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RESUMO 

Na presente monografia desenvolvida atraves do metodo exegetico juridico, que se 
utiliza de pesquisa bibliografica, teve como base a instituigao do Ministerio Publico, 
instituigao permanente, essencial a fungao jurisdicional do Estado, com o estudo da 
historia, da sua evolucao nas varias instituigoes brasileiras, dos seus principios 
institucionais, dos cargos do Ministerio Publico, das garantias para que seus 
membros possam desenvolver bem, o seu mister. Esta pesquisa tern como objetivo 
mostra a possibilidade do poder de investigagao do orgao ministerial, trazendo 
argumentos que possam sustentar essa tese. A criminalidade aumenta 
assustadoramente no Brasil e, paralelamente, cresce a impunidade; os criminosos 
organizam-se e sofisticam as suas estruturas de atuagao; os mecanismos de 
repressao ao crime ja se mostram insuficientes e a sociedade se ve fragilizada, pois 
desprovida de seguranga e de confianga nos organismos incumbidos de sua defesa. 
A CF de 1998 brindou-nos com uma instituigao: um Ministerio Publico voltado a 
defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 
individuals indisponiveis. Dotou-lhe de instrumentos suficientes para o cumprimento 
de tao elevado mister. A CF dedica uma segao inteira ao Ministerio Publico. Isso 
mostra o quao importante e essa instituigao para guarda e o zelo das leis em nosso 
pais. 

Palavras Chave: Ministerio Publico, Investigagao Criminal, Constituigao 
Federal. 



ABSTRACT 

In the present monograph developed through the legal exegetico method, that if it 
uses of bibliographical research, it had as base the institution of the Public 
prosecution service, permanent, essential institution to the jurisdictional function of 
the State, with the study of history, its evolution in the some Brazilian institutions, of 
its institucional principles, the positions of the Public prosecution service, the 
guarantees so that its members can develop well, its necessity. This research has as 
objective it shows to the possibility of the power of inquiry of the ministerial agency, 
bringing arguments that can support this thesis. Crime increases frightfully in Brazil 
and, parallel, impunity grows; the criminals organize themselves and sophisticate its 
structures of performance; the mechanisms of repression to the crime already reveal 
insufficient and the society if fragilizada sees, therefore unprovided of reliable 
security and in the charged organisms of its defense. The CF of 1998 offer-in the 
ones with an institution: a Public prosecution service directed to the defense of the 
jurisprudence, the democratic system and unavailable the social and individual 
interests. It endowed to it with enough instruments for the fulfilment of so raised 
necessity. The CF dedicates an entire section to the Public prosecution service. This 
sample the important quao is this institution for guard and the zeal of the laws in our 
country. 

keyWord: Public Prosecution Service, Criminal Inquiry, Federal Constitution. 
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INTRODUQAO 

Com o advento da constituigao federal de 1988, o Ministerio Publico 

tern se firmado como um das instituigoes com maior credibilidade do nosso pais, 

grande parte desse sucesso se deve aos excelentes resultados alcangados com a 

sua atuagao, quer seja no campo da moralidade administrativa, quer no campo 

social. 

O debate que se propoe enfrentar diz respeito justamente as atribuisse 

do orgao ministerial no ambito criminal, especificamente, a realizagao de diligencias 

investigatorias nessa seara, tema assaz controverso, que tern provocado choques 

impetuosos de opiniao nos tribunals pathos. 

As discussoes em torno dos procedimentos investigatorios do MP 

assumirao proporgoes extraordinarias nos mais variados espagos: Nos juizos e 

tribunals, nos cursos de direito, nas entidades corporativas, nas academias juridicas, 

na imprensa e obviamente, entre os profissionais que atuam nas causas criminals. A 

literatura nacional ja e copiosa de um confronto de ideias e conclusoes e 

interminavel. 

O presente tema foi escolhido para obter entendimento geral sobre a 

instituigao do Ministerio Publico, devido a importancia e respeito que esse orgao vem 

conquistando perante a sociedade, atuando de maneira eficaz como fiscal da lei, 

corroborando para a seguranga juridica da sociedade, uma vez que e instituigao 

desvinculada de quaisquer dos tres poderes estabelecidos pela Carta Magna. A 

nova geragao de promotores e procuradores vem se dedicando incessantemente a 

reparar tanta injustiga, tendo a sociedade e a imprensa num modo geral, 
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evidenciando total reconhecimento pelas demonstragoes de que o MP em toda a 

sua plenitude pode ser rapido e justo. 

Para enfrentar o assunto, num primeiro momento e feito um exame da 

evolugao historica da instituigao ministerial, desde o seu surgimento ate o seu atual 

perfil em nossa sociedade. Mostrando-se que para chegar a um nivel atual de 

organizagao e autonomia, passou por varias transformagoes ao longo das varias 

constituigoes. 

No segundo capitulo abordar-se-a um pouco de sua estrutura 

organizacional, seus principios institucionais, os cargos, as formas de ingresso a 

carreira e todas as suas garantis constitucionais, para que seus membros tenham 

uma total isengao em seu mister. 

Por fim, sera tratado sobre a possibilidade de investigagao criminal por 

parte da instituigao mostrando os pontos relevantes, e as correntes doutrinarias que 

sao a favor e contra essa possibilidade, e o posicionamento da jurisprudencia, com 

os julgados do STF e do STJ e dos demais tribunals. 

Com essa evolugao do perfil da instituigao do Ministerio Publico, esta 

deixou de ser o tradicional orgao acusador, desvinculado dos poderes do Estado, 

independente e autonomo, voltado para a defesa da democracia, da ordem juridica e 

dos interesses sociais. 



CAPfTULO 1 EVOLUQAO HISTORICA E ASPECTOS GERAIS DA ATUAQAO DO 

MINISTERIO PUBLICO. 

E divergente a origem do Ministerio Publico. Ha diversas instituicoes ou 

categorias de funcionarios apontadas como precursoras da instituigao ao longo da 

historia. A mais remota origem citada e do Egito em epoca proxima ao a 4000 a.C 

onde havia uma categoria de funcionarios do rei (magiai) incumbidos de defender os 

interesses reais, promover e praticar a justiga e proteger os cidadaos pacificos. 

Victor Roberto (2004) assim defini a sua importancia: Os magiai eram tratados como 

verdadeiros olhos e lingua do Rei, do farao. 

Tal instituigao aparece tambem nos tempos da Grecia e de Roma, 

sendo que nesta e representado pelo direito romano com os procuratores caesaris, 

mas estes pouco se assemelhavam ao atual promotor de justiga, uma vez que 

defendiam apenas o patrimonio do imperador e nao exerciam a acusagao penal, 

cuja iniciativa era privada. 

No entanto, a doutrina de um modo geral tern preferido focalizar sua 

historia no direito Frances a partir do Seculo XIV. A sua historia e marcada no 

Parquet como instituigao e na ampliagao de sua area de atuagao. A palavra Parquet 

(assoalho) e de inegavel origem francesa, assim como magistrature debout 

(magistratura do pe) e les gens du roi (as pessoas do rei). Os procuradores do rei, 

antes de tornarem-se magistrados e terem assento ao seu lado, tiveram assento 

sobre o assoalho da sala de audiencias. 

Contudo, a sua origem mais provavel data-se do comego do seculo XIV 

na Franga. A Ordenanga de Felipe IV foi o primeiro texto legislativo a tratar 

objetivamente dos procuradores do rei, regulamentando o juramento (de nao servir a 
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outro senao ao rei) e as obrigagoes dos procuradores. Para Victor Roberto (2004) 

este procuradores do Rei: 

Eram eles delegados do Rei, incumbidos de denunciar e perseguir os 
criminosos. Suas presencas nao reduziram os poderes dos juiz inquisitor e 
sua correlata percepcao criminal. Seguia este facultado a iniciar o processo 
penal. Inicialmente, estes procuradores do rei serviram de meios pelos 
quais o imperio imiscuia-se nos tribunals senhoriais, em defesa de seus 
interesses, em detrimento do poder do senhoril feudal (...). 

No Brasil, no periodo colonial, foi orientado pelo direito lusitano. Nao 

havia o Ministerio Publico como instituigao" mas as Ordenagoes Manuelinas de 1521 

e as Ordenagoes Filipinas de 1603 que ja faziam mengao aos promotores de justiga, 

atribuindo a eles o papel de fiscalizar a lei e de promover a acusagao criminal. 

Existia ainda o cargo de procurador dos feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de 

procurador da Fazenda (defensor do fisco). 

No Brasil so no Imperio, em 1832, com o Codigo de Processo Penal 

desta epoca, iniciou-se a sistematizagao das agoes do Ministerio Publico. Na 

Republica, o Decreto n°. 48, de 11/09/1890, ao char e regulamentar a Justiga 

Federal dispos, em um capitulo, sobre a estrutura e atribuigoes do Ministerio Publico 

no ambito federal. 

