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"No fim da 1a República, a atitude dos representantes do Ministério 
Público deu iugar à improvisação de uma lei que ficou conhecida como a 
da ditadura policial para impedir a vigilância do Promotor Público diante 
dos abusos policiais.

Este artigo de um dos jornais desta capital define admiravelmente a 
heróica resistência do Ministério Público em quadra propicia a todas as 
perseguições:

'Se o critério adotado para as preferências da Revolução pusesse-as 
em função das desfeitas sofridas no governo passado, não haveria 
prêmio que pagasse o Ministério Público do Distrito Federal. Porque em 
meio ao respeito, possivelmente calculado, mas ainda assim 
incontestável, peia Justiça - os achincalhes infligidos aos advogados da 
Sociedade avultavam como uma nota permanente de escândalo. A luta 
começou em princípios do ano de 1928. Ao Ministério Público do Distrito 
Federal impunha-se um dilema: ou transigia com essa ordem de coisas 
absolutamente incompatível com a dignidade do regime, e, nesse caso, 
seria tolerado como órgão auxiliar da polícia-política - ou se sublevava, 
hostilizando-a, para ter pela frente, inevitáveis, as iras oficiais. 
Temperamento combativo, posto a serviço de um dos caracteres mais 
puros que a justiça, entre nós, tem conhecido, o seu chefe - o sr. dr. 
André de Faria Pereira - não hesitou um só minuto. Pôs todo o seu ardor 
na reintegração do Distrito em sua vida constítucionai. Fez do seu cargo, 
que fora sempre até então um ofício tranqüilo e burocrático, uma 
autêntica tenda de campanha. Empenhou a saúde, o sossego, o 
prestígio. Perdeu amigos. Viu crescer, de dia para dia, o número dos 
seus adversários. E não desfaleceu. Não teve um único recuo. Foi 
sempre admirável de dedicação, de desassombro, de energia, até o fim. 
O governo percebeu-lhe a temibilidade indisfarçável. Obtém da 
passividade do Congresso uma lei que, a pretexto de restabelecer o 
inquérito policial, arma de poderes ditatoriais a rua da Relação. Nos 
tribunais, porém, impávidos, inflexíveis, os membros do Ministério 
Público não recuam um passo da diretriz imposta. O sr. Max Gomes de 
Paiva transforma o caso Niemeyer num libelo. O sr. Roberto Lyra põe a 
nú as diligências sinistras de Cabuçu. O sr. Sabóia de Medeiros verbera 
com uma lógica de ferro as restrições ao direito de greve.

Um belo dia, a cidade se enche de um boato incrível: o sr. André de 
Faria Pereira havia sido demitido a bem do serviço público. E o 
Ministério Público não teve aumento de ordenados. Não teve custas. Não 
teve nada. Curtiu, sozinho, durante largos meses, as conseqüências do 
feio crime de ter tido convicções e de as não transferir, fosse a que 
preço fosse. Ora, hoje que a vitória da Revolução criou para o pais o 
compromisso irrecusável de saldar todas as dívidas contraídas por sua 
causa e em seu beneficio - o Ministério Público do Distrito Federal tem 
um lugar à parte nessa assembléia estranha e impressionante de 
credores. A reforma da Justiça não pode esquecê-lo. O reconhecimento 
carioca há de sempre lembrá-lo. O governo revolucionário está na 
obrigação de distinguí-lo, por todas as maneiras, como o índice mais 
autêntico, que foi, da dignidade judiciária, num momento de graves 
responsabilidades para a Nação e para o regime."
(LYRA, Roberto. Teoria e Prática da Promotoria Pública, 2a ed. (1a ed. de 
1937), Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1989, pgs. 125 e 126).
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RESUMO.

O presente trabalho propõe-se a analisar tão somente a 

questão do controle externo da atividade policial, que, na sistemática de 

controles externos existente, vai além daquele já evidenciado em legislações 

infraconstitucionais, revestindo-se de importante avanço na área processual 

penal, e visando colocar o Brasil, próximo, mas ainda não equiparado, aos 

melhores sistemas de Justiça criminal encontrados no mundo.

Para tanto o trabalho é dividido em quatro partes.

Inicialmente são analisados os principais protagonistas 

do assunto em tela, quais sejam: a Polícia (órgão controlado) e o Ministério 

Público (órgão controlador), traçando-lhes uma rápida visão histórica e 

abordando seus atuais perfis constitucionais, nos moldes da Constituição da 

República Brasileira.

A segunda parte esmiuça a questão do controle externo 

da atividade policial no Brasil, trazendo os precedentes à sua formulação 

constitucional, sua razão de ser, seu conceito e abrangência.

Neste tópico ainda é colacionada a legislação vigente em 

todo o País, tratando-se, também, das questões controvertidas a respeito do 

controle externo, bem como dos instrumentos legais postos à disposição do 

Ministério Público no exercício desta atividade de controle.
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Na terceira parte são abordadas algumas soluções de 

direito comparado, estabelecendo uma visão dos sistemas de relação entre o 

Ministério Público e a Polícia, naqueles países que, historicamente, servem 

de amparo e consulta aos legisladores brasileiros, notadamente os países 

europeus continentais. Buscando trazer uma visão de outros sistemas 

processuais, analisa-se, também, aqueles principais países que adotam um 

processo penal com significativa tendência acusatória, a exemplo da 

Inglaterra e Estados Unidos.

E, finalmente, na quarta parte do trabalho, são 

analisadas as propostas de emenda constitucional e de reforma processual 

penal atualmente em trâmite junto ao Congresso Nacional Brasileiro, as 

quais trazem alguma novidade na questão do controle externo da atividade 

policial, observando seus principais pontos de convergência com o tema aqui 

tratado.

Enfim, cabe o desenvolvimento de todos os possíveis 

aspectos relacionados com a questão do controle externo da atividade 

policial, tema que, de certa forma, nos novos moldes constitucionais, ainda 

se encontra em fase embrionária no Brasil, mas que vem sendo inserido 

paulatinamente nas agendas dos diversos Ministérios Públicos dos Estados 

da Federação e também junto ao Ministério Público Federal, não obstante a 

dificuldade evidenciada em sua efetivação, notadamente em razão da 

significativa resistência legislativa1 e também institucional por parte dos 

organismos policiais.

'Leia-se: algumas Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos Estaduais que encontraram fortes barreiras 
corporativas em suas aprovações, justamente por tentarem obedecer o mandamento constitucional 
disciplinando a questão do controle externo da atividade policial.
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ABSTRACT.

“This monography analyses the external control over 

Police Force activities, which within the systematic external control in force, 

goes beyond the one existent in the infra-constitutional legislation and 

represents an important improvement in the prosecution area, placing Brazil 

close to, but not in the same level of the best Criminal Justice Systems of the 

world.

For that, this monography is divided in four topics.

First of all, the analysis of the main protagonists of this 

subject: The Police Force (controlled body) and The Public Prosecutors 

(controller body), drawing a brief hystorical view and analysing their 

constitutional profiles in accordance with the Brazilian Republic Constitution.

The second topic is related to the external control over 

the Police Force activities in Brazil, dealing with the precedents to the 

Constitution formulation; the reason of its existence; its concept and 

extension.

Within this topic the analysis of the legislation in force 

throughout the country; the controvertial issues related to the external control 

over the Police Force activities and the legal instruments at the Brazilian 
Public Prosecutors disposal when in the performance of their duties.
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The third topic presents some Comparative Law

outcomes, trying to establish an overview of the relation systems between the 

Public Prosecutors and the Police Force in some countries, specially in the 

European Continental ones, whose legislation have been adopted by The 

Brazilian Congress.

It also presents an overview on other different kinds of 

Prosecutorial Systems, analysing the legislation of those who adopt an 

accusatorial system, such as England and The United States of America.

Finally in the fourth topic, the analysis of the

Constitutional amendments now under discussion in the Brazilian Congress, 

which presents new propositions related to the external control over Police 

Force activities, focusing the main controvertia! points in this monography.

All the possible aspects concerning the matter of the 

external control over the Police Force activities were tackled in this

monography.

This theme, which is still in development in Brazil, is a 

constant in the agenda of the States and Federal Public Prosecutors offices, 

in spite of the difficulty observed in its effectiveness due to the significant 

legislative and institutional resistence2 from the Police Force organization. ”

2 It means that some State Public Prosecutors Organic Laws face a strong corporative resistence in 
local police organisms to its aprovement. just because they try to follow the constitutional rule which 
disciplines the external control over Police h'orce activities matter.
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CAPÍTULO I -  LINHAS INTRODUTÓRIAS.

Secão I -  Gerais.

Tem sido objeto de constante preocupação do 

legislador pátrio o estabelecimento de formas de controle externo dos 

Poderes constituídos e das diversas Instituições públicas existentes no 

país, visando evitar a concentração ilimitada de poder.

A idéia ganhou corpo com a instalação da Assembléia 

Nacional Constituinte, em 1987, onde se procurou estabelecer verdadeiro 

sistema de freios e contrapesos, possibilitando aos Poderes, 

principalmente o Legislativo e Executivo, o exercício de controles 

externos, uns sobre os outros1.

'Vide artigos 31, 49, X, 70, 71 e 74, IV. da Constituição da República de 1988, e art. 16, § 2o, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

“4/7. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo M unicipal tia 
fornia da lei

'Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional.
U-)
X- fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 

Executivo, incluídos os da administração indireta. ’’
"Art. 70. A fiscalização contábil, f inanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo. e pelo sistema de controle interno de cada Poder. ”

“Art. 71. O Controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete: (...) ”

"Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de:

(...)
IV - apoiar o controle externo no exercício de sita missão institucional. "



Como é sabido, este posicionamento encontrou 

resistência, não conseguindo a penetração que se pretendia, como a 

criação de órgão externo de controle do Poder Judiciário e do Ministério 

Público (que volta a ser objeto de discussão com a pretendida reforma 

constitucional).

Não obstante, uma destas formas de controle em 

relação às Instituições foi estabelecida no artigo 129, VII, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, que prescreve estar afeto ao 

Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial.

A medida, de todo salutar, vem atender (ainda que 

não integralmente) antigo anseio do Ministério Público Brasileiro em poder 

controlar externamente, isto é, sem ingerência em assuntos internos, a 

atividade policial. Visa, assim, impedir a ocorrência dos abusos de poder, 

e constantes desmandos a que, cotidianamente, assistimos na imprensa, 

e vivenciamos na lide forense, bem como melhorar a coleta da prova, por 

vezes mal conduzida ou precariamente produzida.

Como sói acontecer àqueles que se vêem 

controlados externamente, a medida constitucional esbarra em intensa 

resistência por parte de parcela considerável da Polícia, que não admite 

ser fiscalizada de forma mais efetiva.

No entanto, o sistema de fiscalização externa que se 

propõe, tanto da atividade policial, quanto dos Poderes, inclusive do

"Art. 16. (...)
§2°. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Distrito Federal, enquanto não fo r  instalada a Câmara Legislativa, será exercida pelo Senado 
Federal, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
obsenado o disposto no art. 72 da Constituição. "
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Poder Judiciário e, também, do Ministério Público, é importante, na 

medida em que visa impedir os desvios, por vezes encontrados em todos 

os ramos do poder público. A forma do exercício destes controles é que 

merece maior reflexão.

Secão II -  Específicas.

Para explorar a questão do controle externo da 

atividade policial de forma ampla, mister se faz que o início deste trabalho 

se dê pela análise de seus principais protagonistas, ou seja: a Polícia 

(órgão cuja atividade externa deve ser controlada) e o Ministério Público 

(órgão controlador dessa mesma atividade externa da polícia), ambos 

também enquadrados como principais personagens do processo 

investigatório criminal.

Assim, abordar-se-á o histórico de cada um para, em 

seguida, traçar-lhes seus atuais perfis constitucionais no Brasil.

Em que pese inserir-se os principais sujeitos, objeto 

do estudo do controle externo da atividade policial, no tempo e no espaço, 
evidentemente, isto será feito sem a pretensão de esgotar todos os seus 

aspectos, sejam históricos, sejam constitucionais, os quais, pela 

relevância e complexidade, demandariam estudo monográfico à parte.
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Portanto, a intenção desta abordagem é de caráter 

introdutório ao estudo do que efetivamente interessa, ou seja, a análise 

do controle externo da atividade policial propriamente dito, em suas 

diversas perspectivas, tanto histórica, quanto conceituai, instrumental, 

comparada e do direito a se construir, dentre outras.
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CAPÍTULO II - ÓRGÃO CONTROLADO - POLÍCIA.

Secão I - Resenha Histórica.

Para enveredar com segurança pelos caminhos da 

história, impõe-se delimitar o campo desejado e consultar os historiadores 

que abordem o tema escolhido, buscando alcançar o maior número de 

dados concretos possíveis. Em que pese esta preocupação, não raras 

vezes, os pesquisadores costumam considerar as questões históricas sob 

os mais variados enfoques e abordagens, imprimindo-lhes nuances e 

perspectivas próprias. Esta situação também é evidenciada no que diz 

respeito ao desenvolvimento histórico do surgimento da polícia, onde os 

doutrinadores não revelam uma linha de tratamento uniforme, trazendo 

informações às vezes desencontradas e não muito precisas.

No entanto, é importante que se proceda a esta 

análise - bem como àquela atinente ao Ministério Público a ser feita em 

seguida2 -, visando identificar as origens e percalços percorridos pelos 

orgãos envolvidos na questão do controle externo da atividade policial, o 

que contribuirá para melhor compreensão do comportamento externado 

por estes mesmos órgãos e da necessidade de se adotar o controle 
externo referido. Assim, calcado no que dizem os autores que abordam o

2 No Capítulo III, Seção 1, desta Parte.
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tema, será desenvolvida breve visão evolutiva da polícia.

A palavra “polícia”, etimologicamente falando, é 

oriunda das Cidades-Estado da Grécia Antiga, onde as atividades 

governamentais eram chamadas de “politéia”, também originária de 

“polis”, ou seja: cidade3.

No entanto, naquela época ainda não se evidenciava 

o emprego do termo “polícia”, como hoje se tem em mente, em razão de 

que os Gregos não vislumbravam a necessidade de uma estrutura 

policial, considerando que não existia a propriedade privada e tudo 

pertencia às Cidades-Estado. O emprego do termo “politia”, assim, estava 

mais vinculado à idéia de governar.

A existência de formas primitivas de polícia (ainda 

não com esta denominação) surge entre os Faraós Egípcios e entre os 

Hebreus, antes mesmo dos tempos de Aristóteles4, e, posteriormente, em 

Roma, onde a polícia ganha as primeiras linhas de organização como 

instituição.

Segundo relata Hermes VIEIRA5, o Faraó Menés já 

declarava ser a polícia o principal e maior bem de um povo. Na mesma 

linha de pensamento, os hebreus dividiram a cidade de Jerusalém em 

quatro partes, denominadas “quarteirões”, designando um agente de 

polícia para cuidar de cada um destes “quarteirões”.

3 Conforme GORDILLO, Agustín A. Estúdios de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Editorial 
Perrot, 1963, página 10, apud BEZNOS, Clovis, Poder de Polícia, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1979, página 01.

4 Conforme VIEIRA, Hermes. Formação Histórica da Polícia de São Paulo, Gráfica da SSP/SP, 
1965, páginas 1 a 5, apud SILVA, José Geraldo da. O Inquérito Policial e a Polícia Judiciária. São 
Paulo: Livraria e Editora de Direito Ltda., 1994, pagina 42.

5 VIEIRA, Hermes. Formação Histórica da Policia de São Paulo. Gráfica da SSP/SP, 1965, 
páginas 1 a 5, apud SILV.C Jose Geraldo da. Q Inquérito Policial e a Polícia Judiciaria, São Paulo 
Livraria e Editora de Direuo Ltda., 1994, página 41.
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No entanto, foi entre os romanos antigos, com o 

reinado de Augusto César, que a polícia passou a ser organizada, com 

chefes de polícia “preventiva e repressiva dos incêndios, escravos, 

fugitivos, furtos, roubos, vadiagem, ladrões habituais ou reincidentes, em 

suma, das classes perigosas.”6 Segundo PESTANA7 os romanos não 

admitiam a presença de soldados dentro das cidades, por entender que 

suas presenças poderiam constituir ameaça às suas liberdades e assim é 

que resolveram criar uma polícia com a finalidade de manter a ordem 

interna.

É, pois, precisamente entre os romanos que se 

vislumbra a adoção do termo “politia” “no sentido de manter a ordem 

pública, a tranqüilidade e a paz interna”. No tempo do Império Romano, já 

se encontravam funcionários encarregados de informar aos Magistrados a 

respeito da ocorrência de determinado crime, detalhando suas 

circunstâncias, chamados de “curiosi”, “irenarche”, “stationarii”, 

“nuntiatores” e os “digiti duri”, agindo como arremedos dos modernos 

policiais.8

Vencida esta fase embrionária, a polícia ganha nova 

concepção na Idade Média, onde, o poder que o Príncipe tinha de 

arrecadar tributos era chamado de “ius policei”, considerado como "aquilo 

que era necessário na busca da boa ordem da coisa pública” 9

6 Ainda segundo VIEIRA, Hermes Formação Histórica da Policia de São Paulo. Gráfica da 
SSP/SP, 1965, páginas l a 5, apud SILVA. José Geraldo da. “O Inquérito Policial e a Policia 
Judiciária \  São Paulo: Livraria e Editora de Direito Ltda., 1994, página 42.

7 PESTANA, José Cesar. Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo. Coletânea 
Acácio Nogueira - Volume V, 5 edição. São Paulo: Serviço Gráfico da Secretaria de Segurança 
Pública, 1961, página 20.

8 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa Processo Penal, volume 1, São Paulo: Saraiva, 1989, 
páginas 167 e seguintes.

9 BEZNOS, Clovis, "Poder de PolíciaA São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1979, pagina 13.
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No século XIV, tanto a França, quanto a Alemanha, 

adotaram o termo “polícia” para designar, nos moldes gregos antigos, a 

atividade e os fins estatais.

Diferentemente dos franceses, os alemães vão um 

pouco além na utilização do termo, e passam a valer-se da expressão 

“Estado Polícia”.

Nesta época, o Poder de Polícia, ou seja, o Poder de 

Estado, concentrava-se nas mãos do Príncipe, que, desconsiderando o 

ser humano como portador de direitos e arvorando-se como representante 

divino, decidia o destino dos homens. Adotava-se, então, um sistema 

processual de cunho eminentemente inquisitório, concentrando todo o 

poder de investigar e julgar nas mãos de um único órgão10.

Em 1720, com a emancipação das cidades francesas, 

decorrentes, principalmente do regime da Idade Média, a cidade de Paris 

organiza um corpo policial denominado "marèchaujsés", com seus 

membros conhecidos pelo termo "gendarmes", o qual ainda é conservado, 

hoje, na França.11

Mais tarde, com o surgimento do Estado liberal, e o 

homem passando a ser sujeito de direitos e não mais mero objeto, o 

conceito de polícia volta a ser marcado como sinônimo de manutenção da 

ordem e da segurança. Ou seja, o Estado somente interviria, com seu 

Poder de Polícia, em caso de ameaça à ordem da coletividade.

10 Sobre os sistemas processuais penais, inclusive o inquisitório, vide infra III Parte, Capítulo I.

11 Conforme relata PESTANA. Jose Cesar. Manual de Organização Policial do Estado de São 
Paulo. Coletânea Acácio Nogueira - Volume V, 5 edição. São Paulo: Serviço Gráfico da Secretaria 
de Segurança Pública, 1961, página 21.



10

É o que se observa, seguindo orientação de 

ALMEIDA JÚNIOR12, do conceito que a Assembléia Nacional Francesa 

tinha da polícia em 1791:

“A polícia, considerada em suas relações com a 

segurança pública, deve preceder à ação da justiça; a 

vigilância deve ser o seu principal caráter; a sociedade 

considerada em massa é o objeto essencial de sua solicitude. 

(...) A polícia é administrativa ou judiciária. A polícia

administrativa tem por objeto a manutenção da ordem pública 

em cada lugar e em cada parte da administração geral. Ela 

tende principalmente a prevenir os delitos. A polícia judiciária 

investiga os delitos que a polícia administrativa não pôde evitar 

que fossem cometidos, colige as provas e entrega os autores 

aos tribunais incumbidos pela lei de puni-los."

Segundo GORDILLO13 surge aqui a noção jurídica do 

Poder de Polícia, próxima dos moldes de sua atual compreensão.

Vê-se, portanto, que o conceito de polícia sofreu

grandes transformações até atingir sua moderna concepção.

Hoje, numa forma abrangente, defme-se “polícia” 

como sendo a função administrativa estatal que tem como escopo a 

manutenção da ordem pública, a fim de que se possa viver

harmoniosamente em sociedade, atuando de forma preventiva e

repressiva no combate aos desvios de conduta dos cidadãos.

No que diz respeito ao Brasil, a primeira manifestação

12 ALMEIDA JUNIOR. João Mendes de O Processo Criminal Brasileiro, vol. 1, 4 edição, Rio de 
Janeiro: Livraria Freitas Bastos S. A, 1959, pagina 249.

13 GORDILLO, Agustín A., Estúdios de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Editorial PerroL 
1963, página 11, apud  BEZNOS. Clovis, //? 'Poder de Policia”. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1979, página 16.



de “polícia” foi trazida pelos portugueses. Vigiam em Portugal as 

chamadas Ordenações Afonsinas, as quais tratavam a polícia e a 

magistratura de maneira unitária, preponderando, inclusive, a atividade 

policial sobre aquela judicial. Aliás, ambos não passavam de “longa 

manus” do Rei de Portugal.

