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Resumo 

 

 

Ana Carolina Sampaio de Queiroz Bandeira Lins. A investigação criminal do Ministério 

Público. 2020. 145 p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2020. 

 

O presente trabalho buscou analisar os aspectos relevantes referentes à investigação 

criminal realizada diretamente pelo Ministério Público. Assim, através do método 

dialético, examinou-se, primeiramente, a possibilidade de se ter tal investigação, 

analisando os argumentos contrários e favoráveis veiculados na doutrina e na 

jurisprudência, em especial no Recurso Extraordinário n.º 593.727/MG, e concluindo-se 

pela possibilidade da investigação criminal direta. A seguir, foram analisados os 

dispositivos constitucionais, da normativa internacional, legais e infralegais pertinentes, a 

fim de verificar como se regulamenta a investigação criminal do Ministério Público em 

nosso ordenamento. Por fim, foram analisadas questões relevantes envolvendo esta 

investigação criminal, sob o prisma da dicotomia eficiência e garantismo, constatando-se 

que o procedimento investigatório criminal não viola o devido processo legal, que o 

contraditório e a ampla defesa merecem ser observados na fase investigatória preliminar, 

tanto quanto possível, que o procedimento investigatório criminal do Ministério Público 

tem, como regra, a publicidade, o que permite um maior controle sobre as atividades, mas 

não deve se confundir com a exposição indevida do investigado, e que é necessário 

compatibilizar a investigação criminal do Ministério Público com aquela desenvolvida pela 

polícia, a fim de se ter uma maior eficiência na atuação das duas instituições. 

 

Palavras-chave: Ministério Público, investigação criminal, poderes investigatórios, 

regulamentação. 
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Abstract 

 

 

Ana Carolina Sampaio de Queiroz Bandeira Lins. The criminal investigation by the 

Prosecutor. 2020. 145 p. Master – Faculty of Law, University of São Paulo. São Paulo, 

2020. 

 

The following paper has tried to examine the relevant aspects of the criminal investigation 

that is directly promoted by the Prosecutors. Through the dialectical method, it has been 

examined, at first, the possibility of having this kind of investigation, with the analysis of 

the main arguments in favor and contrary presented by authors and Ministers of the 

Supreme Court, in the case RE n.º 593.727/MG, reaching the conclusion that the existence 

of this investigation is possible. Afterwards, the constitutional, international and internal 

laws and infralegal regulations have been examined, to understand how the theme is 

regulated. In the end, some important questions involving the efficiency and the rights of 

the citizen in the investigation have been examined, noticing that the procedure does not 

violate the due process of law, that the contradictory and the right of defense need to be 

observed in this moment, as much as possible, that the procedure is public, which allows a 

greater control over the activities, but this does not allow the exposure of the investigated 

person, and that it is necessary to make the investigations lead by the Prosecutors and lead 

by the police compatible, in order to obtain a greater efficiency on both cases. 

 

Key words: Prosecutor, criminal investigation, investigatory powers, regulation. 
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Introdução 

 

 

  A Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão de diversos princípios1, 

que iluminam e direcionam todo o processo penal, como o devido processo legal2, o 

contraditório e a ampla defesa3, o acesso à justiça4, dentre outros igualmente relevantes5. É 

de se notar que, se de um lado tais princípios servem como orientação teórica para o 

sistema processual como ciência, de um ponto de vista prático, assumem posição notória 

como verdadeiras garantias para aqueles que ocupam a posição de imputados, limitando o 

exercício de poder pelo Estado sobre eles, durante toda a persecução penal6. 