Neste decreto destaca-se, a indicagao do procurador-geral pelo 

Presidente da Republica e a fungao do procurador de "cumprir as ordens do 

Governo da Republica relativas ao exercicio de suas fungoes" e de "promover o bem 

dos direitos e interesses da Uniao". Conforme disposto no artigo 24, alinea c. 

Mas, foi no processo de codificagao do direito nacional que foi 

permitido o crescimento institucional do orgao ministerial, visto que os codigos (Civil 

de 1916, de Processo Civil de 1939 e de 1973, Penal de 1940 e de Processo Penal 

de 1941) atribuiram varias fungoes a instituigao. Em 1951, a lei federal n°1.341 criou 
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o Ministerio Publico da Uniao, que se ramificava em Ministerio Publico Federal, 

Militar, Eleitoral e do Trabalho. O MPU pertencia ao Poder Executivo. Em 1981, a Lei 

Complementar n.° 40 dispos sobre o estatuto do Ministerio Publico, instituindo 

garantias, atribuicoes e vedacoes aos membros do orgao. 

Em 1985, a Lei n°. 7.347 que sobre a Acao Civil Publica ampliou 

consideravelmente a area de atuacao do Parquet, ao atribuir a funcao de defesa dos 

interesses difusos e coletivos. Antes deste tipo de agao, o Ministerio Publico 

desempenhava basicamente fungoes na area criminal. Com o advento da aludida 

legislagao, o orgao passa a ser agente tutelador dos interesses difusos e coletivos. 

O Ministerio Publico Brasileiro busca suas origens diretas no direito portugues. Sao 

elas encontradas nas Ordenagoes do Reino e no Livro das Leis e Posturas onde sao 

descritas todas as diretrizes a serem seguidas pelos procuradores do rei nas causas 

penais. 

Cumpre ressaltar, porem, que embora todas essas entidades ou 

categorias de funcionarios guardassem alguma semelhanga com o Ministerio 

Publico atual ou possam ter inspirado o seu surgimento, nao ha como se atribuir a 

elas a origem da instituigao. O Ministerio Publico, tal como se apresenta hoje e uma 

criagao do Estado Moderno, em virtude da exigencia de um orgao acusador 

imparcial e desvinculado de interesses dos governantes, para a formagao do devido 

processo legal, bem como ante a necessidade de uma instituigao capaz de defender 

os mais latos interesses da sociedade. 

1.1. O Ministerio Publico nas Constituigoes Brasileiras. 

A Constituigao de 1824 quase nao o fez referenda sobre a instituigao 
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da promotoria. Apenas em seu artigo 48 e que se encontra a mengao de algum tipo 

de tarefa dos procuradores. Assim o diz: "No juizo dos crimes, cuja acusacao nao 

pertence a Camara dos Deputados, acusara o Procurador da Coroa e Soberania 

Nacional". Nada fala sobre fiscalizagao da lei ou qualquer outra fungao. Ja, na 

primeira Constituigao republicana de 1891 constata a presenga de duas disposigoes, 

a primeira, no paragrafo 2° do artigo 58, dispondo que "O Presidente da Republica 

designara, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador Geral da 

Republica, cujas atribuigoes se definirao em lei"; e, a Segunda, no paragrafo 1° do 

artigo 81 , ao tratar da revisao criminal, preve que "A lei marcara os casos e a forma 

da revisao que podera ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou ex 

officio pelo Procurador Geral da Republica". O artigo 81 , Titulo V (Disposigoes 

Gerais), nao tern maior significado, no que toca a institucionalizagao do Ministerio 

Publico, pois traz apenas a previsao de legitimidade ativa para a promogao da 

revisao criminal. O artigo 58 estabelece na Constituigao a forma de escolha do 

Procurador Geral da Republica (pelo Presidente da Republica, dentre os membros 

do Supremo Tribunal Federal), merecendo destacar que o preceito esta contido na 

Segao 111 (Do Poder Judiciario). 

A Constituigao de 1934 por seu turno faz referenda expressa ao 

Ministerio Publico no capitulo "Dos orgaos de cooperagao" reconhecendo-o como 

instituigao. Alem disso, preve lei federal sobre a organizagao do Ministerio Publico 

da Uniao. No texto da Carta Magna de 1937 observou que o mesmo nao faz 

referenda expressa ao Ministerio Publico, fazendo alusoes ao Procurador-Geral da 

Republica e ao quinto constitucional, portanto trata do referido orgao de forme 

implicita. Diferente do que ocorreu na constituigao de 1946, onde o Parquet foi 

regulamentado em um tftulo proprio ficando destacado dos demais Poderes do pais. 
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Ainda ao analisar a referida norma, observa-se que na Uniao a sua organizagao fica 

junto da justiga comum, ao passo que nas justicas especializadas, a sistematizagao 

deste orgao seria feita por lei, tendo por chefe o Procurador Geral da Republica, a 

qual seria nomeado pelo Presidente da Republica, depois da aprovagao do Senado 

Federal, mantida a demissao ad nutum. 

Estabeleceu-se a organizagao do Ministerio Publico da Uniao e dos 

Estados em carreira, com ingresso mediante concurso e garantindo-se aos seus 

membros estabilidade apos dois anos de exercicio, nao podendo ser demitidos 

senao por sentenga judiciaria ou processo administrativo com ampla defesa; nem 

removidos a nao ser mediante representagao motivada do Chefe do Ministerio 

Publico com fundamento em conveniencia do servigo e, ainda, a nos Estados, a 

observancia do principio da promogao de entrancia a entrancia. 

A Emenda constitucional de 1969 faz referenda expressa ao Ministerio 

Publico no capitulo destinado ao Poder Executive A Constituigao de 1988 faz 

referenda expressa ao Ministerio Publico no capitulo "Das fungoes essenciais a 

Justiga", definida as fungoes institucionais, as garantias e as vedagoes de seus 

membros. Notadamente foi na area civel que o Ministerio Publico adquiriu novas 

fungoes, destacando a sua atuagao na tutela dos interesses difusos e coletivos e 

com isso foi dada evidencia ao mesmo transformando-o em uma especie de 

ouvidoria da sociedade brasileira. 

Em decorrencia de suas fungoes, o Parquet e considerado como o 

defensor do povo, cuja fungao precipua e "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Publicos e dos servigos de relevancia publica aos direitos assegurados nesta 

Constituigao, promovendo medidas necessarias a sua garantia" (art. 129, inciso II da 

CF/88). Portanto, e o orgao incumbido da preservagao do estado de direito e da 
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legalidade democratica, sendo um instrumento mais eficaz na luta contra a escalada 

da impunidade, principalmente aquela representada pelo delito do "colarinho 

branco". Victor Roberto (2004) afirma: 

A fungao estatal da qual se incumbiu o Ministerio Publico de nossos dias se 
faz tanto mais indispensavel numa sociedade quanto menor for costume 
desta sociedade de respeitar os direitos e os valores da pessoa humana. 
Por este motivo e compreensivel que, num pais cuja populacao tenha 
sempre presente a consciencia do respeito absoluto aos direitos de seus 
pares (...), seja menor a necessidade de uma instituigao com tamanho vigor 
social, como e o nosso Ministerio Publico. 

1.2. Divisao do Ministerio Publico. 

O Ministerio Publico encontra-se dividido no ambito Federal ou 

Estadual, conforme o art. 128 da Constituigao Federal o qual estabelece que a 

referida instituigao abrange o Ministerio Publico da Uniao e o Ministerio Publico dos 

Estados. No primeiro, ha os Procuradores da Republica que atuam junto aos Juizes 

Federals (Justiga Federal), e no segundo, existem os Promotores de Justiga que 

exercem suas fungoes perante os Juizes de Direito (Justiga Estadual). Estas 

distingoes ainda continuam na segunda instancia, isto e, em grau de recurso. 

Quando a materia for federal, quern representara a sociedade serao os 

Procuradores Regionais da Republica, sendo o processo distribuido para o Tribunal 

Regional Federal. Ja no caso da materia ser estadual, quern atuara serao os 

Procuradores de Justiga junto aos Tribunals de Justiga Estaduais. 

Sao componentes do referido orgao, o Ministerio Publico da Uniao que 

compreende: o Ministerio Publico Federal, o Ministerio Publico do Trabalho, o 

Ministerio Publico Militar, o Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios e o 

Ministerio Publico dos Estados. 
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Como salienta Nagib Slaibi Filho (Apud Alexandre de Morais (2003)): 

O Ministerio Publico brasileiro, com a moldura e a consistencia de que Ihe 
foi dado pela Constituigao de 88, bem representa a contradigao decorrente 
de tais influencias, pois: (a) dos Estados Unidos, herdou a desvinculagao 
com o Poder Judiciario, a denominagao de sua chefia, o controle externo de 
determinadas atividades administrativas ligadas ao Poder Executive o 
resquicio de poder particular da politica partidaria, ainda que em hipoteses 
restritas prevista em lei, a propositura independente que aqui somente se 
subordina a consciencia juridica de seus membro, como, alias, esta na lei 
maior ao assegura a sua autonomia funcional e administrativa (artigo 127); 
(b) da Europa continental, herdou a simetria da carreira com a magistratura, 
inclusive as prerrogativas similares, o direito de assento ao lado de juizes, 
as vestes proprias e ate mesmo o vezo de atuar como se magistrado fosse, 
embora devesse ter o ardor do advogado no patrocinio da causa. O 
Ministerio Publico se desenvolveu sob a influencia do novo e velho mundo. 
(...). 