Logo em seguida, em 1521, vieram as Ordenações 

Manuelinas. Neste início da colonização do Brasil, apesar de todo o poder 

ser exercido em nome do Rei, na prática, eram os governadores das 

cidades que cumulavam as funções de polícia, de acusação e julgamento, 

todas concentradas, como recomendava o sistema inquisitório da época14. 

René Ariel DOTTI15, bem esclarece a situação então vigente:

"...embora formalmente estivessem vigorando ao tempo 

das capitanias hereditárias, as Ordenações Manoelinas não 

constituíam a fonte do Direito aplicável no Brasil, pois o arbítrio 

dos donatários, na prática, é que impunha as regras jurídicas. 

Ao capitão era dada a faculdade de nomear ouvidor, o qual 

conhecia das apelações e agravos de toda a capitania e de 

ações novas até dez léguas de distância c nóe se encontrasse."

Em 1626, um primeiro arremedo de força policial se 

fez presente em terras brasileiras, sendo composto de 16 (dezesseis) 

homens, instalados em Campo do Santana, Rio de Janeiro. Na seqüência 

adotou-se a organização dos “quadrilheiros”, à semelhança do que ocorria 

em Portugal, por força do disposto no Livro 1o, Título 73, das Ordenações 

Filipinas. Estes “quadrilheiros” eram escolhidos por juizes e vereadores 

para mandatos de três anos. Não recebiam remuneração, podendo, no

14 Conforme POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Síntese Histórica da Policia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro. Internet, www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresentação.htm, 
abril de 2001.

15 DOTTI, Rene Ariel. Bases e Alternativas Para o Sistema de Penas. Curitiba: Editora Lítero- 
Técnica, 1980, página 13.

http://www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresenta%c3%a7%c3%a3o.htm


entanto, apossar-se das armas apreendidas dos criminosos16.

Ao lado dos "quadrilheiros", para a tarefa de polícia, 

os Juizes (sempre agindo em nome do Rei de Portugal) também se 

valiam dos chamados “alcaides-pequenos”, ou ainda dos “meirinhos”, dos 

“homens jurados” e dos “vintaneiros”, inspetores policiais de bairro.

Joaquim Canuto Mendes de ALMEIDA17 e João 

Mendes de ALMEIDA JÚNIOR18 fazem referência ao Alvará de 25 de 

junho de 1760, como tendo criado o cargo de Intendente Geral de Polícia, 

com a intenção de separar as funções judiciária e policial, sem, contudo, 

conseguir este desiderato. Neste aspecto, o primeiro destaca:

"O Alvará de 25 de junho de 1760, que criou o lugar de 

Intendente Geral de Polícia, manifestou expressamente a 

intenção de separar as duas classes de função 'entre si tão 

incompatíveis que cada uma delas pela sua vastidão se faz 

inacessível às forças de um só magistrado'. Confundiu-as, 

porém, de modo diferente: antes do alvará, os corregedores, os 

ouvidores, os juizes de fora e os juizes ordinários acumulavam 

as funções policiais e judiciárias; depois do alvará, o Intendente 

Geral da Polícia acumulou funções judiciárias às policiais.1,19

Não obstante as primeiras tentativas de se organizar

16 Tudo segundo POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Síntese Histórica da
Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Internet,
www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresentação.htm, abril de 2001 e também PESTANA, José 
Cesar. Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo. Coletânea Acácio Nogueira - 
Volume V, 5 edição. São Paulo: Serviço Grafico da Secretaria de Segurança Pública, 1961, página 
22 .

17 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1973. paginas 62 e 63.

1!i ALMEIDA JUNIOR. João Mendes de O Processo Criminal Brasileiro, vol. 1, 4 edição. Rio de 
Janeiro: Livraria Freitas Bastos S A, 1959. pagina 254.

19 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São 
Paulo Editora Revista dos Tribunais. 1973. páginas 62 e 63.

http://www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresenta%c3%a7%c3%a3o.htm
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um corpo policial no Brasil - supra referidas a notícia que se tem do 

início da efetiva organização da polícia, data de 10 de maio de 1808, 

quando Dom João VI criou, também através de Alvará, a Intendência 

Geral de Polícia da Corte e do Estado Geral do Brasil. Segundo informa 

ALMEIDA20, o Intendente-Geral era um Desembargador do Paço, com 

delegado em cada província. Ou seja, mais uma vez fundiam-se as 

funções policial e judiciária numa mesma pessoa.

Dois anos mais tarde, por força do Aviso de 25 de 

maio de 1810, criou-se o Corpo de Comissários de Polícia21. A polícia, 

assim, era composta, em níveis hierarquicamente inferiores, pelos 

comissários de polícia e cabos de polícia22.

Após a proclamação da independência do Brasil, com 

a lei de 13 de outubro de 1827, estes cargos de comissários e cabos de 

polícia foram extintos, surgindo figura assemelhada à do atual Delegado 

de Polícia, a ser exercida, no entanto, por um juiz de paz, fazendo com 

que a polícia ainda não estivesse dissociada da magistratura23. Aliás, a 

questão deve ser vista até mesmo de forma invjrsa, ou seja, a 

magistratura é que tinha atuação dependente da polícia, que de resto era 

representativa da vontade do Imperador. Este ao exercer o Poder 

Moderador24 podia destituir os Magistrados ou alterar-lhes a sentença

20 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1973, página 63.

21 Conforme POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Sintese Histórica da Policia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro, Internet, www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresentação.htm, 
abril de 2001.

22 Esta informação é contestada indiretamente por ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O 
Processo Criminal Brasileiro, vol. 1, 4 edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A, 1959, 
página 256, na medida que este informa que somente pela Portaria de 04 de novembro de 1825 é 
que teriam sido criados os cargos de Comissários de Polícia.

23 Segundo ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Principios Fundamentais do Processo Penal. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1973, página 64.

24 Conforme art. 98, da Constituição de 1824: '’Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a 
organtsação Política, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação,

http://www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresenta%c3%a7%c3%a3o.htm
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condenatória25.

O Código de Processo Criminal do Império26, que 

entrou em vigor em 1832, disciplinou a matéria, em seus artigos 6o, 16 e 

18, nos seguintes moldes27:

“Segundo o novo Código, teria cada distrito um juiz de 

paz, um escrivão, um inspetor para cada quarteirão e tantos 

oficiais de justiça quantos fossem necessários. Cada termo 

teria um conselho de jurados, um juiz municipal, um promotor 

público e outros auxiliares da justiça. Haveria também em cada 

comarca um juiz de direito, e nas cidades maiores até o 

máximo de três juizes de direito, dentre os quais um seria chefe 

de polícia. ’’

Ou seja, a polícia e a magistratura confundiam-se 

num único orgão, ambos atuando em nome e sob o comando maior, 

agora do Imperador do Brasil. Segundo informa RAMOS28, o processo 

penal da época já era bi-fásico, com uma primeira fase investigatória e

e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da 
Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos."

25 Nos termos do artigo 101, VII, VTI1 e IX, art. 102, Hl e também do artigo 154, todos da 
Constituição de 1824:
"Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador (...)
VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154.
VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas aos Réos condemnados por Sentença.
IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e bem do 
Estado.
Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. 
São suas principaes attribuições.
(...)
III. Nomear Magistrados.
Art. 154. O Imperador poderá suspendel-os por queixas contra elles fe itas , precedendo audiência 
dos mesmos Juizes, informação ne cessar ia, e ouvido o Conselho de Estado. Os papeis, que lhes 
são concernentes, serão remetidos a Relação do respectivo Districto, para proceder na fórma da 
Lei.

26 Ou Código de Processo Criminal de Primeira Instância, de 29 de novembro de 1832.

27 Conforme TORRES, Epitácio. Polícia. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978, página 32.

28 RAMOS, João Gualberto Garcez. Audiência Processual Penal - Doutrina e Jurisprudência. Belo 
Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 1996. pagina 107.
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uma segunda judicial, propriamente dita, porém, ambas com a 

participação do juiz:

"No principio da fase de formação da culpa, conforme 

dito, tratava o juiz de investigar, de colher as provas do caso. A 

preocupação central, nessa fase, como se percebe do exame 

dos artigos 134 a 149 do referido Código, era estabelecer e 

resguardar o corpo de delito, através de auto próprio. Trata-se 

de verdadeira medida cautelar instrutória, semelhante a que se 

verifica hoje, no auto de prisão em flagrante e, em menor grau, 

em todo o inquérito policial. A diferença fundamental é que a 

formação do corpo de delito, nesse caso, era de competência 

de órgão judiciário."

Com a reforma do Código de Processo Criminal do 

Império, pela lei n° 261, de 03 de dezembro de 1841, foi extinta a 

Intendência Geral da Polícia, e criado o cargo de Chefe de Polícia em 

cada uma das províncias da Corte, tendo cada um destes Chefes, seus 

respectivos delegados e subdelegados nomeados pelo Imperador. Os 

Chefes de Polícia continuavam a ser escollrdos entre os 

Desembargadores e Juizes de Direito29.

Esta lei 261, foi regulamentada peio Decreto n° 120, 

de 31 de janeiro de 1842, estabelecendo-se, pela primeira vez, a divisão 

em Polícias Administrativa e Judiciária. Vale transcrever a observação de 

ALMEIDA30, a respeito do sistema então vigente:

29 Mais uma vez, conforme ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Principios Fundamentais do 
Processo Penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1973, página 64; ALMEIDA JUNIOR, 
João Mendes de. O Processo Criminal Brasileiro, vol. 1, 4 edição. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos S.A, 1959, página 258; e também POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Síntese Histórica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Internet, 
www.policiacivil.ij.gov.br/paginas/apresentação.htm, abril de 2001.

30 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Principios Fundamentais do Processo Penal, São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1973, página 64.

http://www.policiacivil.ij.gov.br/paginas/apresenta%c3%a7%c3%a3o.htm
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"Esse regime - como se vê - tripartia o papel da polícia, 

que era autoridade judiciária, e polícia administrativa e de polícia 

judiciária: os Chefes de Polícia, seus delegados e subdelegados 

tinham todas as atribuições policiais e, dentre as jurisdicionais, a 

de formar a culpa aos delinqüentes. Durante cerca de trinta anos 

o Brasil viveu este estado de coisas, não sem protestos e 

projetos legislativos de reforma, que culminaram na Lei n. 2.033, 

de 20 de setembro de 1871, após discussões que, nas duas 

casas do parlamento imperial, suscitou, sobretudo, a questão da 

diferença das funções policiais e judiciárias, da separação da 

polícia e da judicatura. *

Como visto, nesta mesma fase histórica, já com o 

Código de Processo Criminal do Império de 1832, foram traçadas as 

primeiras linhas da sistematização da investigação policial, a qual, com o 

advento da lei n° 2033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo 

Decreto-lei n° 4824, de 28 de novembro de 1871, ganhou o nome - ainda 

hoje utilizado - de “inquérito policial”31.

Seguindo os ensinamentos de ALMEIDA JÚNIOR, 

esta mesma lei n° 2033, de 20 de setembro de 1871, foi a responsável 

por tornar "incompatíveis os cargos de polícia com os cargos de juiz 

municipal e com os de juiz substituto'132

Com a queda do Império e a promulgação da 

Constituição Republicana de 1891, surgiu outro fato marcante na 

evolução da Polícia Brasileira, quando, na esfera da Justiça Federal, não 

mais foi autorizada a existência de Polícia Judiciária com o direito de 

iniciativa de pronunciamento, nem com função decisória, com os Estados 

membros passando a ter administração própria e autônoma, e implicando

31 Segundo TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 1, São Paulo: 
Saraiva, 1989, páginas 169 e 170.

32 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de O Processo Criminal Brasileiro, vol. 1, 4 edição, Rio de 
Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A, 1959, pagina 278.
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nas organizações policiais estaduais, o que perdurou até 1937, com a

promulgação da nova Constituição da República que trouxe a re

unificação da legislação processual penal33

Neste interregno, em 1902, com o advento da lei n° 

947, de 29 de dezembro, a polícia foi novamente reformulada, fazendo 

surgir a dicotomia: civil e militar34, a qual, mesmo após inúmeras 

alterações legislativas, encontra-se presente ainda hoje.

Por fim, não se pode esquecer o papel

desempenhado pela polícia brasileira no recente passado de exceção 

nascido em 1964, que, seguramente, contribuiu de forma marcante para a 

atual situação de violência e corrupção no seio de parcela significativa da 

polícia brasileira35.

Como é sabido, durante a ditadura militar, a polícia 

brasileira serviu ao regime e acabou criando uma mentalidade de ação 

em prol da chamada Segurança Nacional, justificadora de toda e qualquer 

ação arbitrária por parte dela própria.

Somente com a promulgação da Constituição da

33 Segundo PESTANA, José Cesar. Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo. 
Coletânea Acácio Nogueira - Volume V, 5 edição, São Paulo: Serviço Gráfico da Secretaria de 
Segurança Pública, 1961, página 27; e também AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente de. Curso 
de Direito Judiciário PenaL Io volume, São Paulo: Editora Saraiva, 1958, páginas 41 e 42.

34 Conforme POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Síntese Histórica da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro. Internet, www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresentação.htm, 
abril de 2001.

35 A esse respeito vide, a título ilustrativo, reportagem da Folha de São Paulo, sob o título ''Tortura 
policial tem 233 denúncias em um ano em apenas cinco Estados. Cotidiano, página 1, edição do 
dia 31 de janeiro de 2000, de onde se extrai as seguintes assertivas: "Uma cultura histórica de 
violência reforçada pelo regime militar (1964-85) e o despreparo técnico da polícia são as 
principais causas do emprego da tortura, na opinião de três autoridades estaduais de segurança e 
quatro ouvidores entrevistados pela  Folha. ’Os policiais não foram reciclados, utilizam métodos 
da ditadura’, cfirma a ouvi dora da policia do Pará, Rosa Marta Rothe. Para o secretário de 
Justiça e da Segurança do Rio Grande do Sul, José Paulo Bisol, ’nos períodos de ditadura a 
tortura incorporou-se à cultura policial. Vieram até mesmo estrangeiros’. ’’

http://www.policiacivil.rj.gov.br/paginas/apresenta%c3%a7%c3%a3o.htm
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República de 1988, já sob a égide de uma nova democracia, é que, ao 

menos no papel, procurou-se imprimir um novo conceito de Segurança 

Pública, voltado para defender a população e não o sistema.

Na verdade, leva-se algum tempo para que a 

alteração legislativa provoque a necessária mudança de mentalidade da 

ação policial.

Hoje, a Polícia Brasileira continua dividida em dois 

segmentos: Polícia Administrativa ou Preventiva e Polícia Judiciária ou 

Repressiva.

A primeira é exercida, basicamente, pela chamada 

Polícia Militar e a segunda, pela denominada Polícia Civil (nos Estados) e 

pela chamada Polícia Federal (no âmbito da União).

Em que pese haver a clara distinção de funções 

(prevenção e repressão), na prática, ambos os ramos acabam por 

desempenhar as duas atividades, o que, por vezes, gera conflitos entre as 

Polícias.

Esta situação desencadeou movimento no sentido de 

proceder-se à unificação das Polícias, naquilo que se poderia denominar 

de “Polícia Mista”, a qual exerceria as duas funções sem possibilidade de 

conflito interno. Tal idéia, no entanto, encontra forte resistência por parte 

de ambas as Polícias, as quais não desejam perder a atual estrutura e 

poder.35

<6 Sobre a questão, vide matéria divulgada na Folha de São Paulo, 4 Coditiano, fl. 03, de 31 de 
janeiro de 1999, sob o título: "PM fez corpo mole, diz secretário que sai. José Afonso da Silva 
critica PSDB e diz que o governo federal bombardeou projeto de unificar as duas polícias". Diz o 
corpo da matéria: "Jose Afonso da Silva esta deixando a Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo com a convicção de que foi sabotado pela polícia, pelo próprio partido, o PSDB. e pelo 
Planalto ‘A PM fez corpo mole . afirma. Crè que a cúpula nunca aceitou sua política para 
democratizar a corporação e reduzir a violência policial’. Diz ter um preço o fato de não ter feito 

concessões aos políticos: 'Me queixo da bancada na Assembléia, que não apoiou o programa do
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Apesar dos esforços empregados por algumas 

autoridades no sentido de partir-se para uma unificação, ainda que 

informal, das forças policiais - a exemplo da tentativa iniciada no Estado 

do Paraná37 - o processo é lento e encontra fortes barreiras corporativas, 

redundando em lamentáveis episódios de confronto entre ambas as 

polícias38. A esse respeito vale transcrever o pensamento de René Ariel 

DOTTI39:

"O confronto - aberto e permanente - entre as polícias 

militar e civil tem comprometido a missão preventiva de toda 

polícia e administração da justiça criminal. Somente por 

eufemismo se poderia dizer que existe um conflito entre essas 

polícias. O que ocorre, na verdade, é uma guerra entre 

corporações em prejuízo da segurança dos cidadãos."

Enfim, para efetivar-se qualquer mudança, somente

governo e fez o jogo dos malufistas’. Acusa o governo federal de cmatar a proposta’ de emenda 
constitucional que encaminhou ao Congresso em 97 para unificar as Polícias Civil e Militar. (...)”.

37 A respeito vide matéria publicada no Jornal O Estado do Paraná, de 28 de julho de 1999, 
Cidades, fl. 13, intitulada: "Policias paranaenses antecipam unificação”, que diz, verbis. "A 
proposta do ministro da Justiça, José Carlos Dias, de unificar as polícias Civil e Militar não chega 
a ser novidade no Paraná. No início do ano, uma proposta do secretário da Segurança Pública, 
Cândido Martins de Oliveira, foi aprovada pelo governo estadual, e em Cuririba e Londrina já é 
possível encontrar o trabalho conjunto das duas instituições. De acordo com a Secretaria da 
Segurança, o Paraná é o primeiro Estado a unificar as ações das duas corporações. Na capital, o Io 
Distrito Policial (DP) trabalha desde o dia 3 de março com policiais militares dentro da delegacia. 
Em Londrina, a 10° Subdivisão policial (SDP) foi a segunda delegacia a implantar a proposta. Um 
exemplo do sucesso da união foi a recente operação Noite de Paz, quando policiais civis e 
militares percorreram juntos diversos bares da capital. (...) Outra novidade é a unificação da 
comunicação das duas polícias, totalmente informatizada. (...)’'.

38 Neste sentido vide matéria da Gazeta do Povo, de 06 de agosto de 1999, sob o título: “Confusão 
esquenta a briga entre as polícias'’, que diz: "Afastados os PMs que participaram das agressões 
contra três delegados. Antigas desavenças entre as corporações estão reavivadas. (. ..) A briga entre 
os delegados da Polícia Civil e policiais militares ocorrida anteontem reavivou a velha rixa 
existente entre as duas instituições. São freqüentes os desentendimentos entre civis e militares, 
porém na maioria das vezes os casos são abafados por determinação dos próprios comandos, que 
não medem esforços em tentar passar uma imagem à população de integração e trabalho 
conjunto.'’

39 DOTTI, René Ariel. As Dez Pragas do Sistema Criminal Brasileiro, in Doutrina, Coordenação 
James Tubenchlak, Rio de Janeiro: Instituto de Direito. 2001, pagina 289.
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após alteração da Constituição da República40, aliada a uma profunda 

revisão de mentalidade e atitude das corporações. Por ora, prevalece o 

atual modelo constitucional, de atuação plural no campo das Polícias.

Secão II - Atual Perfil Constitucional.

Atualmente, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 estabelece, em seu artigo 144, que a segurança pública 

será exercida através das Polícias Federal, Rodoviária Federal, 

Ferroviária Federal, Civis, Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

A par destes órgãos, a Constituição ainda autoriza a 

criação de Guardas Municipais.

A Polícia Federal destina-se a apurar os chamados 

“crimes de natureza federal", ou seja, crimes praticados em detrimento da 

ordem política e social; crimes que lesem bens, serviços ou interesses da 

União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas; e aqueles 

cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija

40 Neste aspecto, nova proposta de Emenda Constitucional n° 613/98, de autoria da Deputada 
Federal Zulaiè Cobra, pretende efetivar a unificação das Polícias, criando a chamada "Polícia 
Estadual", que exerceria, cumulativamente, as funções repressiva e preventiva, além de controlar 
as rodovias e ferrovias estaduais A proposta de Emenda Constitucional ainda prevê a 
possibilidade da Guarda Municipal firmar convênio com a Polícia Estadual, a fim de realizar, 
complementarmente, ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.
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repressão uniforme, conforme disposição legal41, como, por exemplo, no 

caso dos crimes contra o sistema financeiro nacional42 e mesmo no 

combate à criminalidade organizada.

Incumbe, ainda, à Polícia Federal, a repressão ao 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como ao contrabando 

e descaminho, além de estar-lhe afeto o exercício das funções de polícia 

marítima e de fronteiras43. Sua atuação dá-se em todo o território nacional.

Na apuração das infrações penais supra referidas, a 

Polícia Federal exerce, com exclusividade, as funções de Polícia 

Judiciária da União. Neste sentido, muito se tem dito a respeito do que se 

entenda por “exercer, com exclusividade”, como dispõe o inciso IV, do 

§1°, do art. 144, da Constituição da República.

É certo que o dispositivo constitucional quis que as 

funções de Polícia Judiciária da União somente fossem exercidas pela 

Polícia Federal. Desta conclusão, simples e óbvia, extrai-se outra, ou seja: 

que as Polícias Civis e Militares, ou até mesmo o Exército, não podem 

exercer as atividades de Polícia Judiciária da União.

41 Art. 144, §1°, I, da C.R..: "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; (...) §1°. A polícia federal, instituída 
por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim 
como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;"

42Art. 26, da lei n° 7492/86: "A ação penal, nos crimes previstos nesta Lei, será promovida pelo 
Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal."