  De outro lado, a Constituição Federal também deu especial importância 

para o Ministério Público, alçando-o ao patamar de função essencial à justiça7, e 

assegurando, em seu artigo 127, se tratar de “(...) instituição permanente, essencial à 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vale destacar que, embora uma série de princípios esteja, efetivamente, expressa no texto constitucional, há 
alguns que são implícitos, decorrendo logicamente de outras previsões. Assim, por exemplo, existem autores, 
como destaca Guilherme Madeira Dezem, que: “(...) sustentam que não há previsão expressa na 
Constituição Federal do duplo grau de jurisdição, diferentemente, por exemplo, da Constituição do império 
que, em seu art. 158 (Constituição de 1824), expressamente mencionava o princípio do duplo grau de 
jurisdição. (...) Sustentam, portanto, que tendo em vista a previsão constitucional da competência recursal 
dos tribunais, haveria implicitamente a adoção do princípio do duplo grau de jurisdição. Também nesta 
linha, tal princípio seria decorrente do princípio do devido processo legal.” Cabendo destacar, contudo, que 
o próprio autor entende que este princípio é previsto expressamente, uma vez que consta do Pacto de São 
José da Costa Rica, que teria, em nosso ordenamento, status de norma constitucional. In: DEZEM, 
Guilherme Madeira. Curso de processo penal, coord. Darlan Barroso, Marco Antonio Araujo Junior. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 83.	  
2 Art. 5o, inciso LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
3 Art. 5o, inciso 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. 
4 Art. 5o, inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
5 Dentre todos os princípios citados pela doutrina, merece especial relevância a dignidade da pessoa humana, 
que vem prevista, no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, como um dos fundamentos de nossa 
República. Nesse sentido, destaca Guilherme Madeira Dezem que: “seu significado jurídico é servir de 
orientação para a forma de aplicação e interpretação de todo o sistema legal, inclusive quanto aos outros 
princípios.” In: DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de processo penal, coord. Darlan Barroso, Marco 
Antonio Araujo Junior. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 82. 
6 Nesse sentido, afirma Aury Lopes Junior que: “todo poder tende a ser autoritário e precisa de limites, 
controle. Então, as garantias processuais constitucionais são verdadeiros escudos protetores contra o 
(ab)uso do poder estatal.” In: LOPES JR, Aury. Direito processual penal, 9. ed. rev. e atual., 2. tiragem. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 171. 
7 José Afonso da Silva sintetiza a evolução do Ministério Público nos textos constitucionais brasileiros: “A 
Constituição de 1891 não o mencionou, senão para dizer que um dos membros do Supremo Tribunal Federal 
seria designado Procurador-Geral da República, mas a Lei 1.030, de 1890, já o organizava como 
instituição. A Constituição de 1934 o considerou como órgão de cooperação nas atividades governamentais. 
A de 1946 reservou-lhe um título autônomo, enquanto a de 1967 o incluiu numa seção do capítulo do Poder 
Judiciário e a sua Emenda 1/69 o situou entre os órgãos do Poder Executivo.” In: SILVA, José Afonso da. 
Curso de direito constitucional positivo, 37. ed., rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 76, de 
28.11.2013. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 604/605. 
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função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” Nesse sentido, o artigo 

129, inciso I, determina que é função institucional do Ministério Público “promover, 

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.”8 

  Diante disso, muito se discutiu a respeito da possibilidade do Ministério 

Público, titular da ação penal pública, desenvolver as investigações preliminares a ela 

correlatas, examinando diretamente os elementos de informação existentes para, então, 

formar sua opinio delicti, decidindo pelo oferecimento da denúncia ou, ao contrário, pelo 

arquivamento do feito, por ausência de justa causa para o início de uma ação penal. De 

fato, respeitáveis vozes doutrinárias se posicionaram de forma favorável e contrária à 

possibilidade de se ter tal investigação, apresentando argumentos robustos para defender 

seus posicionamentos. 

  Além disso, o tema foi bastante discutido na jurisprudência nacional, 

havendo decisões que admitem e que rejeitam a investigação criminal do Ministério 

Público. Em 2015, com o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.º 

593.727/MG pelo Supremo Tribunal Federal, houve uma aparente pacificação do tema, 

sendo autorizadas as investigações criminais realizadas diretamente pelo Ministério 

Público. 