1.2.1 Ministerio Publico da Uniao (MPU). 

O Ministerio Publico da Uniao compreende: o Ministerio Publico 

Federal, o Ministerio Publico do Trabalho; o Ministerio Publico Militar e o Ministerio 

Publico do Distrito Federal e Territorios. 

1.2.1.1 Ministerio Publico Federal (MPF). 

Cabe-lhe, exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadao, 

sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos Poderes Publicos Federals, 

pelos orgaos da administragao publica federal direta ou indireta, pelos 

concessionaries ou permissionarios de servigo publico federal, bem como por 

entidades que exergam outra fungao delegada da Uniao. Tais fungoes serao 

exercidas pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadao, e por Procuradores 

Regionais dos Direitos do Cidadao, em cada Estado e no Distrito Federal. 

A sua area de atuagao pode ser observada atraves da leitura do art. 
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109 da CF/88 que dispoe sobre a competencia para julgar e processar da Justiga 

Federal. Todos os demais interesses sociais e individuals indisponiveis, nao 

relacionados com as pessoas mencionadas no art. 109, sao atribuigoes do Ministerio 

Publico Estadual. Igualmente, os reus de crimes nao mencionados na norma 

supracitada, sao acusados pelo Ministerio Publico Estadual. A legislagao assegura a 

possibilidade de atuagao conjunta entre o Ministerio Publico Federal e o Estadual, na 

defesa de interesses difusos e de meio ambiente. 

1.2.1.2 Ministerio Publico do Trabalho (MPT). 

Sao atribuigoes deste orgao: intervir nas lides trabalhistas, fiscalizando 

a relagao capital-trabalho; agir para regularizar situagoes ilegais que envolveram 

interesses coletivos e difusos (trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho de 

incapazes, trabalho de indios); propor agoes necessarias a defesa dos direitos e 

interesses dos menores, incapazes e indios, decorrentes das relagoes de trabalho; 

coordenar interesses como mediador; manifestar em qualquer fase do processo 

trabalhista; propor agoes cabiveis para declaragao de nulidade de clausula de 

contrato, acordo coletivo ou convengao coletiva que viole as liberdades individuals 

ou coletivas ou os direitos individuals indisponiveis dos trabalhadores. 

O chefe do MPT e o Procurador-Geral do Trabalho. A carreira no MPT 

compreende os cargos de: Procurador do Trabalho, Procurador Regional do 

Trabalho, Subprocurador-Geral do Trabalho. 
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1.2.1.3 Ministerio Publico Militar (MPM) 

O Ministerio Publico Militar, orgao integrante do Ministerio Publico da 

Uniao, a que se refere o art. 3°, XXII, do Decreto n°. 76.387, de 02 de outubro de 

1975, tern por finalidade zelar pela observancia da Constituigao Federal, das leis e 

atos emanados dos poderes publicos, na area especifica da Justiga Militar. Tern por 

chefe o Procurador-Geral da Justiga Militar e a carreira compreende os seguintes 

cargos: Promotor de Justiga Militar, Procurador da Justiga Militar, cabendo a este 

coordenar, supervisionar e orientar as atividades do Ministerio Publico Militar e 

Subprocurador-Geral de Justiga Militar. 

1.2.1.4 Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios (MPDFT). 

O Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios, ramo do Ministerio 

Publico da Uniao exerce as suas atribuigoes nas causas de competencia do Tribunal 

de Justiga e dos Juizes do Distrito Federal e Territorios, sem prejuizo, quando for o 

caso, do exaurimento da via recursal extraordinaria ou especial. 

1.2.2. Ministerio Publico dos Estados. 

A Constituigao Federal em seu art. 128, II refere-se ao Ministerio 

Publico dos Estados, que atua perante a Justiga Estadual, sendo que as normas 

gerais sao estabelecidas pela Lei Ordinaria n°. 8.625/93 (Lei Organica Nacional do 

Ministerio Publico) e Lei Complementar n°. 75/93 (Lei Organica do Ministerio Publico 

da Uniao) e no ambito estadual, pelas respectivas Leis Organicas, em face da 
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repartigao de competencias legislativas definida pela Constituigao Federal (art. 24, § 

3° eart. 128, § 5°). 

O art. 2° da Lei n.° 8.625/93 estabelece que: "Lei e complementar, 

denominada Lei Organica do Ministerio Publico, cuja iniciativa e facultada aos 

Procuradores Gerais de Justiga dos Estados, estabelecera, no ambito de cada uma 

dessas unidades federativas, normas especificas de organizagao, atribuigoes e 

estatuto do respectivo Ministerio Publico". 

1.3. O Ministerio Publico no ambito processual penal 

Alguns dos principals misteres do Ministerio Publico estao contidos no 

ambito do processo penal. O parquet pode atuar como autor e parte, na agao penal 

publica, ou como interventor na agao penal privada. 

A nossa Carta Magna estatui, em seu artigo 129, I que sao fungoes 

institucionais do Ministerio Publico: promover, privativamente, a agao penal publica, 

na forma da lei, ou seja, e o Ministerio Publico que tern a exclusiva legitimagao para 

ajuizar a Agao Penal Publica. Tal previsao e encontrada no artigo 25, da Lei n° 8.625 

(Lei Organica Nacional do Ministerio Publico). 

A agao penal constitui uma das fases da persecugao penal e ela so 

surgira no mundo juridico apos o ingresso em juizo. Tal ingresso ocorre mediante o 

oferecimento de denuncia pelo orgao ministerial, quando se tratar de agao penal 

publica; ou de queixa-crime, quando se tratar de agao penal privada, ou seja, a agao 

penal so nasce a partir do momento em que o juiz admite a existencia de indicios de 

autoria e materialidade de uma conduta delituosa e, desta forma recebe a denuncia 

ou a queixa - crime. 
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De acordo com o criterio de titularidade do sujeito, classifica-se em 

publica e privada. Por sua vez, a agao penal publica subdivide-se em agao penal 

publica condicionada e incondicionada. Esta diz respeito a crimes que de uma 

maneira ou de outra maculam a estrutura social como um todo, como e o caso do 

homicidio e do sequestra. A legitimidade da agao penal e exclusiva do Ministerio 

Publico, que na qualidade de representante da sociedade, a iniciara independente 

da anuencia de qualquer pessoa. Uma vez identificado um crime, nao pode o 

Ministerio Publico recusar-se a dar inicio a agao penal, por forga do principio da 

obrigatoriedade. Estara, neste caso, o Promotor cometendo crime de prevaricagao. 

No segundo caso, o crime praticado diz respeito imediatamente ao 

individuo ofendido e mediatamente a sociedade, logo cabe a ele decidir se inicia a 

agao penal ou nao. A titularidade ainda pertence ao Ministerio Publico, porem este 

somente pode iniciar a agao mediante requisigao do Ministro da Justiga ou de 

representagao do ofendido ou de quern tiver qualidade para representa-lo, e a letra 

do artigo 24 do Codigo de Processo Penal, sendo o caso, por exemplo, dos crimes 

de calunia e divulgagao de segredo. 

Nao pode ainda, o Ministerio Publico desistir da agao, em face do 

principio da indisponibilidade do processo, com fulcra no artigo 42 do Codigo de 

Processo Penal Brasileiro. Este principio torna obrigatorio, ao Ministerio Publico, 

processar todos aqueles que estejam, de qualquer modo, ligados ao crime, pois nao 

cabe ao Promotor "escolher" quern vai ser processado ou nao, de acordo com o 

artigo. 48 do Codigo de Processo Penal. 

Tudo comega com o inquerito policial, o qual tern por finalidade, por 

meio de investigagoes, apurar a autoria e a materialidade dos fatos ocorridos. Esta 

etapa e de extrema importancia, pois um inquerito bem elaborado e a base que 
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sustentara posteriormente uma magnifica denuncia. A qualidade de parte reside na 

titularidade dos deveres, onus, poderes, faculdades, que caracterizam a relagao 

processual: partes sao os sujeitos do contraditorio instituido perante o juiz, ou os 

sujeitos interessados na relagao processual (em confronto com o juiz, que e 

imparcial e desinteressado no resultado final da causa). Ora, o orgao do Ministerio 

Publico, uma vez no processo, e titular dessas posigoes juridicas processuais 

inerentes a relagao juridica que se estabelece no processo, seja fiscal da lei ou nao. 