43Art. 144, §1°, II e III, da C.R.: "4 segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, atra\'és dos seguintes órgãos: I - policia federal: (...) § I ° A policia 
federal, instituída por lei como órgão permanente. organizado e mantido pela l huão e estruturado 
em carreira, destina-se a: (...) II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afms, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competènia: III - exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras:”
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A questão enfrenta posicionamentos contrários, e

merecerá melhor abordagem quando forem tratadas as questões

controvertidas, no tópico onde é analisada a possibilidade do Ministério

Público realizar investigações criminais diretamente44.

Às Polícias Rodoviária e Ferroviária Federal

incumbem, respectivamente, o patrulhamento ostensivo das rodovias e 

ferrovias federais45. As atribuições da Polícia Rodoviária Federal vêm 

melhor detalhadas no Decreto n° 1655, de 03 de outubro de 1995.

Excluídos os crimes de alçada federal, nos Estados- 

membros a polícia é exercida pelas denominadas Polícia Civil e Polícia 

Militar.

As Polícias Civis, a exemplo da Polícia Federal, estão 

subordinadas ao Poder Executivo e, mais precisamente, inseridas no 

contexto das Secretarias Estaduais da Segurança Pública46.

São dirigidas por Delegados de Polícia e a elas 

incumbem as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações

44 De qualquer sorte, isto não impede que o Ministério Público Federal possa exercer o controle 
externo desta atividade policial e também possa, neste mesmo diapasão, instaurar procedimentos 
administrativos investigatórios para apuração de crimes de alçada federal. Sobre este assunto, 
como ressaltado, retomar-se-á mais adiante, na II Parte, Capítulo IV.

45Art. 144, §§ 2o e 3o, da C.R. : A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) §2°. A polícia rodoviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da 
lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. § 3o. A policia ferroviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da 
lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. "

46Art. 144, §6°, da C.R.. "A segurança publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a presenação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 6o. As polícias militares e corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias 
civis, aos Governadores dos Estados, do Uistrito Federal e dos Territórios. "



penais, exceto as militares47.

A carreira de Delegado de Polícia é precedida de 

prévio concurso público e exigido o grau de Bacharel em Direito para os 

candidatos. No entanto, em algumas localidades do País, e até mesmo 

em Estados considerados mais estruturados, ainda se verifica a existência 

do "Assistente de Segurança", vulgarmente chamado de “Delegado calça- 

curta”, pessoa não habilitada formalmente em concurso público, de regra 

sem preparação jurídica alguma, indicada para exercer a função em razão 

de ligações políticas locais48.

Neste aspecto, oportuna é a reportagem do jornal 

paranaense Gazeta do Povo, do dia 02 de julho de 200149, que destaca:

"Em 246 municípios do estado, as delegacias são 

comandadas por esses funcionários comissionados, que 

normalmente são nomeados com base em indicações de 

prefeitos ou deputados da região. Como a indicação é política, 

na maioria das vezes os assistentes de segurança não são 

capacitados para exercer a função de delegado. "Quase a 

totalidade não completou o 2° grau", informa o corregedor da 

Polícia Civil, delegado Adauto Abreu de Oliveira. Por causa do 

pouco preparo, os calças-curtas acabam cometendo erros 

graves nos procedimentos judiciais. Por se sentirem imbuídos 

da função policial, alguns também acabam cometendo abusos, 

segundo avaliação do delegado-corregedor."

47Art 144, §4°, da C.R.: "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, atra\’és dos seguintes órgãos: (...) §4°. As polícias civis, dirigidas por delegados de 
policia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de policia  
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares."

48 A respeito vide KOERNER JUNIOR, Rolf. Calca Curta Assistente de Segurança Delegado de 
Policia. Nunca Mais!. Parecer emitido em 25 de agosto de 1998, a pedido do Presidente da Seção 
Parana da Ordem dos Advogados do Brasil, publicado na Internet, na página da Escola da 
Magistratura do Paraná, http://www.emap.com.br.

49 Jornal Gazeta do Povo, edição de 02 de julho de 2001. matéria sob o título Lei Extinaue "calcas- 
curtas".

http://www.emap.com.br
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Diante deste quadro, a Assembléia Legislativa do 

Estado do Paraná, observando uma decisão do Supremo Tribunal 

Federal, que liminarmente deferiu medida cautelar para suspender, com 

eficácia ex nunc, os efeitos das leis estaduais n°s. 10.704/94 e 10.818/94, 

as quais disciplinavam as funções dos Assistentes de Segurança50, 

aprovou regramento, no novo Estatuto da Polícia Civil, criando o cargo de 

Delegado de Polícia de 5a Classe, justamente para substituir os 

denominados "calças-curtas".

A Polícia Civil exerce, assim, as funções da chamada 

Polícia Repressiva, combatendo a criminalidade após a verificação de sua 

ocorrência.

Diferente papel é desempenhado pelas Polícias 

Militares, que atuam preventivamente, marcando presença ostensiva nos 

espaços públicos, a fim de, com a simples presença física do Policial 

Militar, intimidar as ações criminosas.

Na prática, ambas as funções - de prevenção e 

repressão - acabam sendo exercidas pelas duas corporações, variando 

apenas a intensidade.

À Polícia Militar incumbe, ainda, a execução de 

atividades de defesa civil, através dos Corpos de Bombeiros51.

Cumpre ressaltar que as Polícias Militares e os

50 Decisão liminar unânime proferida no dia 20 de junho de 2001, em sede de ADIn interposta pelo 
Partido Social Liberal - PSL, sob o numero 2427-2, sendo relator o Ministro Nelson Jobim.

51Art. 144, § 5o, da C.R.: "A segurança publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) §5°. As policias militares cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública: aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. ”
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Corpos de Bombeiros Militares são considerados como forças auxiliares e 

reserva do Exército52.

Por fim, a Constituição da República do Brasil de 

1988 possibilitou aos Municípios a criação das Guardas Municipais, 

destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações53. Neste 

aspecto, muita polêmica já se verificou nos Municípios que criaram as 

suas Guardas Municipais54, notadamente quanto ao campo de sua 

atuação.

Mais uma vez a prática revela-se conflitante com a 

mera disposição legal, na medida em que, o que vem efetivamente 

ocorrendo, é que a presença da Guarda Municipal nas ruas, não raras 

vezes, vem fazendo com que a mesma acabe atuando de forma a 

prevenir e, até mesmo, reprimir a prática de crimes outros que não 

aqueles relacionados com bens, serviços e instalações municipais - como 

disciplina a Constituição da República -, imiscuindo-se, assim, em 

primeira análise, nas funções inicialmente reservadas às Polícias Militar e 

Civil.

Sobre a questão destaca-se o entendimento do

52Art. 144, § 6o, da C.R. : "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 6o. As polícias militares e corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias 
civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios."

53Art. 144, § 8o, da C.R. : "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a presen jação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) §8°. Os Municípios poderão constituir guardass 
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. "

54 Segundo informa o jornal Gazeta do Povo do dia 13 de novembro de 2000, pg. 10, em matéria 
intitulada “Guarda municipal quer poder de polícia”, 523 Municípios brasileiros já criaram a 
Guarda Municipal, a exemplo das seguintes capitais: Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, 
Porto Alegre, Maceió, São Luiz, Natal, Belém, Manaus, Aracaju e Cuiabá. No Estado do Paraná, 
além de Curitiba, também criaram suas Guardas Municipais os Municípios de Toledo, Paranaguá e 
Foz do Iguaçu.
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Superior Tribunal de Justiça:

“A guarda municipal, a teor do disposto no §8°, do art. 

144, da CF/88, tem como tarefa precípua a proteção do 

patrimônio do Município, limitação que não exclui nem retira de 

seus integrantes a condição de agentes da autoridade, 

legitimados, dentro do princípio de auto-defesa da sociedade, a 

fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se 

encontra em flagrante delito, como de resto facultado a 

qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP. Nestas 

circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, 

evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, 

objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o 

termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial.”55

Diante das circunstâncias que envolvem a 

criminalidade de rua, a Guarda Municipal culmina por atuar como polícia 

repressiva, o que, de resto, não deixa de contribuir para amenizar a 

sensação de insegurança que se vive hoje, agindo ela - como destacou o 

Superior Tribunal de Justiça - em nome do princípio maior de auto-defesa 

da sociedade.

Neste aspecto, inclusive, o Senado Federal já 

aprovou a Proposta de Emenda Constitucional n° 87/99, de autoria do 

Deputado Federal José Eduardo Dutra, e com a redação alterada por 

sugestão do Senador Artur da Távola, prevendo que as Guardas 

Municipais destinar-se-ão não somente à proteção dos bens, serviços e 

instalações do município, mas também à proteção de sua população, 

conforme disciplinará outra lei federal.

Com a possível promulgação da Emenda 

Constitucional acima referida, surgirá, agora de direito, um novo corpo

55 Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 7.916 - SP - S.T.J. - 6a Turma - Relator Ministro 
Fernando Gonçalves - julgado em 15.10.1998 - improvido - votação unânime, in DJU, Seção 1, de 
09.11.1998, página 175.
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policiai capaz de contribuir para a diminuição da violência e da 

criminalidade, tanto de forma preventiva, quanto repressiva, com a 

vantagem de estar com sua atividade centralizada num único município. 

De qualquer sorte, surgirão conflitos naturais de atribuição, que somente a 

lei e o tempo poderão dirimir, cabendo o alerta de René Ariel DOTTI56, 

para que se evite os abusos de Prefeitos na condução das “suas polícias”.

Aqui, mais uma vez, será importante o papel do 

Ministério Público no controle externo também desta atividade policial.

56 DOTTI, René Ariel. Uma Nova Missão para as Guardas Municipais. In Jornal Gazeta do Povo, 
ed. De 06 de julho de 2000, página 18.
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CAPÍTULO 111 - ÓRGÃO CONTROLADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO.

Secão I - Resenha Histórica.

Tratar da origem histórica do Ministério Público - da 

mesma forma como o foi da Polícia - não é tarefa fácil, dada à divergência 

entre os historiadores, que adotam posições discrepantes a respeito de 

qual seria a primeira manifestação da modernamente denominada 

Instituição do Ministério Público. Tal conflito de informações talvez se 

deva ao fato de que o Ministério Público, nos dias de hoje, nem de longe 

reflete aquilo que ele representava no início de sua trajetória.

Os pesquisadores apontam, como berço da 

Instituição, ora o Egito Antigo, há mais de quatro mil anos57, no que 

Roberto LYRA58 chama de “pré-história do Ministério Público”, ora a 

Grécia e Roma59. A par do alerta feito por RAMOS60, de que alguns

57 VALORI, Berto. apud LYRA, Roberto Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2o ed.,Porto 
Alegre, Sergio Antonio Fabris e Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 
1989, página 17; e GRAZIANO, Silvestro / hfesa petiale nelVistrutíoria. Bologna, 1912, página 
198, apud RAMOS, João Gualberto Garcez Reflexões Sobre o Perfil do Ministério Público de 
Ontem, de Hoje e do 3° Milénio, artigo no prelo Revista Justitia, São Paulo: Procuradoria-Geral de 
Justiça de São Paulo e Associação Paulista do Ministério Público, 2001, página 02.

58 LYRA, Roberto, Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2o ed.,Porto Alegre, Sergio Antonio 
Fabris e Escola Superior do Ministério Publico do Rio Grande do Sul, 1989, página 17.

59Conforme: TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 02, 11° ed., capitulo 
22, São Paulo. Saraiva, 1989, páginas 291 e .eguintes; LYRA, Roberto, Teoria e Prática da 
Promotoria Pública. 2o ed.,Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris e Escola Superior do Ministério
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autores italianos61 entendem estar a origem do Ministério Público 

relacionada com a figura dos "conservatori delia legge", em Florença, ou 

com os "avogadori di comune", em Veneza, ou, ainda, com os "avvocati 

delia gran corte", em Nápoles, é certo que prepondera a idéia de que o 

Ministério Público teve sua feição moldada, como Instituição, na França 

medieval, quando, após longo período de evolução, no século XVI, 

uniram-se as figuras do “Procurador do Rei” (“procureur du roi') - surgida 

por volta do século VII, mas que ganhou conotações legais somente com 

a "Ordonnance" de 1302 ou 130362, editada por Felipe, o Belo -, que 

desempenhava funções administrativo-fiscais, e a do “Advogado do Rei” 

(“avocat du ror) - também instituída legalmente no século XIV, a qual 

exercia funções meramente processuais 63 64

Público do Rio Grande do Sul, 1989, páginas 17 e seguintes; MOLINARI, Francesca. Pubblico 
ministero e azione penale nell *ordinamento francese , in Pubblico ministero e accusa penale, 
problemi e prospettive di riforma, a cura di Giovanni Conso, Giusíizia Penale Oggi/4, Bologna: 
Zanicheili, 1979, páginas 196 a 216.

60 RAMOS, João Gualberto Garcez. Reflexões Sobre o Perfil do Ministério Público de Ontem, de 
Hoie e do 3° Milênio, artigo no prelo Revista Justitia, São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça de 
São Paulo e Associação Paulista do Ministério Público, 2001, páginas 02 e 03.

61 A exemplo de PERTILE, Antonio. Storia dei diritto italiano, dalla c, data deWImpero romano 
alia codificazione, 1892 a 1902; e MANZINI, Vincenzo. Traí tato di diritto processuale penale. 
1931 a 1932, volume 2, página 224, apud  RAMOS, João Gualberto Garcez. Reflexões Sobre o 
Perfil do Ministério Público de Ontem, de Hoie e do 3° Milênio, artigo no prelo Revista Justitia, 
São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e Associação P'iuiista do Ministério 
Público, 2001, páginas 02 e 03.

62 Sobre a divergência de datas, esclarece RAMOS, João Gualberto Garcez. Reflexões Sobre o 
Perfil do Ministério Público de Ontem, de Hoje e do 3° Milênio, artigo no prelo Revista Justitia, 
São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e Associação Paulista do Ministério 
Público, 2001, páginas 05 e 06: "FRANCO CORDERO, invocando o autorizado testemunho de 
ADHEMAR ESMEIN, informa que o primeiro diploma que faz menção aos Procuradores do Rei é 
uma Ordonnance' de 1302, editada por Felipe, o Belo, que estabelece o juramento como requisito 
prévio à investidura nesse cargo e que impõe a eles a dedicação exclusiva dos encargos. Já JOSÉ 
FREDERICO MARQUES, baseando-se em lição de RENE GARRAUD, afirma que foi uma 
’Ordonnance’ de cinco de março de 1303, editada por Felipe, o Belo, que pela primeira vez 
mencionou ’le gens du roi’. Há, portanto, alguma concordância no sentido de que fo i o Rei francês 
Felipe, o Belo, que pela primeira vez legislou sobre o Ministério Público. E que isso se deu entre 
os anos de 1302 e 1303. ".

b3 Conforme RASSAT, Michèle-Laure. Le mimstère public entre son passé et son avenir% Paris: 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1967, páginas 16 e seguintes; e CORDERO, 
Franco. Procedura Penale, Seconda edizione, Milano. Giufffè editore, 1993, páginas 175 e 
seguintes.

MApesar dos doutrinadores brasileiros, como Jose Frederico MARQUES (Elementos de Direito
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Desta união advém a primeira noção de Ministério 

Público, sem embargo de ainda preponderarem as funções 

administrativas sobre aquelas processuais.

Interessante abordagem é feita por João Gualberto

Garcez RAMOS65, quando ingressa em campo pouco explorado pela

maioria da doutrina, ao definir o porquê do Ministério Público ter surgido 

na França do Século XIV. Esclarece que o Rei detinha todo o poder, 

inclusive jurisdicional, apenas concedendo, em caráter precário, parte 

deste poder àqueles que escolhia para exercer a Magistratura, podendo, 

a qualquer tempo, "desconstituir ou modificar qualquer sentença judiciai'. 

Como o Rei queria acompanhar seus magistrados de perto, para saber se 

estavam agindo conforme sua vontade, criou a figura dos "gens du roi" 

(ou "avocat du roi", como prefere CORDERO66), com funções de 

acompanhamento processual, sempre velando pelos seus interesses.

João Gualberto Garcez RAMOS finaliza este enfoque, acrescentando67:

"Está aí. também, a origem da posição de igualdade do 

Ministério Público em relação ao juiz em um processo

Processual Penal, volume II, 2° ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1965, páginas 36 e seguintes) e Hugo 
Nigro MAZZILLI (O Ministério Público na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, 
páginas 03 e seguintes), dentre outros, apontarem o inicio da Instituição do Ministério Público 
como sendo a ordennance de 05 de março de 1303, que “pela primeira vez, fez menção, em 
diploma legislativo, a les gens du roi", ou. ainda, a ordennance de 25 de março de 1302 “que 
impôs aos seus procuradores, antes de tudo. prestassem o mesmo juramento dos juizes, vedando- 
lhes patrocinarem outros que não o rei”, e preferível a noção de RASSAT e CORDERO (obras 
citadas) no sentido de que o Ministério Público, como Instituição, somente passou a ser 
considerado com a junção das figuras do \dvogado do Rei e do Procurador do Rei, anos mais 
tarde.

65 RAMOS, João Gualberto Garcez. Reflexões Sobre o Perfil do Ministério Público de Ontem, de 
Hoie e do 3° Milênio, artigo no prelo Revista Justitia, São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça de 
São Paulo e Associação Paulista do Ministério Público, 2001, páginas 03 e seguintes.

66 CORDERO, Franco. Procedura Pena/e. Seconda edizione, Milano. Giuffrè editore, 1993, 
páginas 175 e seguintes.

h7 RAMOS, João Gualberto Garcez. Reflexões Sobre o Perfil do Ministério Público de Ontem, de 
Hoie e do 3° Milénio, artigo no prelo Revista Justitia, São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça de 
São Paulo e Associação Paulista do Ministério T :blico, 2001, página 05.
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predominantemente inquisitório. Se o agente do Ministério 

Público representava o Rei, e se o Rei estava acima do juiz, 

ele, agente do Ministério Público, deveria postar-se ao menos 

em pé de igualdade em relação ao juiz. Hoje, no Brasil, essa 

preocupação está refletida nos artigos 18, inciso I, letra "a", da 

Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 e 41, inciso 

XI, da Lei n. 8.625, de doze de fevereiro de 1993."

Somente mais tarde, no século XIX68, as tarefas 

administrativas são delegadas aos agentes fiscais, passando o Ministério 

Público a preocupar-se tão somente com suas funções processuais; 

estando, no entanto, ainda subordinado ao Poder Executivo.

Nessa época, em 1890, o Ministério Público na 

França já vinha definido, por Émile DESCAMPS69, como “uma 

magistratura posta perante cada corte ou tribunal para representar e 

defender os interesses da sociedade, velar a tudo o que interesse à 

ordem pública, requerer e manter a aplicação das leis e assistir as 

pessoas incapazes de se defender por si mesmas”70. Esta definição é 

muito próxima daquilo que hoje representa o Ministério Público, 

notadamente no Brasil, onde, sem dúvida, encontra-se, em termos 

legislativos, um dos mais avançados modelos de Ministério Público no 

mundo.

É sabido, no entanto, que, no Brasil, este “modelo

()S Com o advento, em 1808, do Code d'instruction criminelle e de diversas outras leis, a exemplo 
do Ordenamento Judiciário de 1810, da lei de 29 de junho de 1865 (art. 3°), da lei de 16 de junho 
de 1869 (art. 150 e 154), e da lei de 17 de abril de 1878 (arts. 6 a 14). Tudo conforme 
DESCAMPS, Emile, Traité des fonctions du Ministère public près les Tribunaux de première 
instance. Bruxelles: Bruylant-Christophe & Compagnie, Editeurs. 1890, páginas 01 a 07.

69 DESCAMPS, Émile, Traité des fonctions du Ministère public près les Tribunaux de première 
instance. Bruxelles: Bruylant-Christophe & Compagnie, Éditeurs, 1890, páginas 01 a 07.

0 "Le ministère public est une magistrature placée près de chacpie cour ou tribunal pour y  
représenter et défendre les drois de la société, veiller à tout ce qui intéresse Tordre public, 
requérir et maintenir l'application des lois et assister les personnes incapables de se défendre 
elles-mêmes. "
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avançado” adotou tal forma só muito recentemente (iniciada com a Lei 

Complementar n° 40, de 1981 e aperfeiçoada com a Constituição da 

República de 1988).

Sua origem remonta às Ordenações Afonsinas, 

vigentes em Portugal na época do descobrimento do Brasil. Estas, no 

entanto, após a descoberta da então colônia portuguesa, vigeram por 

somente vinte anos (até 1521), sendo substituídas pelas Ordenações 

Manuelinas, sob a égide das quais, efetivamente, pela primeira vez se 

falou em Ministério Público em terras brasileiras, sem embargo de ainda 

preponderar a idéia de atividade fiscalizatória exercida em nome do Rei 

de Portugal.

De fato, as Ordenações Manuelinas, que se fizeram 

aplicar na prática no Brasil, traziam, no Livro I, o Título XI, que tratava “Do 

procurador dos nossos feitos”, o Título XII, do mesmo livro, que 

disciplinava a respeito do “Promotor da justiça da Casa da Sopricaçam”7''

e o título XXXIV, que, por sua vez, trazia os requisitos para ser"Promotor

da Justiça"72:

"O promotor da justiça deve ser letrado, e bem

entendido para saber espertar, e aleguar as causas, e razões

que pera lume, e clareza da Justiça, e pera inteira 

conservaçam delia convem, ao qual mandamos que com 

grande cuidado, e diligencia requeira todas as causas que 

pertencerem à Justiça, e conservaçom de nossa jurisdiçom, em 

tal guisa, que por sua culpa, ou negligencia nom pareça

71Conforme MAZZILI, Hugo Nigro. O Ministério Público na Constituição de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 1989, páginas 03 e seguintes; MACHADO, Antonio Cláudio da Costa, A Intervenção do 
Ministério Público no Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 1989, páginas 12 e seguintes; 
e LYRA, Roberto, Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2° ed.,Porto Alegre, Sergio Antonio 
Fabris e Escola Superior do Ministério Publico do Rio Grande do Sul, 1989, página 21.

