e promoveria um 
autêntico inquérito paralelo. 

Em primeira conclusão, o Ministério Público não 
deve presidir inquéritos — atividade exclusiva da polícia 
judiciária — nem tampouco instaurar procedimentos 
investigatórios substitutivos do inquérito, de modo 
a contornar a norma constitucional, que lhe atribui 
apenas o controle externo da polícia. 

Sob outro aspecto, o Ministério Público há 
de controlar a atividade policial com eficiência, 
possuindo, para tanto, o poder de requisitar diligências 
de maneira autônoma, além de requisitar a instauração 
de inquéritos policiais. 

Da mesma forma que o Ministério Público não é 
imaculado, pairando acima do bem e do mal, a polícia 
também não é perfeita nem imperfeita, cometendo 
erros e podendo apresentar integrantes corruptos e 
inaptos, de modo que, ao investigar criminalmente, 
a própria polícia judiciária, cabe ao Parquet instaurar 
procedimento específico para colher provas e promover 
diligências. O mesmo pode dar-se caso exista um crime 
grave em apuração, onde se perceba a inatividade 
deliberada da polícia judiciária, comportando uma 
atuação independente do Ministério Público para 
colher as provas adequadas. 

Em segunda conclusão, o Ministério Público 
possui atividade investigatória excepcional, quando 
voltada à própria atuação da polícia judiciária, o que 
lhe garante o controle externo constitucionalmente 
autorizado, bem como para casos criminais em que se 
observe a inaptidão da polícia para a sua condução, 
seja por injunções políticas, seja por outros fatores de 
pressão, aos quais estão, em tese, imunes os membros 
do Ministério Público. 

O inquérito policial não é a única forma — mas 
a principal — de captação de provas pré-constituídas 
para instruir e sustentar a denúncia. Por certo, o 



97R.TRF1 Brasília v. 28 n. 9/10 set./out. 2016

Guilherme de Souza Nucci, André Vinicius Monteiro, Juliana Burri e Rafael Barone Zimmaro

Ministério Público pode receber peças de informação 
de vários órgãos estatais, contendo relevantes dados 
sobre crimes cometidos, podendo — e devendo — 
complementar tais documentos mediante diligências 
suas, sem necessidade de inquérito policial. Ilustrando, 
num processo administrativo, instaurado no seio 
de uma repartição pública, para averiguar infração 
funcional, descobre-se o crime de peculato. Aplicada 
a sanção administrativa cabível, enviam-se os autos 
ao Ministério Público, para que tome as medidas 
adequadas na órbita criminal. Inexistirá inquérito 
policial para instruir a ação penal.

Em terceira conclusão, o Ministério Público pode 
valer-se de peças de informação, diversas do inquérito 
policial, para dar base à denúncia. Cabe-lhe, inclusive, 
complementar tais peças, promovendo diligências 
próprias, de maneira autônoma, para compor o quadro 
ideal de provas pré-constituídas. 

A inexistência de leis específicas, regulamentando, 
claramente, eventual procedimento investigatório 
autônomo e independente, conduzido pelo Ministério 
Público, é patente. A mais certeira prova disso é a 
edição de resoluções e atos do Ministério Público, em 
nível administrativo, para suprir tal lacuna. Mencione-
se, como exemplo, a Resolução 13/2006 do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

Não importa analisar o conteúdo desses 
atos administrativos, pois seria o mesmo que 
validá-los indiretamente e eles não apresentam o 
mínimo requisito de legalidade, diante do sistema 
constitucional brasileiro. 

Em quarta conclusão, seguindo-se estritamente 
o princípio da legalidade, cremos fundamental a 
edição de lei, substituindo todas as resoluções e atos 
administrativos, para disciplinar e regular eventual 
investigação autônoma, se for a opção política do 
Poder Legislativo. 