A agao penal e privada quando a sua titularidade pertence ao 

particular, uma vez que a este e transferido o jus accusationis. Dessa forma a 

iniciativa e do ofendido ou do seu representante legal e nao do Estado, isto e, a 

vitima, ao se sentir lesada no seu direito, da inicio a agao penal mediante 

oferecimento de queixa-crime. Portanto, nesse tipo de agao nao cabe ao Ministerio 

Publico ingressar em juizo. Nesse caso a conduta delituosa atinge a intimidade da 

vitima e, consequentemente, cabe a ela decidir se quer ou nao ingressar com a agao 

penal. O direito de punir continua sendo do ente estatal, mas ao particular cabe o 

direito de agir. 

Regem a Agao Penal Privada os principios: da oportunidade pelo qual 

o ofendido ou seu representante legal promove a agao penal se quiser, de acordo 

com a sua conveniencia; da disponibilidade, que permite a possibilidade ao ofendido 

de dispor do seu direito de promover a agao penal, uma vez que ele ou seu 

representante legal a promovera se quiser; e o da indivisibilidade, pois a acusagao 

deve ser total e imparcial, ou seja, deve-se apontar todos os que participaram do 

fato criminoso, atraves da queixa-crime, para que cada um individualmente e todos 

conjuntamente, sejam responsabilizados na medida de sua culpabilidade 

E importante salientar, porem, que o Ministerio Publico, agindo como 
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parte processual, nao o faz como sendo advogado ou procurador de determinado 

individuo. Ele opera sempre com base na sua fungao maior, que e de proteger e 

resguardar a ordem social. Os artigos. 45 e 48 do CPP estatuem que o Ministerio 

Publico, nas agoes penais privadas, devera intervir em todos os atos processuais, na 

qualidade de fiscal da indivisibilidade da agao penal e, posteriormente, na de fiscal 

da lei, tenha ou nao aditado a queixa (artigos. 45 e 48). A letra obscura do artigo. 45, 

em uma primeira leitura, faz pensar que o Ministerio Publico so podera intervir no 

processo nos casos em que ele aditar a queixa, o que nao e verdade. Sua 

participagao seja na agao penal privada exclusiva, seja na personalissima, se da, 

com vistas a tutela do direito objetivo, sem vinculagao a qualquer interesse na lide, 

fundando sua atuagao na imparcialidade. 

Se o Promotor, notar, nos elementos de informagao que instruem a 

queixa, algum elemento que caracterize um crime de agao penal publica, devera 

imediatamente ajuizar a agao quando entao passara a ser litisconsorte ativo. Nos 

casos de agoes subsidiarias, sera incumbido o Ministerio Publico de atuar no feito na 

qualidade de assistente, podendo oferecer provas ou interpor recursos, por exemplo. 

Em se havendo negligencia ou desinteresse do querelante, devera o Ministerio 

Publico assumir a titularidade da agao, tendo o ofendido a faculdade de atuar como 

assistente de acusagao. Notamos, neste tipo de agao ocorre a prevalencia do 

principio da indisponibilidade do bem ofendido. 

Nos casos das agoes penais privadas, em que haja a negligencia ou 

desinteresse do ofendido, impossivel se faz a interferencia do orgao ministerial, pois 

o principio reinante nessas hipoteses e o da disponibilidade do bem. 

Como foi visto, o ajuizamento das agoes penais publicas cabe ao 

Ministerio Publico. Pode ocorrer, porem, que o Ministerio Publico nao intente a agao 
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em prazo habil. Nesses casos, os artigos 5° LIX e 129, I da Constituigao facultam ao 

ofendido, a possibilidade de intentar uma agao penal subsidiaria. Todavia, se 

Ministerio Publico propoe a agao penal ou promove fundamentalmente o 

arquivamento do inquerito, nao se configura a inercia nem se enseja a agao penal 

privada subsidiaria da publica. 

O legislador constituinte delegou o poder de fiscalizar o sistema 

prisional ao Ministerio Publico. Deve-o estar presente para proceder a fiscalizagao a 

fim de detectar as problematicas existentes seja no carcere, seja com os internos. 

Isso abrange: condigoes de limpeza; saude; seguranga; alimentagao, assim como o 

efetivo cumprimento dos direitos humanos dos presos. 

Processualmente, deve o orgao ministerial fiscalizar o regime 

disciplinar e legal das prisoes, bem como orientar e aconselhar sobre o cabimento 

do albergue, livramento condicional, unificagao das penas, revisao, remogao, 

progressao e remissao. Pode (deve) ate mesmo interpor habeas corpus ou intentar 

uma agao civil publica em favor dos direitos difusos e coletivos dos aprisionados. 

1.4. O Ministerio Publico no Tribunal do Juri 

No Brasil, a instituigao do juri data de 18 de junho de 1822 e se 

encarregava do julgamento dos crimes de imprensa. Em 1824, inserido na 

Constituigao do Imperio, passou a integrar o Poder Judiciario. Pelo Codigo de 

Processo Criminal de 1832 e pela reforma de 1871, foi alterado em sua estrutura e 

competencia. Mantido na Constituigao de 1891 e nas sucessivas, ate 1937, quando 

a Carta foi omissa sobre ele, razao que a fez vir a ser corrigida por um Decreto-lei, o 

de n°. 167 de 5 de Janeiro de 1938, o qual delimitava a soberania dos veredictos. 
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No capitulo dos direitos e garantias individuals, sua soberania voltou a 

ser assegurada, seja na Constituigao de 1946, como na de 1967. 

O Tribunal do Juri e aquele a que e confiado o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida e nele, o Ministerio Publico, em nome da sociedade, se fara 

presente na pessoa do Promotor de Justiga, o qual agira como parte, procedendo a 

acusagao apresentando provas e coletando elementos probatorios da autoria 

material do fato. Porem, dificil e o dever do Ministerio Publico perante o Tribunal do 

Juri. Como uma parte em qualquer outro processo, deveria o Promotor ser 

totalmente parcial, todavia nao e o que acontece. O interesse principal do Ministerio 

Publico nao e acusar o ocupante do banco dos reus, mas esclarecer a verdade 

sobre a materialidade do crime e punir o verdadeiro culpado nao funcionando como 

um acusador cruel e sistematico. 

Encontrando como raizes as suas fungoes precipuas de defensor da 

ordem publica e fiscal da lei, o Ministerio Publico podera ate mesmo pedir a 

absolvigao do acusado se estiver convicto da sua inocencia. 

Nao raras vezes observa-se que no Plenario do Juri ha muitos embates 

entre promotor e defensor, ou mesmo entre promotor e assistente da acusagao, 

destoando e fugindo dos temas inerentes ao caso em julgamento, buscando a vitoria 

a qualquer custo, como se o plenario fosse um teatro, onde advogados e 

acusadores estivessem desempenhando um papel, a custa do reu e da vitima, 

mitigando o objetivo maior que e a descoberta da verdade. Este tipo de 

comportamento e um rango que, com muito esforgo, ainda devera ser expurgado da 

pratica forense. 
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1.5. O Ministerio Publico como Fiscal da Lei. 

Estabelece o artigo 82 do Codigo de Processo Civil que compete ao 

Ministerio Publico intervir nas causas em que ha interesses de incapazes; nas 

causas concernentes ao estado da pessoa, patrio poder, tutela, curatela, interdicao, 

casamento, declaracao de ausencia e disposigoes de ultima vontade; nas agoes que 

envolvam litigios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que ha 

interesse publico evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. 

Tem-se, ai, atuagao do Ministerio Publico como fiscal da lei, 

estabelecendo que, intervindo como fiscal da lei, o Ministerio Publico age sempre na 

defesa imparcial do interesse publico e tera vista dos autos depois das partes, sendo 

intimado de todos os atos do processo; podera juntar documentos e certidoes, 

produzir prova em audiencia e requerer medidas ou diligencias necessarias ao 

descobrimento da verdade. 

O Ministerio Publico tern legitimidade para recorrer assim no processo 

em que e parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei (CPC, art. 499, § 

2°). A sumula 99 do ST J esclarece que "O Ministerio Publico tern legitimidade para 

recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que nao haja recurso 

da parte". 

1.6. O Ministerio Publico na Agao Civil Publica 

Promover a Agao Civil Publica para a protegao do patrimonio publico e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos e fungao 

institucional do Ministerio Publico, poder-dever estabelecido na Constituigao Federal 
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no artigo 129. A lei n° 7347/85 disciplina a agao civil publica de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico. 

Na defesa, seja do patrimonio publico e social, seja do meio ambiente 

ou de interesse difusos e coletivos, o Ministerio Publico atua como substituto 

processual, pois atua defendendo interesse alheio e nao interesse proprio. Como 

consequencia nao pode o Ministerio Publico, atuando como substituo processual 

praticar ato algum que direta ou indiretamente importe em disposigao do direito 

material do substituido. 

Alem do Ministerio Publico nao ter disponibilidade sobre o conteudo 

material da agao civil, nao tern, igualmente, disponibilidade sobre a propria agao, 

dela nao podendo desistir. 