72 Segundo ALMEIDA FILHO, Amaro Alves de. Estudo Sobre o Ministério Público, in Justitia, 
vol. 123, São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça e Associação Paulista do Ministério Público, 
1983, página 15.



Justiça, nem nossa jurisdiçom seja deturpada; porque fazendo 

o contrário, a Deos no outro mundo, e a nós neste dará disto 

conta."

Mais tarde, ainda sob o domínio português, em 1603, 

surgem as chamadas Ordenações Filipinas, que vigeram mais tempo que 

as anteriores, e que também disciplinaram a figura do "Promotor da 

Justiça", em seu Título XV, do Livro I, atribuindo-lhe, entre outras, a 

função de “requerer tôdas as cousas, que tocam à Justiça, com cuidado e 

diligência, em tal maneira que por sua culpa e negligência não pereça. E 

a seu Ofício pertence formar libelos contra os seguros, ou presos, que por 

parte da Justiça hão de ser acusados na Casa da Suplicação por acôrdo 

da Relação”.73

A primeira legislação genuinamente elaborada no 

Brasil, a tratar do Ministério Público, surgiu em 1609, com a criação do 

primeiro Tribunal de apelação brasileiro, denominado “Relação da Bahia”, 

que estabelecia: “A relação será composta de dez desembargadores (...) 

um procurador de feitos da Coroa e da Fazenda e vm promotor de 

justiça”.74

Já durante o tempo do Império, o Ministério Público 

recebeu tratamento, ainda que tíbio, inicialmente com um decreto de 12 

de julho de 182175, criando a função de "Promotor do Juízo dos Jurados",

73Conforme MACHADO, Antonio Cláudio da Costa, A Intervenção do Ministério Público no 
Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 1989, páginas 12 e seguintes.

74Conforme MACHADO, Antonio Cláudio da Costa, A Intervenção do Ministério Público no 
Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 1989. páginas 12 e seguintes; MAZZILI, Hugo 
Nigro, O Ministério Público na Constituição de 1988, São Paulo: Saraiva, 1989, páginas 03 e 
seguintes; e MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, volume II, 2o ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 1965, páginas 36 e seguintes.

5 Segundo informa RAMOS, João Gualberto Garcez. Reflexões Sobre o Perfil do Ministério 
Público de Ontem, de Hoje e do 3° Milênio, artigo no prelo Revista Justitia, São Paulo: 
Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e Associação Paulista do Ministério Público, 2001, 
paginas 08 e 09.
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e, posteriormente, com a Constituição de 1824 (que apenas faz referência 

ao "Procurador da Coroa", em seu artigo 4876), seguida da lei de 18 de 

setembro de 182877, da lei de 23 de setembro de 182878, da lei de 20 de 

setembro de 1830 e, finalmente, do Código de Processo Criminal do 

Império, de 1832, que tratou, em seus artigos 36 a 38, a respeito da 

nomeação e funções dos Promotores de Justiça. Mais adiante, a Lei n° 

261, de 03 de dezembro de 1841, reformulou o Código de Processo 

Criminal do Império, destinando o Capítulo III aos “Promotores Públicos’’.

Somente em 1890, após a Proclamação da 

República, é que o Ministério Público recebeu, pela primeira vez no Brasil, 

o tratamento de Instituição, através do Decreto n° 848, de 11 de outubro 

de 1890 e do Decreto n° 1030, de 14 de novembro do mesmo ano. A 

tratar do Ministério Público seguiram-se outros Decretos, como o de n° 

2579, de 16 de agosto de 1897; o Decreto n° 9263, de 28 de dezembro de 

1911 e o Decreto n° 16273, de 20 de dezembro de 1923 79

O legislador brasileiro, aos poucos, foi alçando o 

Ministério Público a verdadeiro defensor da sociedade, aperfeiçoando, 

ainda que lentamente, suas atribuições. Em 1941, com o Código de

76 "Ari 48. No Juízo dos crimes, cuja accusação não pertence á Camara dos Deputados, accusarà 
o Procurador da Corôa, e Soberania Nacional. "

77 Referida por LYRA, Roberto, Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2o ed.,Porto Alegre, 
Sergio Antonio Fabris e Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 1989, 
página 21.

78 Referida por RAMOS, João Gualberto Garcez. Reflexões Sobre o Perfil do Ministério Público 
de Ontem, de Hoje e do 3° Milênio, artigo no prelo Revista Justitia, São Paulo: Procuradoria-Geral 
de Justiça de São Paulo e Associação Paulista do Ministério Público, 2001, página 09, a qual 
previa, em seu artigo Io que "em nenhum processo criminal, por mais sumário, que seja, se 
proferirá sentença definitiva, ou o réu esteja preso, ou solto; sem que a parte acusadora, ou o 
Promotor, na falta  dela, apresente a acusação por escrito com especificada menção dos autos, e 
(ermos do processo, que fazem culpa: e se admita a contestação do réu, dando-se lugar à prova  
dela, quando fo r  de receber, por apresentar matéria de defesa, que, provada, revele”.

9 Conforme MORAES FILHO, Paidente de., referido por LYRA, Roberto, Teoria e Prática da 
Promotoria Pública. 2o ed.,Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris e Escola Superior do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul, 1989, paginas 22 e seguintes; e MARQUES, José Frederico, 
Elementos de Direito Processual Penal, volume II, 2o ed., Rio de Janeiro: Forense, 1965, páginas 
36 e seguintes.
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Processo Penal, que vige ainda hoje, o Ministério Público Brasileiro 

passou a ter disciplinada em lei suas atribuições no campo penal, a 

exemplo do que já havia acontecido com o Código de Processo Civil, de 

1939, no âmbito civil.

Os Estados-membros tiveram, ao longo dos anos, 

competência legislativa para disciplinar sobre cada um dos Ministérios 

Públicos Estaduais, sem uma uniformidade nacional.

Foi com a Lei Complementar n° 40, de 1981, que o 

Ministério Público Brasileiro começou a se organizar nacionalmente, com 

o legislador conferindo-lhe um estatuto onde estabeleceu, de forma mais 

detalhada, suas atribuições, garantias, direitos, deveres e vedações.

Esta Lei Complementar serviu como "ponte de 

passagem" para a redação da Carta Constitucional de 1988, onde o 

Ministério Público passou, agora a nível constitucional, a gozar de 

instrumentos e garantias que lhe possibilitaram maior e melhor 

desempenho, com independência de atuação.

Aliás, curioso destacar o tratamento constitucional 

dado ao Ministério Público no Brasil, ao longo de sua evolução, 

principalmente no que concerne ao seu posicionamento dentro dos 

Poderes da República.

De fato, o constituinte revelou-se, historicamente, 

inseguro quanto a esse posicionamento. Ora o Ministério Público foi 

inserido no capítulo do Poder Legislativo (Constituição de 182480), ora no

*° Título IV - Do Poder Legislativo; Capitulo III - Do Senado; art. 48; "No juízo ih s  crimes, cuja 
acusação não pertence à Câmara dos Deputados, acusará o Procurador da Coroa e Soberania 
Nacional."
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Judiciário (Constituições de 189181, de 193782 e de 196783) , ora no 

Executivo (Constituição de 196984), e ora até mesmo isoladamente, 

autônomo e independente (Constituições de 193485, de 194686 e de 

198887).

Como visto, o Ministério Público Brasileiro passou por 

profundas transformações, culminando por adquirir feições constitucionais 

independentes e autônomas, exatamente para poder desempenhar o 

papel de verdadeiro defensor “da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis”86.

81 Seção III - Do Poder Judiciário. Art. 58, §2°: “O Presidente da República designará, dentre os 
membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, cujas atribuições se 
definirão em lei F

82 Somente o art. 99 trata do Ministério Público, estando inserido na Seção que trata do Poder 
Judiciário e, mais especificamente, do Supremo Tribunal Federal: ,fO Ministério Público Federal 
terá por chefe o procurador-geral da República, que funcionará junto ao Supremo Tribunal 
Federal, e será de livre nomeação e demissão do Presidente da República, devendo recair a 
escolha em pessoa que reúna os requisitos exigidos para ministro do Supremo Tribunal Federal. "

83 Capítulo Vin - Do Poder Judiciário, Seçào IX, art. 137: "A lei organizará o Ministério Público 
da União junto aos juizes e tribunais federais. ". Art. 139: "O Ministério Público dos Estados será 
organizado em carreira, por lei estadual. observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 
anterior. "

84 Capítulo VII - Do Poder Executivo, Seçào VII, art. 94: A lei organizará o Ministério Público da 
União junto aos juizes e tribunais federais" Art. 96: ” O Ministério Público dos Estados será 
organizado em carreira, por lei estadual, oh sen ado  o disposto no § I o do artigo anterior. "

85 "Capitulo V I, Secção I - Dos orgãos de ( \>operação nas Actividades Governamentaes, Art. 95. 
O Ministério Público será organizado na União, no Distrito Federal e nos Territórios por lei 
federal, e, nos Estados, pelas leis locaes. "

86Título III, destacado dos demais poderes "Art. 125. A lei organizará o Ministério Público da 
União junto á justiça comum, a militar, a eleitoral e a do trabalho". (...) Art. 128. Nos Estados, o 
Ministério Público será também organizado em carreira, observados os preceitos do artigo 
anterior e mais o princípio de promoção de entrância a entrância".

87Título IV - Da Organização de Poderes, Capitulo IV (distinto dos tradicionais “très poderes'’) 
chamado de “Das Funções Essenciais a Justiça’. Art. 127: “O M inistério Público é instituição 
permanente, essencial á função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

88Art. 127 da Constituição da Republica do Brasil de 1988: “O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesse, sociais e individuais indisponíveis”
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Em outras palavras, como já se usou dizer: “o 

Ministério Público é o defensor da sociedade”. E não há, de fato, nada de 

retórica nesta afirmação, pois, a partir da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, o Ministério Público Brasileiro passou a 

atuar, praticamente, em todos os ramos de interesse da sociedade, 

especializando seus órgãos de atuação (as Promotorias de Justiça), a fim 

de poder, efetivamente, fazer valer os interesses e direitos sociais e 

individuais indisponíveis previstos na própria Carta Magna Brasileira.

Seguindo a diretriz constitucional, o Ministério Público 

Brasileiro adotou posição inovadora e moderna, podendo afirmar-se que, 

hoje, como dito, se trata de uma das mais avançadas Instituições dentre 

os Ministérios Públicos no mundo.

Secão II - Atual Perfil Constitucional.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 representou significativo avanço ao Ministério Público Brasileiro. O 

País atravessava momento histórico importante, de transição do regime 

militar ditatorial àquele civil e democrático e, exatamente em razão disso, 

a sociedade e, notadamente, os constituintes, respiravam democracia. 

Com esse espírito, preferiu-se dar tratamento constitucional destacado ao 

Ministério Público, que deixou de ser mero agente do Poder Executivo 

(como estava colocado na Constituição de 1969), para ser guindado à
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categoria de “função essencial à Justiça”, em capítulo à parte daquele 

destinado aos chamados “três poderes clássicos” 89 90.

Este, sem dúvida, o passo mais importante para se 

garantir a democracia no País, pois um Ministério Público subordinado a 

qualquer dos Poderes, veria de pronto maculada sua completa autonomia 

e liberdade de atuação.

Assim, adquire o Ministério Público Brasileiro sua 

verdadeira independência e autonomia91, sendo considerado como 

“Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”92.

Como Instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, o Ministério Público ocupa espaço destacado na aplicação da 

Justiça em nosso País. Não mais se admite a prestação jurisdicional em 

sua plenitude, sem a intervenção efetiva do Ministério Público nas causas 

que interessam à sociedade.

O termo “essencial”, empregado pelo constituinte, é

89 Sobre este posicionamento destacado dos demais poderes, e os debates e posições da 
Assembléia Nacional Constituinte de 1988. vide KERCHE, Fábio. O Ministério Público e a 
Constituinte de 1987/88. in Revista Brasileira de Ciências Criminais, n° 26, Rio de Janeiro. 
Editora Revista dos Tribunais, páginas 232 a 252.

90 Capítulo IV, C.R. 1988.

91 Art. 127, §2°, C.R. 1988: "O Ministério Publico é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica , do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. (...) § 2o Ao Ministério Público é assegurada 
autonomia funcional e administrativa, podendo , observado o disposto no art. 169, propor ao 
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas ou de provas e ti tu los, a política remuneratória e os planos de 
carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.”

92 Art. 127, "caput", C .R. 1988 . 'D  Ministério Publico é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis."
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bastante claro e estabelece esta necessidade de participação do 

Ministério Público na prestação jurisdicional. Com isso, o Estado- 

Judiciário não pode prestar a jurisdição, olvidando do Ministério Público 

nas causas pertinentes definidas em lei, sob pena de não valia da própria 

atuação do Judiciário.

Ao Ministério Público também foi incumbida a defesa 

da ordem jurídica, reforçando seu papel de “fiscal da lei”.

Esta defesa da ordem jurídica não pode vir dissociada 

de outra atribuição incumbida ao Ministério Público, como a de defensor 

do regime democrático. A ordem jurídica merece ser observada, desde 

que não atente ao regime democrático. A sociedade brasileira não mais 

admite sua existência dissociada da democracia, exercendo o Ministério 

Público significativo papel na manutenção desta, evitando, principalmente, 

abusos e desmandos de nossos governantes.

Por fim, ao Ministério Público é incumbida a defesa 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, a atuação do 

Ministério Público deve estar sempre voltada a garantir aos cidadãos o 

pleno exercício de seus direitos, sejam eles sociais (interesses difusos e 

coletivos), sejam eles individuais indisponíveis.

Para poder bem exercer seu papel constitucional, ao 

Ministério Público foi assegurada sua independência administrativa, 

funcional e orçamentária, evitando que, assim, ficasse subordinado à 

vontade política do governante em exercício. Em que pesem tais 

garantias, ainda se evidencia certa dependência, quando a Constituição 
submete a escolha do Procurador-Geral à apreciação do Executivo e 

aprovação do Legislativo. Não é conveniente, à plenitude da democracia 

e do Estado de Direito, que aquele que irá acusar, eventualmente, o
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governante e o representante do legislativo, seja submetido à sua prévia 

escolha e aprovação.

É necessário que o Ministério Público seja forte, 

autônomo e plenamente independente, a fim de fazer cumprir os 

mandamentos constitucionais e pleitear, com liberdade, a correta 

aplicação da lei, defendendo a democracia e buscando assegurar os 

direitos sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos.

Estruturalmente, o Ministério Público brasileiro vem 

organizado em basicamente dois níveis, compreendendo o Ministério 

Público da União e os Ministérios Públicos Estaduais.

O Ministério Público da União abrange o Ministério 

Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público 

Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

Os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e Militar, 

têm como Chefe Institucional o Procurador-Geral da República, sendo 

seus agentes, respectivamente, os Procuradores da República, os 

Procuradores do Trabalho e os Procuradores Militares.

Já os Ministérios Públicos do Distrito Federal e dos 

Estados possuem cada um o respectivo Procurador-Geral de Justiça e 

têm como agentes os Procuradores de Justiça em segundo grau de 

jurisdição e os Promotores de Justiça em primeiro grau.

A Constituição ainda explicita algumas funções do 
Ministério Público, traçando linhas mestras, sem exauri-las. Dentre elas, é 

de se destacar, no caso, aquela prevista no inciso VII, do art. 129, que 

incumbe ao Ministério Público o exercício do controle externo da atividade 

policial, objeto deste trabalho, e que será analisado em seguida.
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Il PARTE

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
NO BRASIL.
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CAPÍTULO I - ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Secão I - Precedentes da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988.

Antes do advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, o relacionamento do Ministério Público com 

a Polícia Judiciária vinha disciplinado somente no âmbito 

infraconstitucional.

Inicialmente no próprio Código de Processo Penal93, e 

em outras leis extravagantes, para começar a ganhar maior relevância 

com a Lei Complementar Federal n° 40, de 14 de dezembro de 198194

No Código de Processo Penal encontram-se vários 

dispositivos a estabelecer uma relação entre o Ministério Público e a 

Polícia Judiciária.

A iniciar pelo artigo 4o, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal Brasileiro95, que explicita estar a investigação criminal, a

93 Decreto-Lei n° 3689, de 03 de outubro de I941.

94 Então Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

95 "Ari. 4o. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a apor -ção das infrações penais e da sua autoria.

Parágrafo único. .1 competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades
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princípio, a cargo da Polícia Judiciária, sem que isso exclua a 

possibilidade de outras autoridades administrativas de também exercê-la, 

como, no caso, o próprio Ministério Público. Sobre essa possibilidade, 

será retomado mais adiante, em tópico específico deste trabalho.

Na seqüência, o artigo 5o, II, do Código de Processo 

Penal Brasileiro96 estabelece que, nos crimes de ação penal pública, o 

inquérito policial será iniciado, dentre outras maneiras, através de 

requisição do Ministério Público, o que implica dizer que a Polícia 

Judiciária está obrigada a instaurar o respectivo inquérito policial, quando 

instada a tanto pelo Ministério Público. E, aqui, cumpre assinalar que o 

Ministério Público, quando “requisita” a instauração do inquérito policial, 

não está “solicitando” ou “requerendo” , mas sim “determinando” a 

instauração do mesmo, sob pena da autoridade policial, em tese, incorrer 

em crime de prevaricação, a menos que tal determinação seja 

manifestamente infundada.

O Código de Processo Penal Brasileiro ainda 

disciplina o relacionamento da atividade do Ministério Público com a 

investigação levada a cabo pela Polícia, através do inquérito policial, nos 

seus artigos 1297, 13, II98 e 16", dizendo que quando a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público for baseada no inquérito policial (o que não é

administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. ”

96 “Art. 5 o. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
( - )
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 

requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. (...)”

97 “Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a 
uma ou outra. ”

98 “Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
(...)
II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público: (...)"

99 “Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito á autoridade 
policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denuncia."
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obrigatório, a teor deste artigo e do disposto nos artigos 27100, 39, §5°101, 

46, §1°102 e 47103, todos do mesmo diploma legal), este deverá 

acompanhá-la em Juízo, e que se o Ministério Público entender que as 

provas produzidas não são suficientes para o embasamento da ação 

penal, estando pendentes de novas diligências, poderá requerer a 

devolução do inquérito à autoridade policial, requisitando a realização de 

novas providências investigatórias.

Ainda no que diz respeito ao Código de Processo 

Penal Brasileiro, observa-se outorgar, o mesmo, ao Ministério Público, 

ampla atuação na fase investigatória na medida em que, como já 

ressaltado, as medidas cautelares eventualmente necessárias devem 

receber análise do Ministério Público e podem ser requeridas ao Juízo por 

sua própria iniciativa, a exemplo de pedidos de prisão preventiva ou 

temporária, buscas e apreensões, complementação de provas periciais, 

dentre outras (artigos 21, parágrafo único104, 127105, 149, §1 °106, 168107 e

100 “'Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos 
casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fa to  e a 
autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção

101 “Art. 39. (...)
§5°. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem  

oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a 
denúncia no prazo de 15 (quinze) dias. "

102 "Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 (cinco) dias, 
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 
15 (quinze) dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do 
inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do 
Ministério Público receber novamente os autos.

§1°. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o 
oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a 
representação.

(...r

103 “Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos 
complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer 
autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.”

104 "Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e 
somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o 
exigir.

Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 (três) dias, será 
decretada por despacho fundamentado do juiz. a requerimento da autoridade policial, ou do
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311108).

Não bastasse isso, é o Ministério Público que tem o 

poder de requerer o arquivamento do inquérito policial, não tendo a 

Polícia qualquer ingerência direta neste sentido. Aliás, até mesmo o 

Judiciário, caso discorde da medida de arquivamento, não poderá 

determinar o seu seguimento, cabendo tão somente encaminhar o 

procedimento para análise do Procurador-Geral, Chefe Administrativo do 

Ministério Público, o qual, se concordar com o pedido de arquivamento 

anteriormente formulado por agente do próprio Ministério Público, agora 

determinará ao Judiciário o arquivamento do inquérito policial. Ou seja, a 

Polícia investiga através do inquérito policial, mas não interfere, ao menos 

formalmente, no seu destino (artigo 28, do Código de Processo Penal 

Brasileiro109).

Portanto, vários são os dispositivos já encontrados no

órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no art. 89, III, do 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n° 4215, de 27 de abril de 1963) E

105 "Art. 127. O juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante 
representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo 
ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. ”

106 "Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, c ju iz ordenará, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, 
descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§1°. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação 
da autoridade policial ao ju iz competenteE

10 "Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, 
proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de 
ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido, do acusado, ou de seu defensorE

108 'Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo  juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, 
ou mediante representação da autoridade policial

109 "Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o 
arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de 
considerar improcedentes as razões invocadas, fará  remessa do inquérito ou peças de informação 
ao procurador-geral, e este oferecerá denúncia, designará outro órgão do Ministério Público 
para oferece-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o ju iz obrigado a 
atender."
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Código de Processo Penal que disciplinam as relações entre o Ministério

Público e a Polícia Judiciária, revelando a importância da atuação de

ambas as Instituições na investigação criminal.

O controle da atividade policial, assim, já tinha

previsão antes mesmo do advento da Constituição da República de 1988, 

somente que de forma implícita.

