
PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

VASCONCELOS.B.A.M 1; PAVOLAK, P.H2. 

Resumo : O presente trabalho trata da investigação criminal comandada pelo 

Ministério Público a crimes cometidos em território brasileiro. A importância e 

relevância do tema abordado tornam-se claras por tal assunto ser atual e 

amplamente discutido tanto na esfera jurisprudencial como na doutrinária. Tal 

pesquisa se inicia com a abordagem histórica do órgão tema deste trabalho – o 

Ministério Público -, trazendo sua origem e desenvolvimento, enfatizando sua 

importância à sociedade e à investigação criminal, bem como abordando seus 

princípios institucionais e sua competência atribuída pelo legislador. Em segundo 

ponto, analisando posições doutrinárias trata-se da Investigação Criminal 

abordando seu conceito, finalidade e instrumentos, revelando sua tamanha 

importância como fase preliminar ao processo criminal propriamente dito. Por fim, 

tratando do tema principal deste trabalho unindo a Investigação Criminal ao Órgão 

Ministerial, analisa-se o poder de investigação deste, apontando a fundamentação 

jurídica que atribui tal função a este órgão, as correntes favoráveis e 

desfavoráveis, os preceitos legais, tanto previstos na Constituição Federal quanto 

nas legislações infraconstitucionais, bem como analisando a doutrina aplicada à 

Investigação Criminal e a jurisprudência atual sobre a possibilidade de atuação do 

Ministério Público na investigação de crimes.     
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Abstract : The present work deals with the criminal investigation conducted by the 

Public Prosecution Office for crimes committed in Brazilian territory. The 

importance and relevance of the topic addressed become clear because such 

subject is current and widely discussed in both jurisprudential and doctrinal. This 

research begins with the historical approach of the subject body of this work - the 

Public Prosecutor -, bringing its origin and development, emphasizing its 

importance to society and criminal investigation, as well as addressing its 
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institutional principles and its attributed competence by the legislator. Secondly, 

analyzing doctrinal positions is about Criminal Investigation addressing its 

concept, purpose and instruments, revealing its importance as a preliminary stage 

to the criminal process itself. Finally, addressing the main theme of this work 

linking Criminal Investigation to the Ministerial Body, the investigative power of the 

Minister is analyzed, pointing out the legal basis that assigns this function to this 

body, the favorable and unfavorable currents, the foreseen legal precepts in the 

Federal Constitution as well as in the infraconstitutional legislations, as well as 

analyzing the doctrine applied to Criminal Investigation and the current 

jurisprudence on the possibility of prosecution of the Public Ministry in the 

investigation of crimes. 
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Introdução 

A investigação criminal comandada pelo Ministério Público é tema de 

diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais.  

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 indisponíveis3. A Constituição 

Federal de 1988 incumbiu a ele diversas funções para o bom funcionamento do 

Estado Democrático de Direito.  

Questiona-se muito, porém, se dentre essas funções está inserida a de 

realizar a investigação criminal de forma pessoal, sem a participação da Polícia 

Judiciária, que em tese é quem deve realizá-la conforme prevê a Carta Magna 

(Art. 144, §1º, IV, CF/88).  

Entre a doutrina, atualmente prevalece o entendimento de que essa 

investigação realizada pelo Ministério é totalmente possível, mesmo que não 

expressa diretamente pela Constituição Federal, todavia muito questionado pela 

corrente contrária.  

Os tribunais vêm seguindo o mesmo posicionamento, sendo que o 

Supremo Tribunal Federal foi o último a posicionar-se de tal maneira, sendo 

proferida decisão nesse sentido em 2009.  
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Diante da relevância do tema ao Direito Brasileiro e perante as amplas 

discussões destaca-se a importância deste trabalho, pois discute-se sobre 

garantias constitucionais dadas ao órgão ministerial.  

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a importância do órgão 

ministerial para o direito brasileiro, verificar as funções a ele inerentes, assim 

como discorrer se o poder de investigação criminal cabe somente a Polícia, ou se 

estende ao Ministério Público, expondo o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial brasileiro.  