Costa Machado (2007, p. 81) sustenta ser indisponivel a agao do 

Ministerio Publico em qualquer das hipoteses em que se legitima 

extraordinariamente. E o que se observa quando do deu comentario sobre o art. 81 

do CPC: 

Uma das formas pelas quais o Ministerio Publico defende os direitos 
indisponiveis e a propositura de agao (a chamada agao civil publica). Os 
direitos assim defendidos sao aqueles de intensa indisponibilidade e cuja 
caracteristica marcante e sua realizabilidade obrigatoria. Pouco importa, 
assim, se o seus titular particular nao toma a sua defesa; o Estado, de que 
Ministerio Publico e orgao, o faz, promovendo agao (na verdade, tais 
direitos, tern por titular tambem o Estado). As hipoteses de agao civil publica 
sa de direito estrito, isto e, so quando a lei expressamente autoriza pode o 
Ministerio Publico instaurar (...). 



CAPiTULO 2. INDEPENDENCIA DO MINISTERIO PUBLICO. 

As independences do Ministerio Publico, embora recentemente 

conquistada, tern suas raizes na divisao funcional do trabalho, quando 

racionalmente se faz a distribuicao de tarefas ou fungoes por agentes, orgaos ou 

instituigoes especializadas, no intuito de melhor produzir. Essa divisao do trabalho 

foi defendida desde a Revolugao Industrial e em principio pela Revolugao Francesa, 

quando inclusive, adotou e resguardou a teoria da separagao dos poderes, na ansia 

de reconhecer os direitos individuals, controlando o poder com o proprio poder e 

preservando a ordem juridica. 

O poder do estado repita-se enfaticamente, afigura-se indivisivel. 

Porem, ha uma separagao de fungoes, em decorrencia da ordem pratica e maior 

facilidade de controle desse poder pelo titular do poder constituinte, pelo povo ou 

nagao. O Poder Executivo pratica preferencialmente ato administrative, enquanto o 

Poder Legislativo a fungao legiferante e o Judiciario, ato jurisdicional, ou seja, aplica 

a lei aos casos concretos. 

Sendo que, excepcionalmente, como controle atraves de um sistema 

de pesos e contra-pesos, cada poder exerce atos que por natureza pertenceriam a 

outro, conforme foi implantado pela carta politica. Seria como que, grosso modo, 

uma divisao de trabalho introduzida na estrutura do regime de governo, por uma 

influencia objetiva da Revolugao Industrial, aceita como formula politico-juridica de 

controle do poder, com vistas a evitar a concentragao dele em uma unica mao, 

tornando-o incontrolavelmente forte. Naturalmente, a experiencia historica do 

absolutismo do rei animou o implante dessa forma e a realidade social criou suas 

proprias leis e mostrou a solugao adequada. 
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2.1. Principios institucionais 

A Constituigao Federal em seu artigo 127, § 1°, estabeleceu como 

principios institucionais do ministerio: a unidade, a indivisibilidade e a independencia 

funcional, como forma de consolidar a atuagao do promotor sem interferencia ou 

controle por parte de outros orgaos estatais. Com isso, a Carta magna marcou o 

inicio de uma nova etapa na historia da instituigao. 

Segundo Alexandre de Morais (2003, p. 496), a doutrina enumera 

outros principios infraconstitucionais: O exercicio da agao penal, a irrecusabilidade e 

a irresponsabilidade. 

2.1.1. Unidade 

Ha uma unidade de vontades que dirigem a atividade do Ministerio 

Publico, de maneira que a agao de um membro ou orgao da entidade constitui a 

iniciativa de toda a instituigao, quer de instancia inferior, quer superior, na esfera 

administrativa ou jurisdicional. 

Tambem segundo Alexandre de Morais (2003, p. 496): 

A unidade significa que os membros do Ministerio Publico integram um so 
orgao sobre a direcao unica de um so Procurador-geral, ressalvando-se, 
porem, que so existe unidade dentro de cada Ministerio Publico, inexistindo 
entre o Ministerio Publico federal e os dos Estados, nem entre o de um 
Estado e de outro, nem entre os diversos ramos do Ministerio Publico da 
Uniao. 

Esse preceito da unidade exerce influencia na validade do ato, 

implicando isso na falta de atribuigao do membro ou do orgao interno para desfazer 

o ato ja efetivado por outro membro, bem como da instancia superior em desfazer o 
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ato da instancia inferior. Isso ja assegura a independencia funcional do membro do 

Ministerio Publico, que somente mudara de orientagao quando se fundamentar na 

permissao legal, vigorando sempre o ato consumado ate seu desfazimento pelo 

poder judiciario, atraves da agao competente e do processo legal. Pelo visto esse 

aspecto fortifica a independencia funcional do membro e evita sua manipulagao 

pelos dominantes. 

2.1.2. Indivisibilidade 

Essa unidade e garantia de validade do ato praticado, ate decisao 

judicial, nao impede que seus membros sejam substituidos reciprocamente, nem 

prejudica a persecugao das finalidades a que se destina a instituigao, posto que esta 

substituigao devera ser feita vinculadamente a lei como e a substituigao do juiz, com 

vista ao gozo de ferias, licenga e promogao, tudo fundamentadamente, sendo que a 

vontade do membro, nesse caso, e decisiva. 

A unidade da instituigao se assegura pelo fato de um membro praticar 

um ato em nome do orgao como um todo e a indivisibilidade se mantem porque um 

membro pode ser substituido por outro sem que a instituigao seja fracionada ou 

dividida. Poder-se-ia dizer que a forga do Ministerio Publico esta em todos os seus 

membros ao mesmo tempo em que na unidade. 

Para Pedro Roberto Decomain (Apud Alexandre de Morais (2003)): 

O Ministerio Publico e uno porque seus membros nao se vinculam aos 
processos aos quais atuam, podendo ser substituidos uns pelos outros de 
acordo com as normas legais. Importante ressaltar que a indivisibilidade 
resulta em verdadeiro corolario da unidade, pois o Ministerio Publico nao se 
pode se subdividir em varios outros Ministerios Publicos autonomos e 
desvinculados uns dos outros. 
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O artigo 129 do texto constitutional explicitou as fungoes institucionais 

do orgao ministerial, destacando-se: a de promover privativamente a agao penal 

publica na forma da lei; promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a 

protegao do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos; exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar; requisitar diligencias investigatorias e a instauragao de inquerito 

policial, indicados os fundamentos juridicos de suas manifestagoes processuais. 

No exercicio dessas fungoes, possibilita a constituigao ao Ministerio 

Publico a promogao das medidas necessarias a garantia dos direitos nela 

consagrados (art. 129, II da CF), tornando-a uma instituigao forte e independente. 

Nas palavras de Hugo Nigro Mazzilli (1989, p. 20): 

"Reconheceu o constituinte de 1988 que a insipiente abertura democratica 
que vivemos nao poderia dispensar um Ministerio Publico forte e 
independente, que efetivamente possa defender as liberdades publicas, os 
interesses difusos, o meio ambiente, as vitimas nao so da violencia como as 
da chamada criminalidade do colarinho branco-ainda que o agressor seja 
muito poderoso ou ate mesmo se o agressor for o governo ou o governante. 
Reconheceu, alias, gue o Ministerio Publico e um dos guardioes do proprio 
regime democratico. 

1 MAZZILLI, O Ministerio Publico..., p.20. No mesmo sentido, o saudoso Geraldo Ataliba define o 
Ministerio Publico como sendo "o orgao institucional do estado, que nao fala em nome do governo, 
que nada tern a ver com o governo. E uma magistratura de pe, dotada de vitaliciedade, da 
inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos, para dispor de condigoes objetivas de 
independencia, na perseguigao do interesse publico primario. E aquilo que a lei organica do Ministerio 
Publico brasileiro hoje chama de "defesa dos interesses e direitos indisponiveis da sociedade". Nao 
do Estado, mas, da sociedade. E a constituigao e um conjunto de normas que trata do Estado, mas 
trata da sociedade. Da direitos a sociedade, existe para a sociedade. Foi feita pela sociedade a lei 
constitucional. E a sociedade tern direitos, tern interesses e consagra principios e valores que estao 
acima do interesse da administragao, que eventualmente hoje estao em maos de fulano, beltrano, do 
partido tal ou da corrente qual. Sao eventuais, transitorios, passageiros, contingentes, em confronto 
com a grandeza do interesse publico primario, fixado na constituigao e nas leis que - desdobrando a 
constituigao - fixam, delimitam, dao-lhe conteudo, sentido e alcance" (Apud Edis Milare. A agao civil 
publica na nova ordem constitucional. Sao Paulo: Saraiva, 1990, p. 30, grifado no original). 
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2.2. Cargos do Ministerio Publico 

2.2.1. O Procurador-Geral 

O Procurador-Geral e o chefe supremo do Ministerio Publico. Em 

ambito federal ele e denominado por Procurador-Geral da Republica e e um 

integrante da carreira, com mais de 35 anos. E eleito pelo Presidente da Republica, 

sendo aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Em nivel estadual, o 

chefe do Ministerio Publico e o Procurador-Geral de Justiga. E nomeado pelo chefe 

do executive dentre integrantes da carreira, a vista de listas triplices elaboradas 

pelos proprios Ministerios Publicos, para o mandato de dois anos, admitida a 

recondugao. 