Os artigos do Código de Processo Penal, supra

elencados, bem dão a dimensão do controle exercido pelo Ministério 

Público, junto à polícia, quando dizem que o inquérito policial pode ser 

iniciado através de requisição do Ministério Público, cabendo a este a 

possibilidade de requisitar diligências que entender necessárias, tendo 

poder para decidir sobre o destino a ser dado ao inquérito, ao analisar se 

este preenche as condições para o oferecimento de ação penal ou se 

deve ser arquivado; não estando o Ministério Público atrelado ao mesmo 

para formar sua opinião sobre o caso.

Enfim, exerce verdadeiro controle sobre qual o 

caminho a ser trilhado na investigação do caso.

Ainda que a autoridade policial não queira instaurar o 

inquérito policial, ouvir determinada pessoa ou colher determinada prova 

(por achar desnecessário), deve fazê-lo se for instado a tanto, de forma 

fundamentada, pelo Ministério Público.

Tal poder, nada mais é, na prática, do que exercer um 

controle sobre a atividade policial, especificando quais medidas a Polícia 

deve tomar para obter melhores resultados em sua investigação.

A antiga Lei Complementar Federal n° 40/81, hoje
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revogada peia nova Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n° 

8625, de 12.02.1993), seguia a mesma orientação, especificando ainda 

mais tal atividade fiscalizatória. Nela destacavam-se os artigos 7o, VII; e 
15,1 a V, verbis:

"Art. T, Ao Procurador Geral de Justiça incumbe, além de 

outras atribuições:(...)

VII - avocar, excepcional e fundamentadamente, inquéritos 

policiais em andamento, onde não houver delegado de 

carreira; (...)

Art. 15. São atribuições dos membros do Ministério Público:

I - promover diligências e requisitar documentos, certidões e 

informações de qualquer repartição pública ou órgão federal, 

estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, 

ressalvadas as hipóteses legais de sigilo e de segurança 

nacional, podendo dirigir-se diretamente a qualquer autoridade;

II - expedir notificações;

III - acompanhar atos investigatórios junto a organismos 

policiais ou administrativos, quando assim considerarem 

conveniente à apuração de infrações penaii, ou se designados 

pelo Procurador-Geral;

IV - requisitar informações, resguardado o direito de sigilo;

V - assumir a direção de inquéritos policiais, quando 

designados peio Procurador-Geral, nos termos do inciso VII, do 

art. 7o, desta Lei."

Aqui também resta delineada a atuação do Ministério 

Público junto à Polícia, fiscalizando e acompanhando a atividade desta, 

promovendo e requisitando diligências e documentos, certidões e 

informações de qualquer repartição pública, federal, estadual ou 

municipal, da administração direta ou indireta.

A respeito da Lei Complementar Federal n° 40/81, à
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época de sua promulgação, escreveu Hugo Nigro MAZZILI110:

"Quanto aos membros do Ministério Público em geral, e 

especialmente aqueles que o representam em primeiro grau de 

jurisdição (os ora chamados. "promotores de justiça"), as 

inovações foram várias (arts. 15, 20 e 22). Ampliou-se o campo 

de suas requisições (de documentos, certidões, informações), 

que podem ser feitas a quaisquer autoridades, dentro ou fora 

do território da comarca, com a só ressalva de caso de sigilo ou 

de segurança nacional. Podem "promover diligências", o que 

compreende buscar o próprio promotor de justiça diretamente 

elementos de convicção (podendo colher depoimentos, 

documentos, provas etc.), o que é assaz lógico num sistema 

em que essas provas inquisitivas só vão servir para formar a 

opinio delictis do próprio titular da ação penal."

Ou seja, se considerados os prefalados artigos, antes 

mesmo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

questão do controle externo da atividade policial já era objeto de lei, e já 

estava mesmo em vigor, apenas que não em nível constitucional e da 

forma ampliada como se almeja agora.

E, na prática, ressalte-se, o papel desempenhado 

pelo Ministério Público Brasileiro sempre foi o de fiscalização da lei, e, no 

caso, mais especificamente, o de aplicação correta da lei pelas Polícias 

repressiva e preventiva, procurando impedir que abusos fossem 

cometidos e que a lei fosse burlada.

A par desta fiscalização da lei propriamente dita, o 

Ministério Público, antes da Constituição da República de 1988, já atuava, 
como vimos, junto à Polícia Judiciária, requisitando instaurações de 

inquéritos e cumprimento de diligências, enfim, orientando a condução do

110 MAZZILI, Hugo Nigro. Inovações no Ministério Público, in LIMA, Gilberto Baumann de. 
Comentários e Aplicação da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei Complementar 40 /81L São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983. página 115.
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inquérito, pois, afinal, o trabalho desenvolvido pela Polícia Judiciária 

destina-se, exatamente, mas não com exclusividade, a formar a opinião 

do Ministério Público sobre determinado fato tido, a princípio, como 

criminoso, a fim de que possa tomar as medidas exigidas por lei, e 

processar criminalmente somente quem efetivamente deva sê-lo.

Secão II - A “Carta de Curitiba”.

Apesar dos dispositivos infraconstitucionais vistos na 

Seção anterior já outorgarem ao Ministério Público poderes de ingerência 

na fase investigatória, a questão não havia, ainda, sido colocada de forma 

explícita, ou seja, o legislador não ousara dizer o óbvio: que o Ministério 

Público exercia o controle da atividade policial. E, como as coisas não

estavam claras, apesar de o Ministério Público vir desempenhando este

papel na prática, não se via, por parte da Polícia, maiores e infundadas 

reclamações.

Antes mesmo de iniciados os trabalhos da

Assembléia Nacional Constituinte, já em 1985, passou-se a discutir 

novamente a questão, considerando que foi proposta a inserção, no texto 
constitucional, de redação que melhor definisse e disciplinasse a matéria.

Várias manifestações, tanto do Ministério Público,

quanto da Polícia, tomaram corpo.
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No âmbito do Ministério Público, os trabalhos para 

melhoria do texto constitucional tiveram início no 6o Congresso Nacional 

do Ministério Público, sob o ternário "Justiça e Constituinte", realizado na 

cidade de São Paulo, em junho de 1985. A par desta reunião, segundo 

informa Hugo Nigro MAZZILLI111, também teve importância o Projeto 

elaborado pelo então Procurador-Geral da República, José Paulo 

Sepúlveda Pertence, o qual foi apresentado à "Comissão de Notáveis"112 

e por ela acolhido.

O Anteprojeto Afonso Arinos, elaborado pela referida 

Comissão, foi publicado antes da instalação da Assembléia Nacional 

Constituinte, em 18 de julho de 1985. O texto que disciplinava o 

relacionamento do Ministério Público com a Polícia, ficou assim redigido:

"Art. 312. São funções institucionais privativas do Ministério 

Público, na área de atuação de cada um de seus órgãos:

(...)

III - exercer a supervisão da investigação criminal.

( . . . )

§1°. Para o desempenho de suas funções, pode o Ministério 

Público requisitar da autoridade competente a instauração de 

inquéritos necessários às ações públicas que lhe incumbem, 

avocando-os para suprir omissão, ou para apuração de abuso 

de autoridade, além de outros casos que a lei especificar."

Com tal publicação, a referida redação ganhou 

notoriedade, causando reação contrária das representações de classe 

policiais em todo o país, que se mobilizaram para proceder às alterações 

no texto proposto, visando adequá-lo aos seus interesses.

111 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva. 
1989, páginas 24 e seguintes.

112 A ’’Comissão de Notáveis", ou "Comissão Afonso Arinos", assim denominada em razão do 
nome de seu Presidente, foi designada pelo então Presidente da República, José Samey, para dar 
início às discussões sobre a necessidade de alteração da Carta Constitucional Brasileira.
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No entanto, por questões mais políticas que técnicas, 

principalmente por prever o sistema Parlamentarista, o Anteprojeto Afonso 

Arinos não foi adotado pela Constituinte, que preferiu formar Comissões e 

Subcomissões destinadas a estudar e apresentar novas propostas de 

alteração da Constituição da República.

Assim, as discussões sobre a redação do Ministério 

Público na nova Carta, ganharam vulto com o 1o Encontro Nacional de 

Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de Associações do 

Ministério Público do Brasil, ocorrido em julho de 1986, na cidade de 

Curitiba, cujo resultado ficou condensado no documento denominado 

"Carta de Curitiba".

Depois de inúmeros pronunciamentos, análises e 

discussões a respeito dos destinos do Ministério Público Brasileiro, os 

participantes daquele encontro elaboraram as propostas a serem 

encaminhadas e defendidas perante a Assembléia Nacional Constituinte.

Sobre a "Carta de Curitiba", em entrevista concedida 

à Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, falou Hugo Nigro 

MAZZILLI113:

"Aprovada a Carta de Curitiba - a matriz do Capítulo do 

MP na Constituição São Paulo propôs uma moção no sentido 

de que deveríamos assumir o compromisso de defender o texto 

na Constituinte. O acordo saiu. Esse é o principal valor da 

Carta de Curitiba: foi o primeiro documento de consenso sobre 

um projeto de MP uniforme para o Brasil."

113 MAZZELLI, Hugo Nigro Entrevista concedida ao CEAF - Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, in Plural - 
Boletim Informativo do CEAF/Escola Superior do Ministério Público, ano 5, n° 25, 
www.mp.sp.gov.br, junho/julho de 2000

http://www.mp.sp.gov.br
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No que concerne ao relacionamento com a Polícia, a 

"Carta de Curitiba", seguindo a mesma linha do Anteprojeto Afonso 

Arinos, estabelecia o seguinte:

"São funções institucionais privativas do Ministério Público:(...)

b) promover a ação penal pública e supervisionar os 

procedimentos investigatórios, podendo requisitá-los e avocá-

los; (...)"

O texto original previa, então, que o Ministério Público 

teria como função institucional privativa, a supervisão dos procedimentos 

investigatórios, podendo requisitá-los e avocá-los.

Tal redação dava maior amplitude ao exercício efetivo 

do controle da atividade policial na medida em que possibilitava ao 

Ministério Público a supervisão dos procedimentos investigatórios. O 

termo "supervisão" vem do verbo "supervisar", que, segundo ensina 

Aurélio114, significa: "dirigir, orientar ou inspecionar em plano superior". 

Assim, o inquérito policial continuaria sendo executado pela autoridade 

policial, porém, sob a direção do Ministério Público, que orientaria o seu 

curso e poderia avocá-lo quando entendesse prudente e necessário à 

melhor investigação.

Este poder de avocar o inquérito policial também 

propiciaria maior controle sobre o desempenho da atividade investigatória 

da Polícia, pois permitiria ao Ministério Público chamar para si a condução 

da instrução do inquérito policial nos casos em que entendesse prudente 

para melhor colheita da prova.

114 Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa Folha/Aurélio, Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira S/A, 1988, página 617.
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Secão HI - Origem da Expressão "Controle Externo".

Instalada a Assembléia Nacional Constituinte, logo 

aflorou o sentimento de necessidade de estabelecer-se órgãos de 

controles dos Poderes, num verdadeiro sistema de freios e contrapesos, 

como, mais uma vez, bem ressaltou Hugo Nigro MAZZILI115

Este sentimento imperava também junto à 

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, que 

abandonando a idéia da “Carta de Curitiba”, não adotou os institutos da 

avocação e supervisão, e incluiu outros, como da correição e da 

comunicação ao Ministério Público de todas as ocorrências policiais.

Nova discussão foi travada e voltou-se a adotar a 

supervisão em conjunto com a correição. Tal providência culminou por 

mobilizar a Polícia Civil que, não admitindo qualquer possibilidade de 

fiscalização externa, passou a sustentar posicionamento contrário ao do 

Ministério Público no Congresso Nacional, visando impedir que o texto 

fosse assim aprovado.

A esse respeito, escreveu Ibsen PINHEIRO116, que 

era um dos Constituintes da época, estando incumbido de participar da 

redação do texto relacionado ao Ministério Público:

115 MAZZILI, Hugo Nigro. O Ministério Público na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 
1989, pagina 117.

116 PINHEIRO, Ibsen. Ministério Público Novo de Guerra, in Observatório da Imprensa, Caderno 
da Cidadania, Internet, www.observatoriodaimprensa.com.br, 04 de junho de 2001, páginas 01 e 
02 .

http://www.observatoriodaimprensa.com.br
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"Não foi fácil chegar ao novo perfil da instituição. Eu sei 

porque estava na Constituinte e, designado pelo líder Mário 

Covas, coordenei a elaboração do texto dos artigos 127, 128 e 

129 que compõem a seção do Ministério Público na 

Constituição Federal, conduzindo, também, a pesada 
negociação que a precedeu, não aoenas entre as 
lideranças políticas, mas muito mais com as corporações 
interessadas, especialmente as polícias civil e militar, a 

magistratura e a advocacia.

(...)

Logo, o perfil do Ministério Público que aí está não é 

casual, nem acidental, mas produto de muita reflexão, muito 

entendimento, algumas concessões de partes a partes (daí a 

diferença no mecanismo de provimento do cargo de 

Procurador-Geral na União e nos estados, assim como a 
expressão "controle externo da atividade policia D ..." 
(grifos nossos)

Desta atuação resultou que o Projeto de Constituição 

apresentado em 09 de novembro de 1987, pela Comissão de 

Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte, acabou 

encampando a expressão "controle externo", ficando assim redigido:

"Art. 158. São funções institucionais do Ministério Público, na 

área de atuação de cada um de seus órgãos:

(...)

§1°. Ao Ministério Público compete exercer controle externo 

sobre a atividade policial."

Por fim, como se sabe, a redação definitiva da 

Constituição da República, promulgada em 05 de outubro de 1988, 

acabou sendo a seguinte:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

( . . . )
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VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma 

da lei complementar mencionada no artigo anterior."

E aqui cabe um parêntese. Um dos males que assola 

a Justiça Brasileira é que raros são os que pensam na sua melhoria, sem 

por à frente o corporativismo.

É notório que a Polícia possui maior acesso junto à 

mídia, pois que esta vive, em boa parte, do sensacionalismo, permitido 

pela própria Polícia, na exploração dos crimes117. Essa permissão, 

inclusive, é ilegal e inconstitucional, nos termos dos arts. 40 e 41, VIII, da 

Lei de Execuções Penais, no que tange aos condenados e presos 

provisórios118, artigo 5o, XLIX119, da Constituição da República, e artigo 38,

117 Vide os inúmeros programas policiais que proliferam nas emissoras de televisão e rádio, bem 
como os diversos jornais que circulam no país, voltados exclusivamente para a exploração, sem 
limites, da criminalidade.

A esse respeito, é preciso que se registre a iniciativa do Ministério Público Federal, que, 
em conjunto com o Ministério Público do Estado do Paraná, ingressou, em agosto de 1997, com 
Ação Civil Pública contra a Rádio e Televisão OM Ltda. (hoje CNT), em razão da veiculação dos 
programas televisivos “Cadeia” e “ 190-Urgente”, os quais, constantemente infringiam a 
Constituição, ao escrachar pessoas na televisão, com a conivência das autoridades policiais. A 
decisão em primeiro grau foi favorável ao Ministério Público.

Do corpo da inicial desta Ação Civil Pública, a título ilustrativo, vale transcrever pequeno 
trecho: “Comentando sobre matéria referente a um homicídio, diz - o apresentador - (fita 10): 
fíotá esse animal em cana. este vagabundo, essa desgraça que de\na cortá a cabeça desse 

desgraçado aí e mandá yro cayetcL Cortá, ao invés de prender ele delegado, manda corrê e mete 
um tirambaço na cabeça, manda corrê - fala que ele enfrentou a polícia. Vai eliminando essa 
desgraça da face da terra. Olha, cada preso pro governo custa R$550,00 cada preso; se a sente  
evitar de mandar essa cambada yra cadeia nós vamos economizar! Então, os R$550,00 que nós 
íamos gastar com ele nós vamos gastá com criança. Mata - o gasto: 1 bala é R$1,00; pá, pruu, 
morreu. Tenta acertar na cabeça! E daí nós sai tudo chorando, quer chorar nós chora também! 
[diz com notável ironia]. Notável também como em poucas palavras o apresentador despreza 
institutos elementares de direito penal e garantias processuais, a começar pelo direito de defesa, e 
além disso estimula a violência e corrupção policial, para encobrir abusos de autoridade e 
crimes - principalmente homicídio - eventualmente praticados por agentes policiais. Notável que 
aconselha policiais à prática de homicídio qualificado pelo motivo, modo e fim!. Não 
surpreeende, a partir desse incentivo e estímulo, dirigido a agentes policiais nem sempre dotados 
de adequado treinamento e que constituem boa parte da audiência dos programas, já que os 
protagonizam e neles ganham inaudito destaque, que esteja sendo tão freqüente a prática de 
violência nas abordagens policiais, que tem como resultado bárbaros homicídios e lesões 
corporais”. E, mais adiante, “...contribuem para a violência policial ao se posicionarem 
favoravelmente à agressão como elemento de repressão, com dizeres como: 'o policial que mata 
bandido não pode ser considerado assassino’, ou ‘é falta de levar uns cacetes bem dados', ou, 
então, ‘eu não sou contra descer o porrete em bandido, não sou contra não, mas em bandido’ ”

118 Lei 7.210, de 11.07.1984: "Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade
física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Art. 41. Constituem direitos do preso: (...)
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do Código Penal Brasileiro120.

De outra sorte, também é sabido que considerável 

parcela dos Congressistas pátrios - e, na época, dos Constituintes é 

formada por jornalistas e radialistas que se elegeram usando da mídia e 

da exploração da imagem e da notícia dos crimes, fornecidas e 

autorizadas, exatamente, pela mesma Polícia. Sobre a atividade de mídia 

dos Parlamentares, escreveu OLIVEIRA121:

"Outro aspecto da imoralidade eleitoral que grassa no 

país são as concessões para exploração de emissoras de rádio 

e TV. Setenta e três deputados e ex-deputados (legislaturas de 

1987 e 1993) são proprietários de 133 emissoras de rádio e 

televisão. (...) O que essas emissoras rendem não é dinheiro, 

mas sim prestígio e propaganda, mesmo que indireta, o que se 

traduz em votos."

Assim, apesar do Ministério Público também ter 

promovido seu "lobby" no Congresso Nacional, o mesmo mostrou-se 

insuficiente para combater o posicionamento contrário sustentado pela 

Polícia junto a boa parcela dos Legisladores. Este jogo de interesses 

corporativos resultou na aprovação de um dispositivo que não é o melhor 

para a aplicação da Justiça, mascarando-se a cessão às pressões com a 

alteração do texto proposto, para colocar onde se lia: "supervisão e 

correição", a expressão: "controle externo da atividade policial", de 

conotação genérica e que não se define de imediato.

VIII - proteção contra qualquer form a cie sensacionalismo"

xv)"Art. 5 o (...) XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física  e m orai”

120 "Art. 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela  perda da liberdade, impondo-se 
a todas as autoridades o respeito a sua integridade física e moral.”

121 OLIVEIRA, Frederico Abrahão de Crimes do Poder Econômico, Porto Alegre. Livraria do 
Advogado, 1994, página 79.
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0  temor da Polícia em ver-se vigiada por órgão 

externo e independente, acabou prejudicando a Justiça como um todo, 

distanciando ainda mais o Brasil dos países desenvolvidos, onde a polícia 

está sempre, de uma forma, ou de outra, vinculada ao Ministério Público, 

sob orientação e comando deste.

Mas a questão ainda não estava encerrada. 

Passados alguns anos da promulgação da Carta Magna, nova tentativa 

da classe policial em ver alterado o texto constitucional veio à tona.

Aproveitando a chamada “Reforma do Judiciário e do 

Ministério Público”122, em trâmite no Congresso Nacional, a Relatora 

Deputada Federal Zulaiê Cobra - a mesma que, segundo noticiou o Jornal 

Gazeta do Povo, de Curitiba, em discurso para centenas de Prefeitos 

Municipais em São Paulo, prometeu “acabar com o Ministério Público”123 -, 

propôs a alteração do inciso VII, do art. 129, da Constituição da 

República, retirando a expressão “controle externo” para amenizar ainda 

mais a atuação do Ministério Público perante os desmandos policiais, com 

a inserção da seguinte redação:

“Art. 129 (...)

VII - fiscalizar a atividade policial, podendo representar contra 

ações ou omissões na apuração de fatos relacionados com a 

persecução criminal, com livre acesso a estabelecimentos 

policiais ou prisionais e a quaisquer documentos relacionados à

122 Proposta de Emenda à Constituição n° 96-A, de 1992 (Apensas às PECs n° 112-A/95, n° 127- 
A/95, n° 215-A/95, n° 368-A/96 e n° 500-A/97).

123 Tal fato foi noticiado no Jornal Gazeta do Povo, na Coluna Canal 12, do dia 12 de abril de 
1999. Segundo a nota, o Ministério Público teria inimigos na Câmara Federal, onde se discute a 
Reforma do Judiciário. Diz a nota que a Deputada Cobra estaria entre as mais empenhadas em 
reduzir o poder dos Procuradores e Promotores de Justiça, e teria discursado no Palácio dos 
Bandeirantes, para seleta platéia de Prefeitos, onde teria afirmado, literalmente: “O Ministério 
Público está acabando com as prefeituras, vamos agora acabar com ele”. Por fim, conclui a nota: 
"foi aplaudidíssima" (sic).

A esse respeito vide artigo de GUIMARÃES, Rodrigo Régnier Chemim. Os Crimes do 
Colarinho Branco e o Ministério Público. /// Caderno Direito e Justiça, Jornal O Estado do Parana. 
do dia 25 de abril de 1999
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atividade-fím policial, na forma da lei complementar 

mencionada no artigo anterior"

A justificativa da citada Deputada Federal, em seu 

relatório oficial, resumiu-se às seguintes simplistas linhas:

“Na linha das considerações feitas pelo ilustre Deputado 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO sobre a impropriedade da 

expressão “controle externo” na redação do inciso VII do art. 