 

Método 

Foi preferível desenvolver pesquisa bibliográfica sobre o tema na doutrina 

jurídica brasileira, assim como na Constituição Federal, Resoluções e Leis 

inerentes ao Ministério Público, bem como decisões proferidas pelos Tribunais, a 

fim de trazer os conceitos, finalidades e entendimentos sobre a Investigação 

Criminal realizada pelo Ministério Público.  

 

Resultados  

Verificou-se que o Ministério Público tem função extremamente 

importante para o funcionamento e desenvolvimento do Estado Democrático de 

Direito, e que a cada dia sua atuação torna-se mais imprescindível para 

resguardar os direitos indisponíveis e os interesses da sociedade quando estes 

forem de alguma maneira violados.  

Também analisou-se que ao ocorrer um delito é necessário que seja 

colhido o máximo de provas e indícios de autoria e/ou participação possíveis  para 

que não ocorra uma injustiça. O que garante o colhimento desse conjunto de 

provas é a investigação prévia, preparatória ou preliminar que dá ao acusador a 

convicção de que realmente existe a chamada justa causa para instauração da 

ação penal, pois assim como ação penal, a investigação preliminar também 



atende a um patente interesse garantista, para evitar as acusações e os 

processos infundados4.  

A investigação criminal pode ser realizada através de vários instrumentos. 

Entre eles está o PIC (Procedimento Investigatório Criminal), comandado pelo 

Ministério a fim de apurar os delitos cometidos. Este procedimento consiste no 

instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido por 

um membro do MP, com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a 

ocorrência de infrações penais, de natureza pública, fornecendo elementos para o 

oferecimento ou não da denúncia, Estando regulamentado pela Resolução n° 13 

do Conselho Nacional do Ministério Público5. 

Sendo assim, procurou-se analisar como essa investigação é vista 

perante a doutrina nacional e perante os Tribunais, e constatou-se que hoje é 

entendível que a investigação criminal realizada pelo Parquet não é 

inconstitucional e que é totalmente possível que este realize e investigação e 

promova a ação penal de acordo com seu entendimento, já que este é o maior 

interessado na ação penal. De acordo com Machado6, não seria lógico que o 

interessado direto nas investigações criminais, com poderes para exercitar a ação 

penal baseada em elementos proporcionados por essa investigação, não 

pudesse, ele próprio, nos termos da lei, levar a efeito as diligências investigatórias 

necessárias ao desempenho de suas funções. E entre as funções do Ministério 

Público está naturalmente a de investigar.  

Entre a jurisprudência houve um certo tempo em que o tema era 

controverso. Porém, após reiteradas decisões favoráveis a investigação pelo 

Ministério Público, o STJ firmou seu entendimento também favorável, conforme 

Súmula 234. O último órgão a assim se manifestar foi o STF, sendo que somente 

em 2009 após decisão da Ministra Ellen Grace no Habeas Corpus 91.661/PE7, 

manifestou seu entendimento favorável assim como os demais Tribunais.  
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Considerações Finais 

Diante do exposto sobre como o Parquet conduz suas investigações e 

seus pontos controvertidos entre a doutrina e no final pelo jurisprudência, pode-se 

concluir que entre as funções dadas ao Ministério Público está a de investigar 

crimes assim como a Polícia Judiciária pode fazê-lo.  

Mesmo que não previsto de forma direta e expressa pela Constituição 

Federal, esta deixou aberta essa possibilidade, a qual foi trazida por leis e 

resoluções criadas posteriormente.  

Abster o Ministério Público de realizar investigações seria regredir o 

ordenamento jurídico, já que se encontra em um Estado Democrático de Direito, e 

as pesquisas feitas neste trabalho demonstrou que finalmente grande parte da 

doutrina e agora a jurisprudência entendem que essa função é essencial para o 

bom andamento do sistema processual brasileiro. 
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