Cabe ao Procurador-Geral de Justiga: representar aos Tribunals locais 

por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipals; 

representar para fins de intervengao do Estado no Municipio, com o objetivo de 

assegurar a observancia de principios indicados na Constituigao estadual ou prover 

execugao de lei, de ordem ou execugao judicial; representar o Ministerio Publico nas 

sessoes plenarias dos Tribunals; ajuizar agoes penais de competencia originaria dos 

Tribunals, nela oficiando; oficiar nos processos de competencia originaria dos 

Tribunals, nos limites da Lei Organica; determinar o arquivamento de representagao, 

noticia de crime, pegas de informagoes, conclusoes de comissoes parlamentares de 

inquerito ou inquerito policial. 
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2.2.2 O Procurador de Justiga e o Promotor de Justiga 

O procurador de justiga representa o Ministerio Publico junto aos 

Tribunals. Desempenham as atribuigoes que nao sejam cometidas ao Procurador -

Geral de Justiga, inclusive as que sejam delegadas por este. O promotor de justiga 

representa o Ministerio Publico junto a primeira instancia de jurisdigao. Suas 

atribuigoes variam de acordo com a especialidade da vara em que atuam. Pode 

impetrar habeas corpus, mandado de seguranga, requerer correigao parcial; atender 

a qualquer do povo, oficiar a Justiga eleitoral, etc. 

2.2.3 Ingresso a Carreira 

O acesso a carreira do Ministerio Publico se da exclusivamente por 

concurso publico de provas e titulos, do qual participa representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil, de acordo com o art. 129, § 3° da Constituigao Federal. Os 

respectivos cargos estao organizados em carreira, ou seja, o ingresso se faz nos 

cargos da classe inicial e a ascensao aos cargos das classes mais elevadas se faz 

por promogao pelos criterios de antiguidade e merecimento, alternadamente, nos 

termos do art. 93 c/c art. 129, § 4° da Constituigao Federal: 

• e obrigatoria a promogao do juiz (ou membro do Ministerio Publico) 

que figure por tres vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; 

• So podera se promover por merecimento o juiz (ou membro do 

Ministerio Publico) que estiver no minimo ha dois anos no exercicio da respectiva 

entrancia e integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta; 

• O merecimento sera aferido por criterios de presteza e produtividade 
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no exercicio da jurisdicao e pela frequencia e aproveitamento em cursos oficiais ou 

reconhecidos de aperfeigoamento; 

• Da promogao por antiguidade, o tribunal ou Conselho Superior do 

Ministerio Publico so podera recusar ou juiz ou membro do Ministerio Publico mais 

antigo pelo voto de dois tergos de seus membros, assegurada a ampla defesa. 

2.3 Garantias 

O orgao do Ministerio Publico e dotado de autonomia funcional que na 

ligao de Alexandre de Morais (2003, p. 503) significa que o membro do Ministerio 

Publico, no cumprimento de seus deveres funcionais, submete-se unicamente aos 

limites determinados pela Constituigao pelas leis e pela sua propria consciencia, nao 

estando subordinado a nenhum outro Poder (...). O Parquet tambem e dotado de 

autonomia administrativa que e a capacidade que um orgao tern de assumir e 

conduzir por si mesmo, integralmente, a gestao de seus negocios e interesses, 

observando as normas legais a que estao subordinados. 

A Constituigao Federal nao faz referenda expressa a autonomia 

financeira do Ministerio Publico, mas esta se presume, uma vez que se manifesta 

nao so pela prerrogativa de a instituigao poder elaborar e apresentar diretamente ao 

Poder Legislative sua propria proposta orgamentaria, mas tambem pela capacidade 

de gerir e aplicar os recursos a ela destinados. 

O Ministerio Publico foi dotado pelo constituinte de 1988 de inumeras e 

importantissimas fungoes. E ele instituigao permanente essencial ao regime 

democratico. Porem, neste pais tao desorganizado, para que se efetive afiei 

cumprimento de todos os misteres a ele incumbidos, e preciso uma serie de 
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garantias e prerrogativas que o proteja de influencias e poderes que, eventualmente, 

poderiam macular o seu trabalho. 

O fundamento desses predicados da instituigao e de seus agentes nao 

e constituir uma casta privilegiada de funcionarios publicos, e sim e tao somente 

assegurar a alguns agentes do Estado, apenas em razao das fungoes que exercem, 

garantias para que efetivamente possam cumprir com independencia seus misteres, 

em proveito do proprio interesse publico. 

2.3.1 Vitaliciedade 

Esta garantia e conferida aos membros do Ministerio Publico somente 

apos dois anos de efetivo exercicio do cargo, garantindo a partir dai a permanencia 

no cargo ate a sua aposentadoria. Depois de adquirida, o membro somente perdera 

o cargo por sentenga judicial transitada em julgado de acordo com o artigo 128, I da 

Carta Magna, e mesmo assim a Lei Organica Nacional do Ministerio Publico previu a 

perda do cargo somente nos seguintes casos: a) pratica de crime incompativel com 

o exercicio do cargo; b) exercicio da advocacia; c) abandono do cargo por prazo 

superior a trinta dias corridos. 

2.3.2 Inamovibilidade 

A inamovibilidade consiste na impossibilidade de o membro do 

Ministerio Publico ser afastado de suas atribuigoes, exceto em caso de interesse 

publico, mediante decisao tomada pela maioria absoluta do orgao colegiado 

competente, sendo assegurada a ampla defesa. 
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2.3.3 Irredutibilidade dos Subsidios 

Consiste na impossibilidade de diminuigao da remuneragao paga ao 

membro do Ministerio Publico. 

Esta garantia tern por finalidade recrutar bons promotores e mante-los 

no cargo com uma remuneragao condigna ao papel que desempenham. Alem disso, 

uma boa remuneragao impede que os membros do Ministerio Publico procurem 

outros empregos, o que comprometeria fatalmente o desempenho independente de 

seus oficios. 

Importante salientar que essas garantias sao inerentes ao membro do 

Ministerio Publico e nao a pessoa fisica individual que esta exercendo o cargo. Nao 

se deve confundir prerrogativas e garantias com privilegios, o que caracteriza 

regalias. Tais garantias constituem, acima de tudo, a sustentagao normativa de 

fortalecimento institucional para a consecugao de seus fins, nao se podendo 

confundir garantias do Ministerio Publico com privilegios pessoais, numa degradante 

inversao de valores, com proposito depreciativo a imagem dos que exercitam tao 

graves e dignificantes cargos. 



CAPtTULO 3. POSSIBILIDADE DO MINISTERIO PUBLICO PARA PROCEDER 

INVESTIGAQOES NO AMBITO CRIMINAL. 

Com a nova fase delineada pela Carta de 1988, o Ministerio Publico 

avanga fortalecido. Inumeras sao as interpretagoes sobre seus principios, atuagao e, 

sobretudo, poder de investigagao, gerando opinioes contrarias e a favor. 

Conforme dito, a doutrina bem como a jurisprudencia mostram-se 

divididas. O Professor Eugenio Pacelli de Oliveira (2004, p.50) entende que: 

a legitimacao do parquet para a apuracao de infracoes penais te, de fato, 
assento constitucional, nos termos do disposto no art. 129, VI e VIII, da CF, 
regulamentado, no ambito do Ministerio Publico Federal, pela Lei 
Complementar n. 75/93, consoante o disposto nos arts. 7° e 8. Tambem o 
art. 38 da mesma Lei Complementar n. 75/93 confere ao parquet a 
atribuigao para requisitar inqueritos e invest igates. 

Frederico Marques (apud Marcellus Polastri Lima (2006, p. 80)) 

defendia que o Ministerio Publico poderia, como orgao do Estado-Administragao, 

interessado direto na propositura da agao penal, atuar em atividade investigatoria. E 

afirmava o mestre: 

Se e o Estado-Administragao quern investiga e acusa, e irrelevante o orgao 
a quern ele atribua uma ou outra fungao. No juizo ou no inquerito quern esta 
presente e esse Estado-Administragao. Que importa, pois, que ele se faga 
representar, na fase investigatoria, tambem pelo Ministerio Publico? 

O Supremo Tribunal Federal reconhecia, sem divergencia, a natureza 

constitucional de tais atribuigoes ministeriais no tocante a apuragao de infragoes 

penais bem como na requisigao de instauragao dos procedimentos investigativos. 

Entretanto, a Suprema Corte vem alterando a sua orientagao conforme 

foi constatado em alguns dos seus julgados, para concluir que o Ministerio Publico 
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nao pode presidir investigagoes na esfera criminal, mas apenas de requisita-las a 

autoridade policial competente. 