129, alteramos o texto em questão para torná-lo mais claro, 

fixando os limites da fiscalização da atividade policial pelo 

Ministério Público. ”

Como já se disse anteriormente, a expressão 

“controle externo” realmente não é a que melhor disciplinaria o 

relacionamento do Ministério Público com a Polícia e, mais 

especificamente, não é a que melhor contribui para a diminuição do abuso 

de poder e melhoria da investigação criminal. No entanto, a proposta de 

emenda constitucional, ao invés de melhorar o texto, provocaria situação 

inversa, atendendo os anseios corporativos da Polícia e limitando a 

atuação do Ministério Público, o qual somente poderia “representar contra 

ações e omissões”.

Tal redação acabou não prevalecendo, em grande

parte devido à intervenção da CONAMP (Confederação Nacional do

Ministério Público) e do CNPGJ (Conselho Nacional dos Procuradores- 

Gerais de Justiça), que fizeram ver aos demais Deputados que, a 

prevalecer a proposta da Deputada Zulaiê Cobra, o Brasil regrediria ainda 

mais nesta seara.

Assim, nos dias 16 e 17 de novembro de 1999, a

matéria foi apresentada na Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, em Brasília, em forma de Destaque, prevalecendo a redação
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antiga do artigo 129, VII, da Constituição da República.

De qualquer sorte, fechado o parênteses e retornando 

à análise da origem da expressão “controle externo da atividade policial” 

adotada pelo Constituinte de 1988, é relevante destacar que esta ampliou 

a possibilidade de atuação do Ministério Público junto aos organismos 

policiais, mas deixou a desejar no aspecto de clareza e objetividade de 

redação, como será visto no Capítulo seguinte, bem como perdeu-se 

oportunidade de avançar ainda mais nesta questão, deixando-se de 

adotar o texto originalmente elaborado na “Carta de Curitiba” que 

propiciaria maior e melhor forma de atuação conjunta do Ministério 

Público com a Polícia e significativa melhoria na investigação criminal.
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CAPÍTULO II - ASPECTOS GERAIS.

Secão I - Conceito. Natureza e Espécies.

O Constituinte de 1988 não definiu o que seja, 

exatamente, o chamado "controle externo da atividade policial", deixando 

para o legislador infraconstitucional a tarefa de conceituá-lo, através de 

leis complementares, ou seja, das leis orgânicas dos Ministérios Públicos 

da União e dos Estados da Federação.

A Lei Orgânica do Ministério Público da União já está 

em vigor, sem, contudo, dar o exato conceito de "controle externo da 

atividade policial".

No âmbito dos Estados da Federação, as leis 

complementares existentes também tratam do controle externo sem, 

contudo, defini-lo.

Assim, o conceito de "controle externo", por ora, vem 

sendo tratado mais no plano doutrinário, do que legislativo, onde são 
evidenciadas algumas tentativas de se enunciar o significado do preceito.

Inicialmente, é relevante proceder-se à compreensão 

etimológica da expressão. A origem da palavra "controle", quem nos dá é
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Hugo Nigro MAZZILI124, quando esclarece:

"em vernáculo, a expressão "controle", advinda do 

francês controle, significa ato de vigilância e verificação 

administrativa; domínio ou governo; mais especificamente, ato 

de fiscalização, inspeção, supervisão, exame minucioso

exercido sobre as atividades de pessoas, órgãos, 

departamentos, como seja a própria fiscalização financeira ou 

orçamentária, ou o próprio corpo de funcionários encarregados 

de velar pela observância das leis e regulamentos, 

notadamente em matéria financeira"

O termo "externo", por sua vez, implica em dizer que 

é exercido por órgão distante da estrutura da Polícia.

E "atividade policial", duas palavras aqui

indissociáveis, resume-se no contato e na investigação de situações 

criminosas propriamente ditas, no cuidado com as pessoas tidas sob sua 

custódia (sejam presos provisórios ou condenados definitivamente) e no 

cumprimento de determinações judiciais (a exemplo do f-umprimento de 

mandados de prisão, busca e apreensão, dentre outras medidas

judiciais).

Feita esta rápida análise etimológica, identifica-se, na 

doutrina, o pensamento de Deusimar ROLIM125, que arrisca sua definição, 

dizendo:

"Grosso modo, pode-se definir controle externo como 

uma técnica de verificação da legalidade e legitimidade dos 

atos afetos a determinado órgão, exercitado por outro órgão

124 MAZZILI, Hugo Nigro. O Ministério Público na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva. 
1989, páginas 117 e 118.

125 ROLIM, Deusimar. Controle Externo da Atividade Policial. Revista da Procuradoria Geral da 
Republica, n° 06, Seção Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, páginas 92 e 
seguintes.
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estranho ao mesmo e dele independente."

Porém, no que concerne ao conceito, quem mais se 

aproximou de sua exata dimensão, foi o Promotor de Justiça Mineiro 

Márcio Luis Chila FREYESLEBEN126, que assim se pronunciou:

"O controle externo deve ser conceituado como um 

conjunto de normas que disciplinam as relações entre o 

Ministério Público e a Polícia Civil, objetivando a efetiva 

participação do Promotor de Justiça na atividade de polícia 

judiciária e na apuração de infrações penais."

Faltou, todavia, no conceito de FREYESLEBEN, 

ressaltar que o controle também deve ser exercido em relação à Polícia 

Militar127, no tocante aos presos sob custódia direta da Polícia e na 

fiscalização do cumprimento de determinações judiciais.

De fato, o controle externo da atividade policial deve 

ser compreendido como esse conjunto de normas que regulam a 

fiscalização exercida pelo Ministério Público em relação à Polícia, na 

prevenção, apuração e investigação de fatos tidos como criminosos, na 

preservação dos direitos e garantias constitucionais dos presos que 

estejam sob responsabilidade das autoridades policiais e na fiscalização 

do cumprimento das determinações judiciais.

Com isto não se quer afirmar que a figura do 

Delegado de Polícia não tenha mais razão de ser. Pelo contrário, o 

Delegado continuará executando as diligências investigatórias 

necessárias, apenas que sob o controle de um órgão externo: o Ministério

126 FREYESLEBEN, Márcio Luis Chiia O Ministério Público e a Polícia Judiciária (Controle 
Externo da Atividade Policial), Belo Horizonte: Del Rey, 1993, páginas 82 e 83.

127 Neste aspecto, vide considerações inseridas na II Parte, Capítulo III, Seção I. “Abrangência do 
Preceito Constitucional”.
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Público, destinatário final da atividade da polícia judiciária.

Quanto à natureza jurídica do controle externo da 

atividade policial, o mesmo se revela como de natureza administrativa,

partindo do pressuposto de que a atividade policial é também

administrativa, e, basicamente, preparatória da atividade judicial do

Ministério Público.

Na prática, o exercício do controle externo da

atividade policial pode se dar de duas formas: ordinário e extraordinário.

Assim, a primeira espécie de controle externo da 

atividade policial, é denominada de controle externo ordinário, consistente 

naquela atividade ministerial exercida corriqueiramente, seja através dos 

controles realizados na verificação do trâmite dos inquéritos policiais, e 

conseqüente cumprimento de diligências requisitadas, seja através de 

visitas periódicas (ao menos mensais) às Delegacias de Polícia e 

organismos policiais, a fim de verificar a regularidade dos procedimentos 

policiais e da custódia dos presos que porventura se encontrem no local.

Este controle externo ordinário, a princípio, pode ser 

exercido por todos os Promotores de Justiça ou Procuradores da 

República, com atribuições criminais, salvo se houver determinação 

expressa em sentido contrário nas respectivas leis orgânicas dos 

Ministério Públicos Estaduais ou for disciplinado de forma diversa por Ato 

do Procurador-Geral de Justiça128.

Já no que se usou denominar controle externo

128 Em Curitiba, por exemplo, houve um tempo em que todos os inquéritos policiais da Capital 
paranaense tramitavam através da Promotoria de Investigações Criminais e não mais pelas 
Promotorias junto às Varas Criminais respectivas. Hoje, esta situação não mais perdura, tendo o 
trâmite dos inquéritos retomado às respectivas Promotorias Criminais, considerando o elevado 
volume de feitos e a carência de Promotores de Justiça designados na Promotoria de Investigações 
Criminais.
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extraordinário, observa-se que este se dará quando da verificação 

concreta de um ato ilícito por parte de alguma autoridade policial no 

exercício de suas funções.

Nesta hipótese, o exercício do controle externo da 

atividade policial demandará a instauração de procedimento 

administrativo investigatório no âmbito da Promotoria de Justiça para 

apurar o possível abuso da autoridade policial.

É de se considerar aqui, ser o investigado policial, 

tendo a prática demonstrado que, não raras vezes, ele está propenso a 

adotar condutas intimidatórias aos Membros do Ministério Público no 

equivocado entendimento de que isso possa evitar a apuração integral do 

fato contra si pendente129.

No caso, entende-se prudente a atuação de uma 

Promotoria Especializada, a exemplo da Promotoria de Investigações 

Criminais -  P.I.C. e da Promotoria Especial de Controle Externo da 

Atividade Policial, existentes em Curitiba, no Estado do Paraná, as quais 

poderão atuar em conjunto com a Promotoria Criminal da Comarca130, 

propiciando melhor resultado na investigação.

129 A esse respeito vide matéria jornalística publicada pelo Jornal Folha de Londrina/Folha do 
Paraná, do dia 21 de janeiro de 2001, pagina 15, sob o título: "Crime tenta intimidar Ministério 
Público".

130 A esse respeito, vide nota de rodape n° 141, infra.
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Secão 11 - A razão do Controle Externo.

A estrutura de Justiça Criminal Brasileira vem 

alicerçada, hoje, basicamente, nas seguintes Instituições: Polícia, 

Ministério Público, Advocacia, Poder Judiciário e Sistema Penitenciário.

Deixar-se-á de lado, aqui, a questão dos Advogados 

e do Sistema Penitenciário, resguardando-se à análise daqueles que, de 

forma mais direta, participam da investigação criminal.

Inicialmente, encontra-se a Polícia, que é quem toma 

o primeiro contato com o crime, procedendo à investigação do mesmo, 

com a colheita das provas necessárias. Para tanto, a Polícia Civil é 

dotada de estrutura (que pode não ser a ideal, mas existe), ou seja, de 

Delegados, Escrivães, Investigadores, Agentes e veículos próprios, dentre 

outros equipamentos.

De outro lado depara-se com o Poder Judiciário, que 

deve julgar os crimes e seus autores, para o que também é dotado de 

estrutura, com Juizes, Escrivães, Auxiliares de Cartório, Oficiais de 

Justiça e carros próprios, dentre outros.

E, no meio, fazendo o elo de ligação, encontra-se o 
Ministério Público, destinatário do trabalho da Polícia e detentor do 

monopólio estatal da ação penal pública, exercida perante o Judiciário, 

mas até hoje sem estrutura adequada de trabalho. O Ministério Público, 

historicamente, no Brasil, principalmente nas Comarcas do interior,
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resumiu-se à figura do Promotor de Justiça. Ele, e mais ninguém, solitário, 

e, na quase totalidade dos Estados da Federação, sem auxiliar, sem 

secretária, sem escrivão, sem oficial de Promotoria e sem veículo próprio, 

enfim, com uma estrutura de ação precaríssima.

Como a investigação criminal, de regra, se inicia junto 

à Polícia, acaba sendo esta que decide se realmente investigará, ou não, 

determinado caso, ao passo que o Ministério Público e o Judiciário 

somente tomarão conhecimento do fato criminoso, se a Polícia assim o 

entender. Ou seja, na atual estrutura de Justiça Criminal Brasileira, tanto o 

Ministério Público, quanto o Judiciário, acabam trabalhando somente 

naquilo que interessa à Polícia. No mesmo sentido, o alerta de Ela Wiecko 

V. de CASTILHO131:

“(...) Na prática é a transformação da Polícia em 

dominus lítis. Sim, porque de nada serve ao MP ter o 

monopólio da ação penal pública, se quem decide o quê, como 

e quando deve ser objeto de ação penal é a Polícia. ”

E também de René Ariel DOTTI132:

“Considerando que em nosso sistema processual-penal 

o Ministério Público é o titular do exercício da ação penal de 

natureza pública (CPP, art. 24; CP, art. 100) como conciliar 

esta prerrogativa institucional com a situação que geralmente 

transforma o Promotor de Justiça em mero reoassador da 

prova colhida (não raro deficientemente) pela Polícia dita 

Judiciária?

Este é um problema permanente e tortuoso não

1,1 CASTILHO, Ela Wiecko V de Investiuacão Criminal pelo Ministério Público, in APMP em
Revista - Órgão Informativo da Associação Paranaense do Ministério Público, ano III, número 8,
julho de 1999, Curitiba, páginas 22 a 24

132 DOTTI, René Ariel. O Ministério Público e a Polícia Judiciária - relações formais e 
desencontros materiais, in Ministério Público, Direito e Sociedade, Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 1986, paginas 121a 144
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somente no campo das relações entre o Ministério Público e a 

Polícia como também no quadro dos interesses sociais. A 

instrução preparatória que seria o objetivo essencial do 

inquérito policial geralmente perde este caráter quando a 

investigação é mal dirigida ou se extravia de rumo. Ao titular da 

ação penal se sobrepõe o titular do inquérito."

Em 12 de dezembro de 1996, o jornal Gazeta do 

Povo, de Curitiba, publicou fato que bem exemplifica esta situação. 

Segundo o referido periódico, alguns Policiais da Delegacia de Anti- 

Tóxicos de Curitiba, usando de meninas menores de idade, que se faziam 

passar por prostitutas, atraíam clientes, escondendo papelotes de cocaína 

ou maconha no interior do veículo destes. Conforme previamente 

combinado, os policiais abordavam o ocupante do veículo, revistavam-no 

e encontravam a droga. Diante da situação, passavam a extorquí-lo, 

dizendo que caso não fosse paga determinada importância em dinheiro, o 

cidadão seria preso, apresentado à imprensa, e sua conduta tipificada no 

artigo 12, da lei 6368/76 (tráfico ilícito de entorpecentes). Caso aceitasse 

o preço da extorsão, ao invés de o ser no art. 12, a tipificação recairia no 

artigo 16, da mesma lei (ou seja, seria preso como usuário de 

entorpecente).

Vale dizer, no caso referido pela imprensa, o que se 

observa é que a Polícia teria formalizado o inquérito policial e o 

encaminhado ao Ministério Público, via Poder Judiciário, o qual, como não 

participara das investigações, acabava ratificando a conduta criminosa 

dos policiais; e, sem sabê-lo, evidentemente, denunciando o suposto 

traficante ou usuário (dependendo das informações constantes do 

inquérito)133.

133 Notícia publicada no jomal “Gazeta do Povo”, de 12 de dezembro de 1996, sob a manchete: 
"Delegacia interditada após denúncias de extorsão", que diz: "As seguidas denúncias de extorsão 
contra policiais da Delegacia Anti-Tóxicos da capital, levaram o Departamento da Polícia Civil a 
interditar aquela especializada e nomear um interventor. (...) Conforme informações repassadas 
para a Corregedoria da Polícia Civif investigadores daquela especializada estavam utilizando 
meninas como "chamariz” para extorquir supostos "usuários" de droga. Ao aceitarem carona para 
programas amorosos, as meninas ocultavam no carro cigarros de maconha ou papelotes de
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E, nesse quadro, ao lado da notória corrupção e 

abuso de poder encontrada em certos meios policiais, e que, ainda hoje, 

atinge níveis elevados, mesmo se estando em pleno século XXI, onde o 

cientificismo na apuração de crimes é a tônica nos países civilizados, a 

tortura, por incrível que possa parecer, continua imperando em algumas 

delegacias de polícia brasileiras134.

Serve de exemplo, o caso de repercussão nacional, 

do “Bar Bodega”, em São Paulo, onde, segundo amplamente divulgado 

nos meios de comunicação135, duas pessoas foram mortas num assalto, e

cocaína. E, conforme o combinado, os policiais da Anti-Tóxicos interceptavam o carro e 
descobriam a droga. Diante das ameaças de ser processado por tráfico e mostrado para a imprensa, 
o motorista era extorquido. Geralmente com medo de represálias, as vítimas não levavam adiante 
as denúncias. No entanto, no início desta semana, familiares de duas meninas de 16 anos, 
procuraram o programa do deputado Ricardo Chab e confirmaram as extorsões. Informaram que 
os policiais cediam drogas para as meninas como forma de pagamento e também as levavam de 
viatura para o litoral. (...) Outra denúncia de extorsão contra os policiais da Anti-Tóxicos teve 
como vítima um empresário, que desembolsou R$10 mil na sala do superintendente (...), para não 
ser autuado pelo artigo 12 (tráfico). (...)”

134 Sobre casos de tortura, dentre inúmeras outras, vide matéria do Jornal Folha de São Paulo 
intitulada Tortura policial tem 233 denúncias em um ano em apenas cinco Estados, edição de 31 de 
janeiro de 2000, Cotidiano, 1; e também CHRISTOFOLETTI, Lilian e MAGALHÃES, Mário. 
Policiais relatam métodos de tortura e assassinato de suspeitos, in Jornal Folha de São Paulo, 
edição do dia 18 de outubro de 1999, de onde se extrai, a título ilustrativo, o seguinte trecho: "O 
soldado de um batalhão da PM  na capital paulista conta ter cumprido três vezes determinação de 
matar bandidos feridos antes de levá-los ao hospital. O PM  afirma que o comando autorizara 
usar arma fria  (não registrada na corporação) para assassinar e que o camburão deveria andar 
devagar para que a eventual hemorragia do detido tornasse impossível reanimá-lo. O 
investigador de uma delegacia de Belém narrou na primeira pessoa espancamentos e sessões de 
tortura com palmatória. Também disse usar máquinas de choque para obter confissões e castigar 
suspeitos. Os dois policiais só aceitaram fa lar sobre os crimes - homicídio e tortura - cometidos 
por eles com a condição de não ter ci identidade revelada. Ambos depoimentos foram gravados. A 
Folha publica os relatos, apesar do anonimato dos depoentes, por considerá-los relevantes para o 
interesse público, ao registrar práticas ilegais ainda implementadas no Brasil. O jornal checou 
com outros policiais e pessoas dados citados pelos entrevistados e confirmou haver consistência 
nos depoimentos. (...). Mais adiante, segue um trecho da entrevista com o investigador, publicada 
na Folha de São Paulo: "Tem que pegar a palmatória mesmo e dar uns bolos no caboclo até ele 
não aguentar mais. Quando ele não agüentar mais, ele entrega. De uma maneira ou de outra, ele 
não vai entregar com a gente dizendo 'diz que não vai acontecer nada contigo, eu te prometo que 
tu vais ser liberado'. Dessa maneira, não tem juiz, promotor, desembargador que consiga. A 
polícia tem uns métodos de fazer o caboclo confessar. Com a pressão, o modo de fa lar com ele, o 
policial intimida. "

135 O “Caso do Bar Bodega'\ como ficou conhecido nacionalmente, segundo relatou amplamente a 
imprensa, foi crime de latrocínio ocorrido exatamente no chamado “Bar Bodega”, na cidade de 
São Paulo, em 10 de agosto de !°°fi No caso, sempre segundo as notícias divulgadas nos meios
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a polícia teria prendido quem lhe convinha, torturado os suspeitos até 

arrancar-lhes a improcedente confissão, além de expô-los na imprensa 

como criminosos. Ainda segundo as notícias colhidas, a Polícia paulista 

somente teria cessado com a acusação espúria, quando o Ministério 

Público daquele Estado teria se recusado a aceitar a prova forjada, 

requerendo a soltura daqueles injustamente acusados, fazendo com que, 

agora sim, a polícia trabalhasse e encontrasse os verdadeiros criminosos, 

revelando aos olhos da Nação, o modus operandi criminoso de parcela da 

própria Polícia Civil.

Ademais, a Polícia é vinculada ao Poder Executivo, 

sem nenhuma garantia de inamovibilidade para seus integrantes, o que 

colabora para a não rara ingerência política na apuração, ou não, daquilo 

que lhes interessa. Essa vinculação contribui para que a Polícia se torne, 

em algumas oportunidades, longa manus do mau governante, o qual, 

para dirigir seus interesses, por vezes escusos, utiliza-se da própria 

Polícia136.

de comunicação, a Polícia Civil de São Paulo prendeu nove pessoas, acusando-as de terem 
cometido o crime, obtendo, inclusive, mediante tortura, a confissão de três destas pessoas. O 
Ministério Público não acreditou na conclusão do inquérito e na “confissão” dos acusados, 
pugnando pela soltura dos mesmos. Novas investigações foram realizadas, chegando-se, agora, aos 
verdadeiros autores do crime (seis outras pessoas), concluindo que nenhum daqueles nove presos 
inicialmente estavam envolvidos.

A respeito deste caso, dentre inúmeras outras reportagens jornalísticas, vide VARELLA, 
Flavia e SALVADOR, Arlete. Pretos e Pobres, Como a polícia torturou e estragou a vida de nove 
jovens inocentes, in Revista Veja, edição n° 1475, ano 29, n° 51, de 18 de dezembro de 1996, 
páginas 94 e seguintes, onde as práticas de tortura que teriam sido aplicadas são descritas com 
riqueza de detalhes.