Há várias decisões proferidas por tribunais 
brasileiros, autorizando ou negando legitimidade ao 
Ministério Público para investigar criminalmente com 
plena autonomia. Porém, cuidando-se de questão 
de natureza nitidamente constitucional, aguarda-se 
a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal 
sobre o tema. Será a chave para disciplinar, de uma 
vez por todas, se o Ministério Público pode investigar 
de maneira totalmente independente e sem a edição 
de lei específica para tanto. Por ora, inexiste qualquer 
decisão do STF nesse prisma. As que foram captadas 
e até mencionadas por autores pró e contra a referida 

investigação, quando a autorizam, deixam claro o 
caráter excepcional ou subsidiário da medida. Algumas 
se referem a denúncias instruídas por peças de 
informação, advindas de outros órgãos estatais, que 
não o Ministério Público, apenas complementadas por 
esta instituição. 

Em quinta conclusão, o Supremo Tribunal Federal 
ainda não tomou a decisão substancial para o tema 
em questão: se o Ministério Público pode investigar 
criminalmente de modo autônomo e independente, 
sem prestar a menor atenção ao inquérito policial; 
se o Ministério Público pode escolher o caso criminal 
que bem entenda para investigar, deixando o 
restante, em nível ordinário e rotineiro, ao encargo 
da polícia judiciária; se o Ministério Público pode 
investigar criminalmente, hoje, sem o amparo de lei 
específica, baseando-se apenas em resoluções e atos 
administrativos editados pela própria instituição.

Há uma proposta de emenda constitucional 
(PEC 37), em andamento no Congresso Nacional, 
pretendendo inserir, no art. 144 da Constituição 
Federal, que cabe à polícia judiciária, de modo privativo, 
a investigação criminal. A partir disso, emergiram 
posições corporativas e nitidamente emocionais, pois 
de técnicas nada possuem, manifestando-se pró e 
contra a referida emenda. Da parte de alguns membros 
do Ministério Público — a minoria por certo — chegou-
se a lançar a enganosa denominação de que a PEC 37 
seria a PEC da impunidade ou da corrupção, valendo 
dizer que, quem a apoia, sustenta a impunidade ou é 
corrupto — ou adepto da corrupção. Lastimável, pois 
se conduz um debate de alto nível para o cenário do 
processo penal brasileiro a um lugar-comum de apego 
às massas ou à mídia. 

Assim agindo, ingressa-se no âmbito da pobreza 
intelectual e da carência de argumentos, pregando-
se o nítido maniqueísmo: o MP representa o bem 
absoluto; a polícia, o mal absoluto. Pura tolice, sendo 
mesmo desnecessário qualquer comentário científico 
a respeito. 

Além disso, ad argumentandum, mesmo que 
aprovada a referida emenda, não vemos cessada a 
discussão em torno da investigação criminal tutelada 
pelo Ministério Público, pois ainda permanece a norma 
constitucional do art. 129, VII, conferindo ao Parquet o 
controle externo da atividade policial, com os poderes 
em lei confirmados para tanto. Afinal, não se pode 
controlar um ente estatal sem dispor dos adequados 
poderes para cumprir seu mister. 
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Em sexta conclusão, em nosso entendimento, a 
referida PEC 37 é desnecessária, pois o sistema vigente 
já é claro o suficiente para evidenciar que cabe à polícia 
judiciária investigar criminalmente, em primeiro plano, 
de maneira rotineira. Igualmente, cabe ao Ministério 
Público investigar os atos criminosos da polícia, 
bem como os casos criminais excepcionais, quando 
expressamente indicados em lei, a ser devidamente 
editada. 

Em suma, se a polícia judiciária cumprir a sua 
função constitucional e legal, se o Ministério Público 
fiscalizar devidamente, se o Judiciário julgar seus 
casos em tempo razoável, os índices de criminalidade 
suportarão decréscimo em benefício da sociedade. 
Portanto, em lugar de instituições disputarem espaço 
para saber quem manda mais ou pode mais, haveriam 
de se unir, em espírito cívico, pelo bem do Brasil e da 
sociedade à qual servem. É impressionante o tempo 
que se perde cultivando vaidades e caprichos no 
âmbito forense, em vez de ceder espaço à eficiência 
investigatória no combate à criminalidade.
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