  Mesmo assim, é de se notar que os Tribunais Superiores têm reexaminado 

diversos entendimentos aparentemente consolidados, mesmo que em data recente, de 

forma que não se pode afirmar, com segurança, que a discussão a respeito da possibilidade 

de investigação criminal pelo Ministério Público foi encerrada. Ademais, ainda que 

consolidados os poderes investigatórios do Parquet, faz-se necessário examinar como é 

regulamentado seu procedimento investigatório, bem como se são devidamente observados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Destaca Emiliano Antunes Motta Waltrick que “o Ministério Público pós-Constituição de 1988 possui 
relevante papel na concretização daquelas promessas de cidadania contidas na denominada Constituição 
Cidadã, e neste sentido possui diversas atribuições, sendo que uma das mais tradicionais e conhecidas do 
grande público é sua atuação na esfera criminal, notadamente como titular privativo da ação penal pública. 
Nesta seara, diante da atual conformidade constitucional, assume um aspecto dúplice de persecução e 
assegurador da observância de direitos e garantias (...).” In: WALTRICK, Emiliano Antunes Motta. 
Ministério Público. Investigação criminal, controle externo da atividade policial e seu protagonismo na 
definição de políticas criminais, p. 53. In: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, ano 3, 
nº 4, agosto/2016, p. 51/79. Disponível em 
http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Biblioteca/RevistaJuridicaMPPR_4.pdf, último acesso em 
21.08.2016. É dizer, o Ministério Público, com as funções que se lhe incumbe o artigo 127 da Constituição, 
possui notável relevância na manutenção da ordem social, sendo seu papel, inclusive, o de, como defensor da 
ordem jurídica, muito mais do que agir como acusador a qualquer custo, efetivamente garantir a observância 
da lei, inclusive exigindo a observância das garantias constitucionais asseguradas aos acusados.	  
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e em que medida incidem no procedimento os direitos e garantias fundamentais do 

cidadão.  

  No presente trabalho, serão examinadas estas questões. De fato, após breve 

conceituação acerca da investigação criminal de modo amplo, bem como de considerações 

iniciais sobre o inquérito policial e a investigação defensiva, serão examinados, 

primeiramente, os argumentos contrários e favoráveis à possibilidade de que se tenha um 

procedimento investigatório próprio do Ministério Público, veiculados tanto pela doutrina 

quanto pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.º 593.727/MG, a fim de que se possa concluir sobre a viabilidade ou não 

de tal investigação. 

  Em seguida, serão analisados os dispositivos constitucionais, internacionais, 

legais e infralegais que regulamentam e delimitam a atividade investigatória do Ministério 

Público, a fim de verificar como é, de fato, o procedimento de investigação criminal 

realizado, e em que grau ele observa direitos e garantias fundamentais. Finalmente, a 

investigação criminal do Ministério Público será analisada pelo viés da dicotomia entre 

eficiência e garantismo, a fim de se esclarecer pontos relevantes deste procedimento. 
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Conclusão 

 

 

  Com o presente trabalho, buscou-se analisar os principais aspectos 

referentes à investigação criminal do Ministério Público. Nesse sentido, inicialmente foi 

realizada uma breve introdução conceitual sobre investigação criminal, apresentando-se, 

ainda, os principais aspectos do inquérito policial, forma pela qual a investigação criminal 

costuma ocorrer em nosso ordenamento, bem como mencionando-se o tema da 

investigação defensiva, justificando a razão pela qual não seria aprofundado nesta 

pesquisa. 

  Partindo para a análise do tema de estudo, primeiramente examinou-se a 

possibilidade de se ter um procedimento investigatório próprio do Ministério Público, 

sendo apresentados os principais argumentos doutrinários a favor e contra esta 

investigação criminal, bem como analisados os votos dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário n.º 593.727/MG, para, ao final, efetuar-se análise crítica 

do tema, concluindo-se pela efetiva possibilidade de se ter, em nosso ordenamento 

jurídico, a investigação criminal do Ministério Público.  