136 Para ilustrar, vide matéria publicada no Jornal Folha do Paraná, de Curitiba, no Caderno 
Cidades, do dia 24 de junho de 1999, sob o título: “Delegado sai após investigar policiais”, de 
onde se extrai os seguintes trechos: “O delegado Luiz Alberto Cartaxo de Moura, 42 anos, deixou 
ontem a chefia da 15° Subdivisão Policial (SDP) de Cascavel, passados apenas 66 dias de sua 
posse.(...) Cartaxo foi substituído depois de concluir investigações contra policiais acusados de 
irregularidades funcionais e crimes - como desaparecimento de carro apreendido e tráfico de 
drogas no minipresídio. Cartaxo enfrentou oposição interna na 15° SDP, superada com a 
transferência de policiais. E também a sistemática oposição do deputado estadual Tiago Amorin de 
Novaes (PPB), que apresenta programa policial no rádio e reivindica o “mando político” sobre o 
cargo. O deputado nunca se conformou de não ter sido consultado pela Secretaria de Segurança 
sobre a substituição da chefia e equipe anterior, com as quais tinha ligações, e sobre a nomeação 
do novo titular da subdivisão. “Esta terra tem dono” bradava o deputado radialista, até confirmar- 
se a saída de Cartaxo (...) Sobre a questão do “mando político” sobre o cargo, Cartaxo disse que 
sua substituição está mais ligada ao prefeito Salazar Barreiros (PPB) do que ao deputado (...).”
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A Polícia Militar também não difere muito desse 

mesmo perfil. Veja-se, a respeito, mais uma matéria, das inúmeras que 

vemos diariamente na imprensa, publicada no dia 06 de dezembro de 

1996, no Jornal "Folha de São Paulo", sob a manchete: "PM é acusada de 

espancar cinco pessoas", que diz:

"Um grupo de 12 policiais militares é acusado de 

espancar e ameaçar de morte cinco pessoas suspeitas de 

envolvimento com tráfico de drogas. Entre os supostos 

espancados estão uma mulher grávida de 2 meses e uma 

adolescente de 14 anos. A agressão teria ocorrido por volta 

das 23h de anteontem, em uma favela do Parque Edu Chaves 

(zona norte de São Paulo). Após revistar o bar, sem encontrar 

nada, os policiais foram às casas de dois acusados.(...). No 

barraco de Santos, haveria dez papelotes de cocaína. Lá os 

policiais teriam torturado a mulher de Santos, (...), grávida de 2 

meses e a irmã dela, A.M.A., 14. (...)."

Outra situação que causou verdadeira comoção 

nacional, em razão da ação criminosa da Polícia Militar ter sido filmada e 

apresentada na televisão, ocorreu nos dias 03, 05 e 06 de março de 1997, 

na Favela Naval, em Diadema, São Paulo, quando dez Policiais Militares 

(um Sargento, dois Cabos e sete Soldados), abordaram civis que 

passavam pela Favela, para torturá-los, humilhá-los, espancá-los e roubá- 

los, culminando por matar um e tentar matar outro deles, tudo da forma 

mais covarde possível, utilizando-se do poder de polícia a que estavam 

investidos.137

Para espanto e alarme da sociedade brasileira, 

passados poucos dias do caso de Diadema, quando todos ainda tinham

137 Para maiores detalhes vide: NOGUEIRA. Kiko, Matador Criado, in Revista Veja. Edição n° 
1490, ano 30, n° 14, São Paulo: Editora Abril, 1997, páginas 22 a 27.
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em mente as chocantes cenas lá filmadas, outra situação de abuso de 

autoridade por parte da Polícia Militar, desta feita em Cidade de Deus, no 

Rio de Janeiro, também foi filmada e levada ao ar nos meios de 

comunicação, mostrando uma blitz, onde seis Policiais Militares, usando 

de seu poder, mais uma vez agrediram e humilharam, gratuitamente, as 

pessoas que passavam pelo local138.

Segundo se infere do noticiário nacional, o problema 

também é evidenciado no âmbito de parcela da Polícia Federal, que, a 

exemplo das estaduais, não escaparia do processo corruptivo. O 

assassinato do Corregedor-Geral da Polícia Federal em São Paulo, 

Alcioni Serafim, responsável pela apuração de várias denúncias de 

corrupção contra seus colegas, serve de exemplo139. Segundo divulgado 

na imprensa nacional, iniciada a investigação da morte do Corregedor, 

desenvolvida pelo Ministério Público Federal, os Procuradores da 

República oficiantes no caso, passaram a sofrer constantes ameaças de 

morte. Passado cerca de um mês da data do crime, foram presos dois 

pistoleiros e um policial federal, acusados de ter praticado o crime, 

segundo noticiado, a mando de outro Delegado da Poleia Federal, cujas 

ações criminosas estavam sendo investigadas pelo Corregedor-Geral da 

Polícia Federal.

Para melhor aquilatar-se o problema, importa 

consultar matéria de capa publicada na Revista Veja140, sob o título “Os 

crimes da polícia”, a qual revela um levantamento estatístico assustador. 

A revista efetuou pesquisa em nove Estados da Federação (São Paulo,

138 Para se ter noção do abuso de poder da Polícia no Brasil, vide matéria publicada no Jornal 
FOLHA DE SÃO PAULO, sob título: >cDiademas"se Multiplicam pelo Brasil - Denúncias em todo 
o país comprovam que violência policial não é exclusiva da PM paulista, 4 Cotidiano, folha 03, 13 
de abril de 1997.

139 O Corregedor Geral da Policia Federal em São Paulo, Alcioni Serafim, foi friamente 
assassinado na porta de sua casa, no final do mês de maio de 1998.

140 SECCO, Alexandre. A Policia Bandida. /// Revista Veja, ano 32, n° 31. de 04 de agosto de 
1999, Editora Abril, páginas. 84 a 99.
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Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Alagoas, Pará, Rio 

Grande do Sul e Distrito Federal), chegando à conclusão de que 10% 

(dez por cento) dos 300.000 (trezentos mil) policiais lotados nos referidos 

Estados são acusados de cometer crimes graves, como, por exemplo, 

roubo a banco e à carga de caminhão, extorsão mediante grave ameaça 

e seqüestro, homicídio, tráfico de drogas e formação de quadrilhas.

Mais recentemente, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Congresso Nacional, instalada para apurar a atuação do 

crime organizado e o narcotráfico no país, passou a revelar o alto nível de 

corrupção policial e o envolvimento destes com os traficantes e quadrilhas 

de furto e roubo de automóveis, que atuam em território nacional e até 

mesmo internacional141.

Do que se apurou até o momento, já é possível 

afirmar que parcela da Polícia brasileira, em inúmeras situações, ao invés 

de combater a criminalidade, está servindo de escudo e proteção para 

atuação de poderosas quadrilhas de tráfico de entorpecentes em nosso

país142

Enfim, estes são apenas alguns exemplos, dentre 

inúmeros outros que poderiam ser citados, a demonstrar que parcela 

significativa da Polícia, ao invés de proteger e servir a população, age em 

sentido contrário, enfileirando-se aos criminosos e aumentando a 

insegurança da população.

141 A esse respeito, a imprensa nacional se ocupou quase que diariamente, durante meses, nos anos 
de 1999 e 2000.

142 A respeito, dentre inúmeras outras reportagens, vide Jornal Folha de São Paulo, de 05 de 
novembro de 1999, em matéria sob o titulo Delegado do RJ é afastado por extorsão Vide ainda. 
Jornal Folha de São Paulo, de 19 de novembro de 1999, em matéria sob o título: CPI pede devassa 
nas polícias paulistas. Ou também. Jornal O Estado do Paraná, de 02 de novembro de 1999, em 
matéria sob o titulo: Dias pretende fazer faxina nas polícias, e Jornal Gazeta do Povo, de 26 de 
dezembro de 1999, em matéria sob o titulo Alguns policiais apóiam o crime, diz delegado.
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A par da violência policial, mas não inteiramente 

dissociada dela, verifica-se outra questão que justifica, sobremaneira, a 

adoção do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. 

Trata-se da colheita da prova que muitas vezes é feita de maneira falha, 

omissa ou deturpada pela Polícia.

A participação mais efetiva do Ministério Público, na 

fase investigatória, por certo contribuirá para o aperfeiçoamento da 

colheita da prova, privilegiando o lado técnico e científico.

De fato, por ser o Ministério Público aquele que 

analisará se estão presentes ou não as condições para o oferecimento da 

ação penal e por ser interessado, unicamente, na promoção da Justiça e, 

não, na acusação sistemática, tem o conhecimento técnico necessário 

para discernir sobre o que é imprescindível e o que é supérfluo na 

colheita da prova e na busca da verdade material, inclusive a favor do 

investigado, se for o caso, evitando, assim, a delonga, as falhas e o abuso 

de poder na investigação143.

Tome-se, ainda, como base, o fato de que, por 

exemplo, no Estado do Paraná, em julho de 2000, a Promotoria de 

Investigações Criminais de Curitiba, fez um levantamento e constatou que 

algo em torno de 75% (setenta e cinco por cento) dos Boletins de 

Ocorrência lavrados pela Polícia Militar não chegam a se transformar em 

inquéritos policiais, demonstrando que a omissão da Polícia investigativa 

também serve de estímulo à prática de crimes e é relevante fator a 

contribuir pela disseminação da idéia de impunidade que se incrustou na 

consciência coletiva de nossa população.

143 A respeito cabe anotar a pesquisa efetuada pela Revista Veja. n° 31, de 04 de agosto de 1999, 
pg. 88, que revela: “a polícia brasileira tem uma produtividade das mais baixas do mundo. A 
polícia americana resolve 22% dos crimes. A inglesa, 35%, a canadense, 45%, e a japonesa, 58% 
No Brasil, a taxa de solução e de apenas 2,5%."
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Visando reverter esse quadro aparece o controle

externo da atividade policial, a ser exercido pelo Ministério Público. É

óbvio que o simples exercício desse controle externo não servirá para 

eliminar totalmente os casos de omissão, corrupção e abuso de poder da 

Polícia, mas, por certo, contribuirá para que isso venha a ocorrer.

No entanto, para efetivar o exercício deste controle, 

de forma eficaz e abrangente, é preciso que o Ministério Público seja 

melhor estruturado e aparelhado, o que, ainda que paulatinamente, já 

vem ocorrendo nas principais capitais brasileiras, com a criação de

Promotorias Especializadas144. Neste aspecto é oportuna a lembrança de 

João Gualberto Garcez RAMOS145:

"Penso, portanto, que a grande luta do Ministério Público 

criminal para o próximo século deve ser a de formar um quadro 

de funcionários capazes de auxiliar seus membros na tarefa de 

investigação ou de complementação das investigações

realizadas pelos órgãos policiais. Oficiais de diligências, peritos, 

investigadores, cientistas, etc.: o Ministério Público criminal 

precisa dessa espécie de apoio técnico para desempenhar sua 

função no próximo século. Afinal, a pedra de toque da atuação 

do Ministério Público criminal é a de comprovar os fatos 

criminosos e de ensejar a aplicação do direito material. Esse é

144No Estado do Paraná foi criada, em I994, a Promotoria de Investigações Criminais, com
atribuições de exercer o controle externo da atividade policial. O sucesso da experiência, apesar
das inúmeras dificuldades de operacionalização e conflitos com a Polícia Civil encontradas, 
motivou o Procurador-Geral de Justiça a transformá-la em Promotoria itinerante, atuando em 
concurso com o Promotor de Justiça da Comarca onde não exista tal órgão especializado 
(Resolução n° 977, de 07 de julho de 1999) Posteriormente, visando combater com maior 
eficiência a criminalidade organizada, o Ministério Público do Paraná criou o Grupo Especial de 
Repressão ao Crime Organizado e o Grupo de Repressão ao Narcotráfico. Mais recentemente, 
através do ato n° 158, de 15 de dezembro de 2000, foi criada a Promotoria Especializada de 
Controle Externo da Atividade Policial na Comarca de Curitiba, e, através do ato n° 159, também 
de 15 de dezembro de 2000, criou o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Controle 
Externo da Atividade Policial.

145 RAMOS. João Gualberto Garcez Reflexões Sobre o Perfil do Ministério Público de Ontem, de 
Hoje e do 3° Milénio, artigo no prelo Revista Justitia, São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça de 
São Paulo e Associação Paulista do Ministério Público, 2001, páginas 39 e 40.
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seu mais pesado ônus. Por isso, exige maior esforço na sua 

realização."

Enfim, estes são os principais motivos que levam à 

necessidade de se efetivar um controle da atividade policial. E ninguém 

melhor para exercer esse controle do que o Ministério Público, 

destinatário do serviço da Polícia, fiscal da lei, e que, conforme já se disse 

no início, mesmo antes do advento da Constituição da República de 1988, 

já exercia relativo controle, o qual, seguramente, deve ser intensificado 

agora, com a destinação constitucional expressa.

Secão III - A Legislação Vigente.

Além do Código de Processo Penal, que continua em 

vigor, e já foi abordado no início desta Parte146, encontra-se vigendo, 

atualmente, a Constituição da República de 1988, cujo texto pertinente 

está assim lançado:

"Art. 129 São funções institucionais do Ministério Público:(...)

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma 

da lei complementar mencionada no artigo anterior;(...)"

O Constituinte de 1988 estabeleceu, assim, ao final

i46 Na II Parte. Capítulo I. Seção 1 ' Precedentes da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.”
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do dispositivo, que o controle externo será exercido "na forma da lei 

complementar mencionada no artigo anterior

0  artigo anterior (art. 128) fala, por sua vez, em seu 

§5°, nas leis complementares da União e dos Estados, que estabelecerão 

a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, cuja 

iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais.

Ou seja, segundo a Constituição da República, a lei 

complementar que disciplinará o exercício do controle externo, na 

verdade, é mais de uma, isto é, é tanto a Lei Orgânica do Ministério 

Público da União, quanto as respectivas leis orgânicas estaduais.

Hoje, o Ministério Público já conta com sua Lei 

Orgânica Nacional, em vigor desde 12 de fevereiro de 1993147, a qual, 

apesar de seguir orientação constitucional, como se ressaltou acima, 

omitiu-se no que concerne à exata definição do que seria "controle 

externo", reservando, assim, esta tarefa às leis orgânicas estaduais e do 

Ministério Público da União148.

Tal proceder revelou-se um tanto temerário, pois que, 

deixando para o âmbito de cada Estado da Federação, individualmente, a 

disciplina da matéria, o constituinte perdeu a oportunidade de traçar

147 Lei n° 8625, de 12 de fevereiro de 1993.

148Houve, é bem verdade, uma tentativa de se incluir alguns mecanismos que facilitariam o 
relacionamento do Ministério Público com a Polícia, bem como agilizariam as investigações, 
como, por exemplo os incisos X e XI, do art. 25, que foram vetados pelo Presidente da República, 
os quais autorizavam o Ministério Público a receber, independentemente de despacho judicial, os 
inquéritos policiais, em caso de infração penal publica, bem como conceder prazo para a conclusão 
do inquérito policial, no caso de indiciado solto. O argumento do veto foi de que essas disposições 
não se acham coordenadas com as diretrizes do Código de Processo Penal, que assegura à 
autoridade judiciária o controle jurisdicional do inquérito policial (sic). Não obstante este 
entendimento, em algumas legislações estaduais, como na Constituição Mineira, inseriu-se essa 
possibilidade. Mais adiante voltaremos ao tema, na II Parte, Capítulo IV. 'instrumentos para o 
Exercício do Controle Externo", e na IV Parte, Capitulo II, Seção I: “Substituição do Controle 
Jurisdicional pelo Controle Externo Exercido pelo Ministério Público na Fase de Inquérito."



77

regras mínimas a serem seguidas pelos legisladores estaduais, o que, por 

certo, causará diversidade nacional muito grande na definição e no 

exercício do controle externo.

Com isso, no campo do controle externo da atividade 

policial, começam a surgir divergências procedimentais entre os Estados 

da Federação. Neste aspecto, serve de exemplo a Constituição do Estado 

de Minas Gerais, que, se antecipando à lei orgânica estadual, traçou 

algumas diretrizes de atuação do Ministério Público Mineiro, verbis:

“Art. 125. (...)

II - controle externo da atividade policial, por meio do exercício 

das seguintes atribuições, entre outras:

a) fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão;

b) receber, diretamente da autoridade policial, os inquéritos e 

quaisquer outras peças de informação;

c) fixar prazo para prosseguimento do inquérito policial;

d) requisitar diligências à autoridade policial;

e) inspecionar as unidades policiais civis ou militares;

f) receber cópia de ocorrência lavrada pela Polícia Civil ou pela 

Polícia Militar;

g) avocar, excepcional e fundamentadamente, inquérito policial 

em andamento. ”

De outra sorte, o artigo 80, da Lei Orgânica Nacional 

do Ministério Público, fez a ressalva de que se “aplicam aos Ministérios 

Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do 

Ministério Público da União’’.

Competia, então, à Lei Orgânica do Ministério Público 
da União suprir a omissão da Lei Orgânica Nacional, traçando as regras 

gerais do exercício do controle externo, o que, de certa forma foi feito 
(ainda que superficialmente), como se verá adiante.
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0  Ministério Público da União abordou o assunto em 

sua Lei Orgânica, de n° 75/93, disciplinando, em seus artigos 3o, 9o e 10, 

o seguinte:

"Art. 3° O Ministério Público da União exercerá o controle 

externo da atividade policial, tendo em vista:

a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, aos princípios informativos das relações internacionais, 

bem como aos direitos assegurados na Constituição e na lei;

b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio público;

c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de 

poder;

d) a indisponibilidade da persecução penal;

e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança

pública."

“Capítulo III

DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 

Art. 9°. O Ministério Público da União exercerá o controle 

externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e 

extrajudiciais, podendo:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais e prisionais;

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fím 

policial;

III - representar à autoridade competente pela adoção de 

providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir 

ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV - requisitar à autoridade competente a instauração de 

inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no 

exercício da atividade policial;

V - promover a ação penal por abuso de poder.

Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade 

federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser 

comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, 

com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos
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documentos com probatórios da legalidade da prisão."

Assim, a matéria, no campo de atuação do Ministério 

Público da União, ficou por demais tíbia, delimitando que o controle será 

exercido "por meio de medidas judiciais e extrajudiciais", basicamente 

repetindo outros dispositivos legais, donde se conclui, juntamente com o 

pensamento de José Alves PAULINO149, que as medidas são, na verdade, 

todas aquelas possíveis e admissíveis em lei. Ou seja, pouco acrescentou 

àquilo que já existia anteriormente. Ou, nos dizeres de Deusimar 

ROLIM150, "se considerarmos a ampla gama de poderes atribuídos ao 

órgão do Ministério Público, em outros trechos da Lei, os arts. 9o e 10 são 

supérfluos."

A principal inovação da Lei Orgânica do Ministério 

Público da União limitou-se àquela medida prevista no artigo 10, supra 

transcrito, que estabelece a obrigatoriedade de imediata comunicação da 

prisão de qualquer pessoa ao Ministério Público, com indicação do local e 

motivos de sua prisão.

Quanto às Leis Orgânicas dos Estados-membros, 

várias delas já estão em vigor, tais como: do Acre151, Alagoas152, 

Amazonas153, Bahia154, Ceará155, Espírito Santo156, Maranhão157, Mato

149 PAULINO, José Alves. O Ministério Público e o Controle Externo da Atividade Policial. 
Revista da Procuradoria Geral da República, n° 06, Seção Especial São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, páginas 103 e seguintes.

150 ROLIM, Deusimar. Controle Externo da Atividade Policial. Revista da Procuradoria Geral da 
República, n° 06, Seção Especial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, páginas 92 e 
seguintes.

151Lei Complementar n° 008, de 18 de julho de 1993.

152Lei Complementar n° 015, de 22 de novembro de 1996.

l53Lei Complementar n° 011, de 17 de dezembro de 1993.

154Lei Complementar n° 011, de 18 de janeiro de 1996.

155Lei Complementar n° 009, de 23 de julho de 1998.
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Grosso158, Mato Grosso do Sul159, Minas Gerais160, Paraíba161, Paraná162, 

Pernambuco163, Rio de Janeiro164, Rio Grande do Norte165, Rio Grande do 

Sul166, Rondônia167, Roraima168, São Paulo169, Sergipe170 e Tocantins171, 

sendo que em Santa Catarina e Goiás, ainda se encontram em fase de 

projetos de lei, tramitando pelas Assembléias Legislativas, onde, a 

dificuldade em aprová-las, reside exatamente na questão da 

regulamentação do exercício do controle externo da atividade policial, que 

esbarra em forte pressão contrária promovida pelos órgãos de classe da 

Polícia junto aos Parlamentares.

Como visto, o Estado de Sergipe foi o pioneiro na 

regulamentação do tema, através da Lei Complementar n° 003, de 12 de

156Lei Complementar n° 095, de 28 de janeiro de 1997.

157Lei Complementar n° 013, de 25 de outubro de 1991.

158Lei Complementar n° 027, de 19 de novembro de 1993.

l59Lei Complementar n° 072, de 18 de janeiro de 1994.

160Lei Complementar n° 034, de 12 de setembro de 1994.

16lLei Complementar n° 019, de 10 de janeiro de 1994.

162Lei Complementar n° 085, de 30 de dezembro de 1999.

163Lei Complementar n° 012, de 27 de dezembro de 1994.

164 O Estado do Rio de Janeiro acabou encontrando solução intermediária para a dificuldade em 
aprovar-se nova lei orgânica estadual Procedeu a modificações circunstanciais da Lei 
Complementar Estadual n° 28, de 21 de maio de 1982, sem contudo disciplinar, expressamente, a 
questão do controle externo da atividade policial. Não obstante, os dispositivos já existentes 
servem ao exercício desta atividade.

l6'Lei Complementar n° 141, de 09 de fev ereiro de 1996.

166 Lei Complementar n° 1 1.578, de 05 de janeiro de 2001.

167Lei Complementar n° 093, de 03 de nov embro de 1993.

168Lei Complementar n° 003, de 07 de janeiro de 1994.

!69Lei Complementar n° 734, de 26 de novembro dc 1993.

1/0Lei Complementar n° 002, de 12 de novembro de 1990.