Por fim, neste ultimo capitulo pretende-se realizar um estudo mais 

profundo acerca destas questoes apresentando os entendimentos doutrinarios e 

jurisprudenciais, bem como solugoes a problematica suscitada. 

3.1 Os argumentos favoraveis a investigagao pelo Ministerio Publico 

Os doutrinadores defensores da investigagao criminal pelo Parquet 

adotam varios posicionamentos, os quais sao objetos de estudo neste item. A 

primeira posigao e no sentido de que a regra e a universalidade da investigagao, nao 

o seu monopolio. Diante disso, a investigagao criminal, pode ser desenvolvida por 

entes publicos ou particulares, cuja colaboragao nao pode ser descartada. 

A investigagao publica e a realizada nao so pela Policia, mas tambem 

por outros orgaos tais como: as comissoes parlamentares de inquerito, a Receita 

Federal, o Banco Central e o INSS. Vislumbra-se a investigagao pelo Poder 

Judiciario (crimes cometidos por magistrados), pelo Ministerio Publico e por 

autoridades militares. 

Alem disso, o artigo 144 da Constituigao nao preve exclusividade na 

fungao de investigar, uma vez que quanto as policias civis, o referido dispositivo nao 

foi redigido neste sentido. Diz apenas que Ihes incumbem "as fungoes de policia 

judiciaria e apuragao de infragoes penais, exceto as militares." (§ 4°). Em relagao a 

Policia Federal, nao haveria de ser diferente, ate pelo paralelismo entre as esferas 

estatais. Quando estabelece que este orgao se destina a "exercer, com 

exclusividade, as fungoes de policia judiciaria da Uniao", quer apenas excluir a 
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atuagao das outras policias. Ademais, essas fungoes de policia judiciaria da Uniao, 

as unicas caracterizadas pela exclusividade, sequer dizem respeito a apuragao de 

infragoes penais, como resta claro da leitura dos §§ 1°, I e IV, e 4° do art. 144, em 

que estao nitidamente separadas tais fungoes. 

Como cita o professor Clemerson Merlin Cleve (2004): 

Levando a cabo a interpretagao do dispositivo em questao, resta assentado 
que a Policia Federal e reservada, com exclusividade, a fungao de policia 
judiciaria da Uniao, ou seja, nao ha exclusividade quanto a apuragao de 
crimes e a exclusividade referida se opera em relagao ao ambito de 
atuagao das fungoes da policia judiciaria - federal - em contrapartida aos 
das policias civis. 

A segunda posigao sustenta que a investigagao criminal e poder 

implicito do Ministerio Publico, como titular da agao penal publica. Como negar ao 

ente legitimado a promover uma agao a possibilidade de colher as provas que 

entender necessarias para apresentar o seu pedido ao Judiciario? Como admitir que 

uma instituigao independente — como e o Ministerio Publico — fique a depender 

exclusivamente dos esforgos da Policia, orgao cuja cupula encontra-se diretamente 

subordinada ao poder politico? Como entender o controle externo da atividade 

policial, se somente a propria Policia pode investigar os crimes atribuidos aos seus 

integrantes? Essas perguntas evidenciam que a atribuigao de investigar crimes e 

uma decorrencia logica e inelutavel da titularidade privativa da agao penal publica 

(art. 129, I, da Constituigao). 

Trata-se da aplicagao da teoria dos poderes implicitos, popularizada 

pelo adagio segundo o qual "quern pode mais, pode menos". Se o Ministerio Publico 

pode expedir requisigoes de diligencias investigatorias a autoridade policial (inciso 

VIII), com carater obrigatorio, direcionando assim a investigagao, nao tern sentido 

que nao possa realiza-las diretamente, com ganho de tempo e na formagao de sua 
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convicgao, ja que tera contato direto com a fonte da prova. Ademais, sabe-se que o 

inquerito policial e dispensavel (CPP, art. 46, § 1°), podendo o membro do Ministerio 

Publico oferecer denuncia se ja tiver prova suficiente. 

Consta-se que um outro posicionamento que se baseia no principio da 

eficiencia inserido no artigo 37 da CF. A presenca ativa do Ministerio Publico nas 

investigagoes, em conjunto com a Policia ou nao, e fundamental para o seu exito. 

Acompanhar sempre o que a autoridade policial esta fazendo, manter contato, tragar 

estrategias de atuagao em conjunto, requisitar as diligencias necessarias para a 

formagao da opinio delicti sao deveres do promotor. Em alguns casos, a condugao 

direta pelo membro do Ministerio Publico pode ser recomendavel ou mesmo 

imprescindivel, como naqueles envolvendo policiais, nos de grave repercussao 

publica, nos que implicam pressao politica sobre Policia e em todas as situagoes em 

que se fizer necessario realizar um juizo mais objetivo e direto sobre a questao, 

revelando-se insuficiente a satisfagao do interesse publico a atuagao policial. Nao 

interessa a sociedade uma investigagao criminal confusa e demorada, em que os 

agentes publicos nao se entendem. E isso que acontece muitas vezes quando a 

Policia faz sua investigagao sem que o Ministerio Publico participe ativamente, nao 

sendo colhidas as provas que o promotor entende necessarias para formar sua 

convicgao, seja porque o delegado capitula o crime de forma diversa, seja porque 

entende que determinadas provas sao suficientes, quando nao sao, ao sentir do 

dominus litis. 

Por fim, falta de regramento legal do procedimento investigatorio nao o 

inviabiliza. A falta de um procedimento previsto em lei nao impede o desempenho 

pleno da fungao investigatoria do Ministerio Publico, podendo ser suprida por 

regramentos internos, compativeis com o Codigo de Processo Penal (cujas regras 
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devem ser aplicadas analogicamente), como ocorre, no ambito do Ministerio Publico 

Federal, pela Resolugao n. 38/98 do Conselho Superior. Todos os procedimentos de 

investigagao sao registrados no sistema informatizado e os arquivamentos sao 

realizados mediante promogao ao Judiciario, conforme orientagao da 2 a Camara de 

Coordenagao e Revisao do Ministerio Publico Federal. 

Ja se manifestaram a favor do Ministerio Publico nessa questao, entre 

outros, Frederico Marques, Helio Bicudo, Marcio Antonio Inacarato, Ubirajara do 

Mont'Serrat Faria Salgado e, atualmente, Julio F. Mirabete, Hugo Mazzilli, Marcellus 

Polastri de Lima e Marcio Luis Freyesleben. 

Convem ressaltar que a sumula 234 do STJ traz o seguinte enunciado 

"a participagao de membro do Ministerio Publico na fase investigatoria criminal nao 

acarreta o seu impedimento ou suspeigao para o oferecimento da denuncia" 

3.2 Argumentos contrarios a investigagao pelo Ministerio Publico 

Os argumentos contrarios a investigagao criminal direto pelo Ministerio 

Publico pode ser ordenadas em tres grupos, segundo sugestao de Luis Roberto 

Barroso (2004, p. 2). O primeiro grupo trata da interpretagao sistematica das 

disposigoes constitucionais pertinentes e tambem de algumas normas 

infraconstitucionais. O segundo grupo se ocupa de elementos historicos de 

interpretagao e o terceiro congrega outros argumentos, ligados a compreensao 

pratica do problema. 

Alguns juristas ja se manifestaram em favor dessa posigao, dentre os 

quais os professores Jose Afonso da Silva, Miguel Reale Junior, Eduardo Reale e 
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Jose Carlos Fragoso. Seguem resumidos, portanto, os principals argumentos que 

sustentam a posigao contraria a investigagao pelo Ministerio Publico. 

Compartilhando desta posigao temos o entendimento de Guilherme 

Nucci (2006, p. 81): 

(...) Cremos inviavel que o promotor de justiga, titular da agao penal, 
assuma a postura de orgao investigatorio, substituindo a policia judiciaria e 
produzido inqueritos visando a apuragao de infragoes penais e de sua 
autoria. AConstituigao Federal foi clara ao estabelecer as fungoes da policia 
- Federal e Civil - para investigar e servir de auxiliar do Poder Judiciario -
dai o nome Policia Judiciaria - na atribuigao de apurar a ocorrencia e a 
autoria de crimes e contravengoes penais (art.. 144). Ao Ministerio Publico 
foi reservada a titularidade da agao penal, ou seja, a exclusividade no seu 
ajuizamento (...). Note-se, ainda, que o artigo 129, III da CF, preve a 
possibilidade do promotor elaborar o inquerito civil, mas jamais inquerito 
policial. 

Juarez Tavares, membro do Ministerio Publico Federal (Apud Guilhrme 

Nucci (2006, p. 82): 

E inconcebivel que se atribua a um orgao do Estado, qualquer que seja, 
inclusive ao Poder Judiciario, poderes sem limites. A democracia vale, 
precisamente, por que os poderes do Estado sao limitados, harmonicos 
entre si, controlados mutuamente e submetidos ou devendo submete-se a 
participagao de todos como exercicio indispensavel da cidadania. 