  De fato, os poderes investigatórios do Ministério Público decorrem de uma 

interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional, uma vez que a Constituição 

Federal não atribui exclusivamente aos órgãos policiais a função de investigar. Além disso, 

ao tratar das atribuições do Ministério Público em seu artigo 129, a Constituição Federal 

designa a esta instituição a função de promover a ação penal pública, sendo certo que, 

implicitamente, também concede ao Ministério Público todos os meios para cumprir esta 

função, dentre os quais se inclui a possibilidade de promover investigação criminal. Note-

se, igualmente, que embora não haja previsão textual, tampouco há qualquer vedação 

expressa à possibilidade de que o Ministério Público efetue investigações criminais. 

  Ainda, é de se notar que este mesmo artigo constitucional apresenta rol 

meramente exemplificativo de atribuições do Parquet, o que se verifica a partir do seu 

inciso final, que permite a atribuição de outras funções à instituição, desde que compatíveis 

com sua finalidade. Nesse sentido, a realização de investigação criminal é evidentemente 

compatível com as finalidades do Ministério Público, que tutela direitos sociais e 

transindividuais, dentre os quais se inclui a segurança pública.  
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  Outrossim, a ausência de previsão expressa da função de investigar na 

esfera criminal no dispositivo constitucional em comento não impede a investigação 

criminal do Ministério Público. De fato, ao contrário do que se tem, por exemplo, no 

inquérito civil, que é atividade exclusiva do Ministério Público e de extrema relevância na 

tutela de interesses transindividuais e individuais indisponíveis, a investigação criminal do 

Ministério Público é atividade-meio, exercida de forma excepcional e subsidiária. Assim, 

suficiente que seja deduzida logicamente da função de promover a ação penal pública. 

  Em um segundo momento do estudo, foram apresentados os dispositivos 

constitucionais, a normativa internacional, os dispositivos legais e as normas infralegais 

que regulamentam o tema. Nesse sentido, foi possível verificar que, ao contrário do que se 

alega, existe extensa normativa, ainda que a nível infralegal, regulamentando a 

investigação criminal do Ministério Público, com a Resolução n.º 181 de 2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, além de resoluções e atos normativos próprios 

de cada Ministério Público. A regulamentação infralegal, ademais, é bastante satisfatória, 

garantindo a existência de procedimento regular, escrito, público, com prazo razoável, bem 

como assegurando a imparcialidade e lisura na conduta do investigador, inclusive com a 

necessidade de informação da existência de investigação aos órgãos superiores, e com a 

possibilidade de controle por tais órgãos, além da previsão, até o momento vigente, de 

controle judicial do arquivamento do feito, e ainda, buscando atender aos direitos e 

garantias fundamentais do investigado, bem como tutelando os interesses da vítima. 

  Além disso, verificou-se que, à investigação criminal do Ministério Público, 

podem ser aplicadas as regras legais do inquérito policial, por analogia, bem como as 

previsões legais referentes a certas diligências e atos de investigação, tanto constantes das 

Leis Orgânicas do Ministério Público, quanto constantes da legislação penal especial ou do 

próprio Código de Processo Penal. Finalmente, é de se notar que a atuação do investigador 

é devidamente balizada e limitada pela Lei de Abuso de Autoridade, pela normativa 

internacional de direitos humanos e pelas normas constitucionais aplicáveis. 

  Finalmente, a investigação criminal do Ministério Público foi analisada 

através do prisma da dicotomia eficiência-garantismo, levantando-se questões importantes 

acerca do tema. Nesse sentido, foi possível constatar que o procedimento investigatório 

existente trata de forma adequada da matéria e não viola a garantia do devido processo 

legal, embora fosse conveniente, para dar maior segurança jurídica à questão, a edição de 

lei regulamentadora da investigação criminal.  
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  Além disso, verificou-se que o contraditório, ainda que parcial, e a ampla 

defesa merecem ser observados não apenas no processo penal, mas também na fase pré-

processual de investigação, sendo certo que já existem dispositivos nas normas infralegais 

e na legislação pertinente que permitem certa atuação do investigado e de seu defensor no 

procedimento investigatório. Destacou-se, quanto ao tema, que o contraditório e a ampla 

defesa não seriam apenas benéficos ao investigado, mas também influenciariam na 

eficiência da investigação criminal e da persecução penal, evitando ações penais 

desarrazoadas ou imputações injustas, bem como reforçando a imparcialidade do órgão 

investigador, que passa a diligenciar não apenas para obter elementos de informação e de 

prova que possam embasar uma acusação, mas também para verificar eventuais teses 

defensivas. 

  Ainda, constatou-se que, ao contrário do inquérito policial, onde o sigilo 

dos autos é a regra, a investigação criminal do Ministério Público tem como regra a 

publicidade de seu procedimento, nos termos das normas infralegais pertinentes. Destacou-

se que a publicidade permite o controle popular da atuação do investigador, evitando 

eventuais abusos, mas consignou-se que a publicidade não se confunde com a exposição 

indevida do investigado. Nesse sentido, existem regras na normativa legal e infralegal que 

regulamentam a questão, a fim de tutelar a imagem, a honra, a privacidade e a intimidade 

do indivíduo, e a eventual exposição do sujeito passivo ou antecipação de culpa pelo 

investigador pode vir a caracterizar crime de abuso de autoridade. 

  Por fim, buscou-se uma compatibilização entre a atividade investigativa da 

polícia e aquela desenvolvida pelo Ministério Público. Destacou-se que, conforme o texto 

constitucional, a primazia na atividade de investigação é da polícia, que a polícia possui 

estrutura física e material e pessoal qualificado para o exercício regular da investigação 

criminal, sendo certo que o Ministério Público apenas investiga de forma excepcional. 

Mesmo assim, há casos em que a investigação do Ministério Público se faz necessária, ou é 

mais eficiente do que a policial, e nessas hipóteses, deve-se optar, efetivamente, pela 

investigação criminal do Parquet. Exemplos destes casos são aqueles que envolvem crimes 

complexos, ou que exigem análise documental minuciosa para apuração dos fatos, ou 

ainda, praticados por integrantes do Ministério Público ou por policiais, bem como crimes 

comuns, mas aos quais não foi dada a apuração devida pela autoridade policial. Note-se, 

contudo, que não é possível estabelecer rol taxativo das hipóteses em que o Ministério 
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Público deve promover sua própria investigação criminal, devendo ser analisadas as 

peculiaridades do caso concreto. 

  Desta forma, pode-se concluir que a investigação criminal do Ministério 

Público não apenas é possível, mas está bem regulamentada em nosso ordenamento 

jurídico, cumprindo parâmetros de eficiência e tutelando de forma efetiva as garantias do 

investigado, e pode ser efetivamente realizada em casos concretos, observada a 

compatibilização entre as tarefas da polícia e do Ministério Público.  

  Cumpre destacar que esta compatibilização é bastante relevante e deve ser 

bem observada pelos integrantes das duas instituições, com critérios objetivos para definir 

o que cada uma delas investigará, a serem verificados no caso concreto. De fato, a 

definição precisa do âmbito de atuação do Ministério Público e da polícia auxilia na 

eficiência das investigações, garantindo que os fatos serão apurados por aquela instituição 

que está melhor aparelhada para fazê-lo. Além disso, os integrantes das instituições 

poderão definir de maneira mais rápida em quais casos é interessante que ele atue, e em 

quais seria melhor noticiar os fatos à outra instituição, para que ela realize a investigação 

devida, eventualmente com auxílio da instituição que provocou a instauração do 

procedimento investigatório, se o caso. Finalmente, a compatibilização de atuação do 

Ministério Público e da polícia, com a divisão de tarefas entre eles, permite que se 

verifique, com mais clareza e segurança, quais os recursos materiais e humanos que devem 

ser investidos em cada instituição, o que, futuramente, acarretará ainda maior grau de 

eficiência na atividade investigatória. 
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