Adicione-se ainda, a oportuna colocagao de Sergio Marcos de Morais 

Pitombo (Apud Guilhrme Nucci (2006, p. 82): 

Procuradores da Republica e promotores de justiga necessitam dos servigos 
das autoridade policiais, para levar avante o pretenso procedimento 
preparatorio que venham a iniciar. Policia Judiciaria, a vida por inconfiavel, 
os secundando, nao obstante fiscalizada e corrigida, de maneira externa, 
pelo Ministerio Publico. Mais, ainda, a duvida de quern faria o controle 
interno, do mencionado procedimento administrativo ministerial, 
operacionalizado pela Policia Judiciaria, a mando e comando dos 
Procuradores da Republica e Promotores de Justiga. 
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3.3 O entendimento do Supremo Tribunal Federal 

O pretorio excelso ao debater sobre o tema em comento pronuciou-se 

de quatro maneiras, conforme pode ser observado em alguns de seus julgados. 

No primeiro julgado ao analisar o HC n.° 75.769-3-MG, a primeira turma 

do referido orgao jurisdicional acolheu a tese do tribunal de justiga de Minas Gerais 

no sentido de que, a pratica de atos investigativos pelo Parquet nao gera o 

impedimento deste para o oferecimento da pega acusatoria. 

No julgamento do RE n°. 205.473-9-AL, a segunda turma entendeu que 

nao cabe ao ministerio publico realizar de forma direta investigagoes no ambito 

criminal, podendo requisita-las ao delegado de policia competente para tal em 

conformidade com o art. 144, §§ 1° e 4° da Carta Magna. Portanto, a referida turma 

rejeitou de forma expressa a possibilidade de investigagao direta pelo orgao 

ministerial. 

Na decisao proferida pela segunda turma no RE n°. 233.072-4-RJ, o 

tribunal concluiu que o ministerio publico nao possui competencia para promover o 

inquerito administrativo em relagao a conduta dos servidores publicos e nem para 

produzir inquerito policial, portanto, e vedado ao promotor realizar atos de cunho 

investigativos. 

Por fim, ao julgar o recurso extraordinario em Habeas Corpus n°. 

81.326-7-DF a segunda turma concluiu que a norma constitucional nao contemplou 

a possibilidade do Parquet em realizar ou presidir inquerito policial. 

Convem ressaltar ainda que, ha varios processos em andamento no 

referido tribunal discutindo o poder investigativo do MP, os quais ainda nao foram 

julgados, razao pela qual inda a materia encontra-se subjudice. 
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3.3.2 O poder de investigagao sob a otica do Superior Tribunal de Justiga 

Decidindo o HC n°. 38.495-SC, em que foi o relator o ministro Helio 

Quaglia Barbosa, publicado no diario da justiga no dia 27/03/06, a sexta turma 

entendeu no sentido de que a Carta Magna atribui ao Parquet poderes investigativos 

bem como a LC n°. 75/93, tais poderes dados ao MP nao pode excluir a fungao 

investigativa da policia judiciaria, pois podera complementar a atividade da mesma 

na colheita de provas e demais elementos probatorios, os quais servirao de basepra 

a proposigao da agao penal. 

Poe fim, a quinta turma entendeu, que a possibilidade em promover 

investigagoes criminais e tema incontroverso. Para a mesma caso seja considerada 

que a investigagao de fatos criminosos e atribuigao exclusiva da policia judiciaria 

seria um erro, pois o titular da agao penal e o Parquet, cabendo a este o exame da 

necessidade da colheita de provas. 

3.3.3 Os tribunals decidem de maneira oscilante ante o poder de investigagao do 

Ministerio Publico 

O Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo no acordao n°. 116.008 

de 2006 entendeu pela possibilidade do orgao ministerial em desenvolver atividade 

investigatoria, pois esta nao e atribuigao exclusiva da policia judiciaria. Por sua vez, 

o tribunal de justiga do Estado do Rio de Janeiro posicionou-se no sentido de que o 

ministerio publico nao tern poderes para realizar de forma direta investigagoes, mas 

sim requisita-las a autoridade policial. 
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Por fim, o orgao jurisdicional de segunda instancia do DF decidiu em 

um de seus julgados a possibilidade da investigagao serfeita pelo ministerio publico. 

Consoante este tribunal, o fato de se permitir o controle externo da atividade policial 

pelo Parquet, faz com que este orgao tenha legitimidade para proceder a 

investigagao de condutas de policiais tidas, em tese, como criminosas. 

3.4 Admissibilidade do Ministerio Publico em realizar atos investigatorios. 

Com os posicionamentos ja realizados ficou claro nao so a 

possibilidade da investigagao criminal por parte do MP, como tambem a sua 

necessidade, devido ao crescente aumento da criminalidade em nosso pais, como 

tambem a sua alta complexidade, sendo assim essencial a cooperagao entre a 

policia judiciaria e o orgao ministerial para o combate ao crime. 

O que se discute nao e quern seja titular do inquerito policial, pois, e 

inegavel que tal procedimento integra a esfera das atividades policia judiciaria. A 

questao e bem diferente, diz respeito a legitimidade do MP, atraves de seus proprios 

procedimentos, realizar, em determinadas circunstancias muito bem justificadas, 

diligencias investigatoria que venha a subsidiar a formagao da convicgao para a 

propositura da agao penal. 

As investigagoes conduzidas pelo MP tern incomodado inumeras 

pessoas, sobretudo pelo fato de grande parte delas terem produzido resultados 

excelentes, o que motivou a punigao exemplar de organizagoes criminosas, policiais 

corruptos, politicos e empresarios. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

O trabalho apresentou a possibilidade que tern o ministerio Publico em 

realizar a investigagao criminal, pois esta consoante o texto constitucional nao e 

exclusiva da Policia Judiciaria. 

Constatou-se ao analisar a evolugao historica da referida instituigao 

que a mesma sempre esteve pautada, de forma gradativa na defesa dos interesses 

coletivos. Tendo alcangado papel de grande relevo com a Constituigao Federal de 

1988, cujos pilares se assentam na democracia e nos direitos fundamentals sociais. 

O Orgao ministerial foi elevado hierarquicamente, sob o ponto de vista material, a 

mesma algada dos Poderes e imbuido da defesa dos valores mais caros 

pertencentes ao Estado Democratico de Direito. Foi verificado que a constituigao 

consagrou expressamente algumas garantias tais como: vitaliciedade 

inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos aos membros do parquet. Em 

razao disso, o referido orgao pode aqui de forma independente, pois nao sofrera 

nenhuma pressao de outros poderes para exercer as suas atribuigoes. 

Ademais, em sendo o Ministerio Publico, mais que orgao acusador, 

instituigao as vocacionada a defesa da sociedade e do Estado Democratico de 

Direito, e, existindo elevadas - e incontestaveis - razoes juridicas evidenciando sua 

legitimidade investigatoria (artigo 129, I e IX, da CF/88, c/c artigos 8°, v da LC 

n°75/93, 26, da lei n°. 8.625/93 e 4°, paragrafo unico, do CPP), nao ha justificativa 

plausivel a negar-lhe esse poder. Eventual decisao contraria a esse entendimento 

importaria em gravissimo retrocesso social. Ate porque observa-se que nao existe 

exclusividade na realizagao de investigagoes no ambito criminal. 
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Entendeu-se pela realizagao da pesquisa cientifica que as diligencias 

investigatorias conduzidas pelo ministerio publico nao devem legitimar-se como 

regra geral, mais como uma necessidade decorrente da omissao autoridade policial 

ou da insuficiencia das informacoes por ela colhidas para a formagao da opinio 

delicti. Outrossim, devem ocorrer em procedimento administrative proprio da 

instituigao, devidamente regulamentado, sendo que isso signifique o esvaziamento 

da esfera funcional do organismo policial. Trata-se, antes, de cooperagao entre 

instituigoes para a concretizagao do objetivo comum, qual seja, diminuir a 

impunidade na seara mais dedicada do contesto juridico, que e a criminal. 

Reconhecida a legitimidade do ministerio publico, o essencial e que 

existam mecanismos habeis a a efetivagao de um controle sobre as diligencias 

investigatorias por ele conduzidas, pela simples razao de que falhas humanas sao 

um risco inerente ao exercicio das fungoes publicas. 

Essas estruturas de controle - ressalta-se, como proeminencia, o 

controle jurisdicional de legalidade e o controle externo do Ministerio Publico -

poderao prevenir, corrigir ou punir no piano concreto eventuais distorgoes. O que 

nao se justifica e a proscrigao do manejo de competencias constitucionalmente 

assinaladas em virtude de eventuais arbitrariedades. 

Por fim, conclui-se que, o ministerio publico pode realizar atos 

investigatorios, pois esta e uma das formas para tentar acabar com a impunidade 

bem como de auxiliar o trabalho da policia judiciaria. Entende-se que neste caso 

deve haver uma parceria entre as instituigoes com objetivo de facilitar a colheita de 

provas e de fornecer melhores elementos e concretos para promogao da futura agao 

penal. 
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