171Lei Complementar n° 012, de 29 de novembro de 1996.
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novembro de 1990, passados apenas dois anos da promulgação da nova 

Constituição da República.

No entanto, a maioria dos Estados-membros da 

federação levou mais tempo - de regra mais de cinco anos - para 

conseguir a aprovação de suas leis orgânicas. Alguns, como o Paraná e o 

Rio Grande do Sul, levaram mais de dez anos para alcançar tal 

desiderato, graças, em grande parte, à dificuldade redacional da questão 

do controle externo. Este atraso em disciplinar legalmente o controle 

externo da atividade policial contribui para a conseqüente demora em se 

efetivar, na prática, tal controle, notadamente da forma ora estabelecida 

constitucionalmente.

Esta resistência legislativa, levou o Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Sul a proceder, inicialmente, a inúmeras 

modificações pontuais em sua antiga Lei Orgânica Estadual n° 7669, de 

17 de junho de 1982, inserindo no artigo 31, XXIII, linhas gerais sobre a 

questão do controle externo da atividade policial, remetendo a outra lei 

complementar a definição deste exercício. Em agosto de 1999 foi enviado 

à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Projeto de Lei 

Complementar n° 162/99, disciplinando o controle externo da atividade 

policial, o que provocou reação das classes policiais contra a medida. Em 

13 de dezembro de 2000, após ampla discussão, foi aprovado substitutivo 

ao Projeto inicial pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, 

resultando, em 05 de janeiro de 2001, na Lei Complementar n° 11.578, 

que trata exclusivamente do controle externo da atividade policial.

O mesmo se deu com o Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro. Este, por outro lado, procurou disciplinar a matéria 

inicialmente através da Resolução n° 447/94 da Procuradoria-Geral de 

Justiça, encontrando enorme resistência por parte da Polícia, sendo a
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medida questionada até mesmo junto ao Supremo Tribunal Federal, 

através de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

O problema consistiu exatamente no meio adotado 

pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para a regulamentação da 

matéria, na medida que olvidou da lei complementar, para inicialmente 

tentar discipliná-la tão somente através de Resolução. Neste sentido, 

decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. 

Dispositivos da Resolução n° 447, de 17 de junho de 1994, da 

Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Alegada incompatibilidade com os arts. 22, I; 61, II, alinea d, 

127, 2°, in fine; 128, 5o, 129, incisos VI e VII; e 144, 4°, da 

Constituição Federal.

Impropriedade do meio empregado para regulamentação do 

controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, 

reservada pela Constituição a lei complementar da União e dos 

Estados (art. 128, 5o). Circunstância que reforça a

plausibilidade da tese da argüida inconstitucionalidade formal 

do referido ato e evidencia a conveniência da pronta 

suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados, no prol da 

harmonia funcional do órgãos envolvidos. Cautelar deferida”. 

(S.T.F. 120502, decisão em 08.03.1995, DJ de 16.02.96, pg. 

2997)172

Não obstante, como ressaltado, o Ministério Público 

do Rio de Janeiro acabou encontrando alternativa para o problema de 

ausência de nova Lei Orgânica Estadual que viesse a contemplar a 

questão do controle externo da atividade policial, procedendo a alterações 

pontuais em sua antiga Lei Orgânica (Lei Complementar n° 28, de 

21.05.82), a qual, de resto, acabou recepcionada pela nova ordem

1,2 Não obstante ter, inicialmente, concedido a liminar acima transcrita, o S.T.F. acabou voltando 
atrás, para não conhecer da Ação Direta de Inconstitucionalidade, por entender que a Associação 
dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL, que ingressou com a ação, não possuía 
legitimidade ativa ad causam. Decisão por maioria, em 29 de abril de 1998.
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constitucional.

De qualquer sorte, essa mesma Lei Complementar n° 

28/82, já disciplinava mecanismos de controle externo da atividade 

policial, especialmente em seu artigo 43, incisos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII, XIV e XV.

Ainda no que diz respeito ao Rio de Janeiro, 

considerando, dentre outros, o fato de que "é função institucional do 

Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, 

primordialmente a atividade investigatória”, nova Resolução foi expedida 

pelo Procurador-Geral daquele Estado, agora sob n° 786, de 02 de 

dezembro de 1997, criando as “Promotorias de Investigação Penal”, que 

têm como atribuição “exercer o controle externo da atividade policial, na 

forma do art. 80 da Lei n° 8.625/93, da Lei Complementar n° 75 e 43 da 

Lei Complementar Estadual n° 28 e do art. 129, VII, da Constituição 

Federal. ’’

Ou seja, acabou apenas reafirmando o entendimento 

do Ministério Público do Rio de Janeiro em adotar-se os mecanismos já 

disciplinados na antiga Lei Orgânica Estadual, de 1982, ainda em vigor, 

também no que diz respeito ao controle externo da atividade policial.

Em São Paulo, a nova lei complementar já se 

encontra vigendo (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público173), e o 

Colégio de Procuradores daquele Estado, também editou Atos 

Normativos174, visando melhor regulamentar a matéria tanto em relação à 
Polícia Civil, quanto em relação à Polícia Militar.

171 Artigo 103, XIII. da Lei Complementar n° 734, de 26 de novembro de 1993.

1 4 Ato Normativo n° 98/96 (Polícia Civil) e Ato Normativo n° 119/97 (Polícia Militar).
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Como já era previsto, houve inconformismo por parte 

da Polícia, principalmente da Civil, causando sério confronto com o 

Ministério Público paulista, travado diariamente nos jornais do país, por 

longo período175 1 76 177.

As principais reclamações das entidades de classe e 

de alguns organismos da Polícia Civil resumem-se à via adotada para 

disciplinar a questão (ato normativo), e no fato de que o Ministério Público 

estaria se imiscuindo na atividade interna da Polícia. Tudo porque o art. 

26 do Ato Normativo n° 98/96 paulista, estabeleceu a possibilidade do 

Ministério Público "promover diretamente investigações, por meio de 

procedimento administrativo próprio a ser definido em Ato do Procurador- 

Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça”, nos

175 A exemplo do ocorrido no Rio de Janeiro, a ADEPOL - Associação dos Delegados de Polícia 
do Brasil, ingressou, no Supremo Tribunal Federal, com Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 
qual sequer foi conhecida pelo S.T.F., por entender que a ADEPOL carecia de legitimidade ativa 
ad causam. Julgamento ocorrido em 06 de maio de 1998. Não satisfeitos, nova Ação Direta de 
Inconstitucionalidade contra o referido Ato Normativo foi interposta, desta feita pelo Partido 
Social Liberal, como veremos a seguir.

176 Neste sentido a manifestação do Chefe da Comunicação Social da Polícia Civil de São Paulo, 
Delegado Carlos Antonio de Sequeira, que, em nota oficial publicada na Folha de São Paulo do dia 
16 de outubro de 1996, Cotidiano, 3, sob o título: uPolícia Civil rejeita controle do Ministério 
Público em SP”, assim se pronunciou: “a polícia paulista não concorda com as medidas planejadas 
com objetivo de estabelecer formas de controle interno por parte do Ministério Público”, dizendo 
que o artigo 26, do Ato Normativo, “avança no terreno do arbítrio ao permitir que, ao arrepio da 
Constituição, o Ministério Público promova diretamente investigações”, concluindo por afirmar 
ser “privativa dos delegados de polícia a atividade de Polícia Judiciária e a apuração das infrações 
penais”.

177 No 6o Congresso Nacional de Delegados de Polícia, realizado na cidade de Foz do Iguaçu, 
Paraná, em 08 a 12 de outubro de 1996, os participantes daquele encontro elaboraram o que 
denominaram de “Carta de Foz do Iguaçu”, manifestando o “veemente protesto e repúdio ao ato 
normativo da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, que atinge a Polícia Civil e seus 
dirigentes”, dizendo ser o mesmo “inspirado em princípios corporativistas, ilegítimos e ilegais”. 
Contra tal infundado manifesto, pronunciaram-se o Procurador-Geral da República, Geraldo 
Brindeiro, e outros vinte e seis Procuradores-Gerais de Justiça de todo o Brasil, assinando 
manifesto de apoio ao Ato Normativo do Ministério Público de São Paulo. A respeito disse o 
Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, também Procurador-Geral 
de Justiça do Rio Grande do Sul, Voltaire de Lima Moraes, em entrevista publicada no Jornal 
Folha de São Paulo, Cotidiano, 4, de 17 de outubro de 1996: “atos como o do Ministério Público 
Paulista contribuem para o trabalho conjunto entre os Promotores e a Polícia. O Ministério Público 
é o titular da ação penal. E ele que vai determinar a abertura de um processo criminal contra 
alguém ”.



85

seguintes casos: se houver necessidade de providência cautelar; e 

quando as peculiaridades do caso concreto exigirem em prol da eficiência 

da persecução penal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a questão aqui 

enfrentada é diversa daquela encontrada junto ao Ministério Público do 

Rio de Janeiro (objeto da ação direta de inconstitucionalidade, cuja 

ementa da liminar se reproduziu acima), haja vista que naquele caso, 

quando da edição da primeira Resolução, procurou-se disciplinar a 

questão do controle externo da atividade policial, sem que esta matéria 

fosse prévia e expressamente definida na Lei Orgânica Estadual e sem 

que esta Lei Orgânica outorgasse condições ao Procurador-Geral de 

Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro para tanto.

Em São Paulo, a questão é de mera regulamentação 

do que foi, em linhas gerais, estatuído na Lei Orgânica Estadual, não 

sendo, portanto, como quis fazer crer a classe policial civil, a via 

inadequada para regular a matéria.

Aliás, oportuno destacar que o referido Ato Normativo 

do Colégio de Procuradores de São Paulo, está sendo questionado 

novamente178 no Supremo Tribunal Federal, via ação direta de 

inconstitucionalidade, impetrada pelo Partido Social Liberal179, já tendo o 

Tribunal Pleno apreciado o pedido liminar, e assim se pronunciado sobre 

o tema:

"Ação não conhecida relativamente aos primeiros 

dispositivos numerados, da Constituição Estadual e da Lei 

Complementar n° 734/93, por ausência de interesse processual, 

tendo em vista tratar-se de simples reproduções de normas

' s Como ressaltado retro, a ADEPOL ingressou com uma primeira ação direta de 
inconstitucionalidade, que não foi sequer conhecida.

19 ADIn n° 2084-6, São Paulo, Relator Min. Ilmar Galvão, decisão publicada no D.J de
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contidas na Lei Federal n° 8625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público), de observância imperiosa pelos Estados- 

membros.

Ação igualmente não conhecida no que concerne ao 
Ato normativo do Conselho de Procuradores, por tratar-se 
de diploma de natureza regulamentar." (grifo nosso).

De fato, como destacado acima, a própria Lei 

Orgânica do Ministério Público paulista, que é Lei Complementar, atribuiu 

ao Colégio de Procuradores de Justiça de São Paulo a regulamentação 

da matéria.

Se assim disciplinou a lei complementar, nada mais 

correto que o Colégio de Procuradores fazer cumprir a lei.

Situação similar está vivenciando o Ministério Público 

paranaense, considerando que sua Lei Orgânica, de n° 85, promulgada 

em 27 de dezembro de 1999, em razão da redação do artigo 57, XII, 

remete ao Procurador-Geral de Justiça a elaboração de Ato instituindo e 

regulamentando a questão do controle externo da ativiuade policial. Diz o 

citado dispositivo legal:

"Art. 57. (...)

XII -  exercer o controle externo da atividade policial, civil 

e militar, instituído por ato do Procurador-Geral de Justiça.
por meio de medidas administrativas e judiciais, visando 

assegurar a indisponibilidade da persecução penal e a 

prevenção ou correção de ilegalidades ou abuso de poder, com 

a faculdade de: (...)"

Em obediência à Lei Complementar referida, o 

Procurador-Geral de Justiça do Paraná, em 15 de dezembro de 2000,

baixou o ato n° 158, regulamentando a questão e criando a Promotoria

28 04.2000 e republicado no D.J. de 23.06.2000, página 33.
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Especializada de Controle Externo da Atividade Policial na Comarca de 

Curitiba, bem como, na mesma data, através do ato n° 159, criou o Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Controle Externo da Atividade

Policial180.

De qualquer sorte, não estão os Ministérios Públicos 

paulista, paranaense, e nem tampouco qualquer outro que vier a seguir os 

ditames de suas respectivas Leis Complementares, se imiscuindo na 

atividade interna da Polícia Civil, como, equivocadamente, entenderam 

algumas entidades de classe policiais.

A questão é tão óbvia que pode ser resumida no 

seguinte: todo, repita-se, todo o trabalho de investigação da Polícia Civil 

em crimes de ação penal pública, tem um único, frise-se, único 

destinatário imediato, que é o Ministério Público.

Este, por sua vez, é o titular exclusivo da ação penal 

pública, nos termos da Constituição da República, e, via de conseqüência, 

é autor e, logo, parte nos processos criminais que intenta.

Se é parte, tem o ônus de produzir a prova daquilo 

que alega em Juízo, conforme determina, desde o ano de 1941, o artigo 

156, de nosso vetusto Código de Processo Penal Brasileiro181.

IS0 Em relação ao Ato n° 158/2000, da Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, o Partido Liberal 
(o qual, depois que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que a ADEPOL - 
Associação dos Delegados de Polícia, carecia de legitimidade ad  causam nas inúmeras ADIns que 
impetrou, passou a ser o autor de ações com o mesmo objetivo), ingressou com Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (n° 2426-4) perante a Corte Suprema, com pedido liminar. Esta ação foi 
rejeitada monocraticamente pelo Relator Ministro Maurício Corrêa, em decisão de 16 de maio de 
2001, nos seguintes termos: "... ora, esta ( ’orte tem proclamado repetidas vezes que não é cabível 
a fiscalização abstrata de constitucionalidade quando o ato impugnado tem como objeto a 
regulamentação de norma infraconstitucional, pois a questão inevitavelmente se transforma em 
tema de ilegalidade, dada a premissa do confronto do ato em referência não com a lei 
fundamental, mas com a norma de hierarquia inferior. As ADIns propostas com esse vicio, vêm 
sendo rejeitadas monocraticamente, por incabíveis ..."

1M "Art. 156. A prova da alegação incumbira a quem a fizer; (...)”
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Agora, a prevalecer o entendimento esposado por 

parcela da Polícia Civil (que, na prática, exerce a função de auxiliar o 

Ministério Público na busca da prova que lhe compete coligir), de que o 

autor da ação penal - ou seja, aquele que acusará o autor da prática de 

um crime em juízo - não possa também investigar e suprir a prova que a 

própria Polícia colheu mal, ou colheu de forma deturpada ou 

simplesmente não colheu e, assim, provar a contento o que alega, 

inviabiliza-se a atividade do Ministério Público, resultando que os 

processos intentados desta forma estarão fadados a receber uma 

sentença absolutória, fomentando, assim, a sensação de impunidade que 

vive a sociedade brasileira.

Portanto, pretende-se que o Ministério Público reste 

reduzido, como já disse Caetano AMICO182, a mero “repetidor das 

acusações que um delegado de polícia achou por bem em datilografar”. 

Ora, tal situação, a toda evidência, em inúmeras ocasiões, fere a 

possibilidade de se levar a cabo a ação penal, inviabilizando a parte 

autora de provar o que disse a respeito do crime.

A Polícia Civil, assim, pode ter exclusividade de 

investigação no que diz respeito às demais polícias, mas não pode tolher 

do Ministério Público o direito-dever que ele tem de provar o que alega.

E, em momento algum, isto interferirá na 

administração interna e funcional da Polícia, como vem sendo, por ela, 

propalado. O fato do Ministério Público poder investigar não significa 

controlar internamente a polícia. Pensar de forma contrária é deixar de 
enxergar o óbvio.

182 AM ICO, Caetano. O Ministério Publico da Nova República, tese apresentada quando do 7o 
Congresso Nacional do Ministério Público, em Belo Horizonte, de 22 a 25 de abril de 1987, cipud 
FREYESLEBEN, Márcio Luis Chila, O Ministério Público e a Policia Judiciária (Controle 
Externo da Atividade Policial), Belo Horizonte: Del Rey, 1993, páginas 63 e seguintes.
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Talvez o que tenha contribuído para esta

interpretação equivocada de parcela dos organismos policiais tenha sido, 

justamente, a ausência de disciplina legal clara do que consista o controle 

externo da atividade policial. O advogado Aúry LOPES JR. também 

alertou para este fato183:

“Contudo, continua faltando um dispositivo que diga de forma 

clara que o Ministério Público exercerá o controle externo da 

atividade policial, dando instruções aerais e específicas para a 

melhor conducão do inquérito policial, as quais estarão 

vinculados os agentes da polícia judiciária

Através das primeiras -  instruções aerais -, o Ministério 

Público definiria as grandes linhas da investigação preliminar, 

de forma genérica e abstrata, conforme critérios de política 

criminal traçados pela Instituição. (...) Através das instruções 

gerais, o MP poderia, por exemplo, determinar que todos os 

Boletins de Ocorrência relacionados com determinado tipo de 

delito -  tráfico de entorpecentes, crime organizado, homicídios, 

etc. -  fossem imediatamente enviados à promotoria 

correspondente, para que definisse a linha de investigação ou 

simplesmente tivesse “ab initio” plena ciência da investigação.

No segundo caso, o Ministério Público reservar-se-ía o 

poder de intervir diretamente no caso concreto, isto é, dando 

instruções especificas sobre como deverá ser realizado o 

inquérito policial naquele caso, atendendo a suas especiais 

circunstâncias.

Esse é o sistema que consideramos mais próximo ao 

ideal e que é perfeitamente aplicável em nossa realidade. 

Ninguém quer transformar o gabinete do promotor em 

delegacia de polícia, não é isso. O que se pretende é que o MP 

possa exercer um certo controle, uma fiscalização e até a 

direção da investigação quando o caso exigir."

183 LOPES JR., Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2001, página 140.
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De qualquer sorte, voltar-se-á ao tema mais adiante, 

ao tratar-se dos aspectos controvertidos que envolvem a questão do 

controle externo da atividade policial e dos instrumentos postos à 

disposição do Ministério Público para o exercício desse mesmo controle, 

dentre os quais se destaca, exatamente, a possibilidade do Ministério 

Público realizar investigações próprias quando entender necessário184.

,s4 Na II Parte, Capítulo III, Seçào III e Capítulo IV
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CAPÍTULO 111 - ASPECTOS CONTROVERTIDOS.

Secão I - Abrangência do Preceito Constitucional.

Questão que vem causando certa controvérsia 

àqueles que se animaram a escrever sobre o tema, diz respeito ao 

alcance que o preceito do controle externo possa ter, isto é, em relação à 

qual - ou às quais - polícia(s) se destina o exercício do controle externo.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 

129, VII, fala tão somente que o Ministério Público exercerá o controle da 

atividade policial, sem discriminar se esta atividade policial é somente da 

Polícia Judiciária (Polícia Civil), ou também se enquadra naquela da 

Polícia Preventiva (Polícia Militar).

As opiniões se dividem. De um lado encontram-se 

aqueles que entendem ser a norma de caráter geral, abrangendo também 

a Polícia Militar, e de outro aqueles que se firmam no sentido de que este 

controle externo é somente da atividade da Polícia Judiciária .

Defendendo o primeiro entendimento, dentre outros,
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destacam-se João Estevam da SILVA185, José Damião Pinheiro

MACHADO186, Carlos Alexandre MARQUES187, Luiz Henrique Manoel da 

COSTA188 e Deusimar ROLIM189. Este último assim se manifesta:

“É de ver que o art. 144 da Carta Fundamental

contempla cinco organismos policiais, excluídos os corpos de 

bombeiros militares que, a rigor, não são polícia.

A seu turno, o inc. VII do art. 129 refere-se secamente a 

"controle externo da atividade policial", sem distinguir entre 

civis e militares, sem referir-se somente à polícia judiciária, e 

não excluindo as polícias rodoviária e ferroviária federais. (...)

O controle externo abrange, portanto, as cinco espécies 

de organismos policiais referidos no art. 144."

Defendendo a segunda corrente, encontram-se,

dentre outros, Márcio Luis Chila FREYESLEBEN190 e Walter Paulo 

SABELLA191, o qual assim se pronuncia:

185 SILVA, João Estevam da. Polícia, Corregedoría da Polícia Judiciária e o Controle Externo da 
Atividade Policial como uma das Funções Institucionais do Ministério Público, Justitia, n° 154, 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, abril/junho de 1991, páginas 41 e seguintes.

186 MACHADO, José Damião Pinheiro. Controle Externo da Atividade Policial, RT 678/407, abril 
de 1992. Este autor não chega a se manifestar explicitamente sobre o tema, mas afirma: “Para nós, 
o controle externo da atividade policial significa: (...) 3. recebimento, para fins de estatística e 
controle, de cópia dos Boletins de Ocorrência e Talões de Ocorrência elaborados pelas polícias 
civil e militar: (...) 9. possibilidade de Membro do Ministério Público presidir auto de prisão em 
flagrante delito, requisitando os meios necessários da Polícia Civil ou Militar. (...)”.

187 MARQUES, Carlos Alexandre. Controle Externo da Atividade Policial: Natureza e
Mecanismos de Controle, in Caderno Goiano de Doutrina, Internet, O Universo Jurídico, 
http://www.ujgoias.com.br/cgd/13a/13a030.htm, agosto de 2000.

188 COSTA, Luiz Henrique Manoel da. Introdução ao Estudo do Controle Externo da Atividade 
Policial Militar, in Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios, Brasília: 13-106, maio-agosto de 1998, páginas 38 a 46.

189 ROLIM, Deusimar, Controle Externo da Atividade Policial. Revista da Procuradoria Geral da 
República, n° 06, Seção Especial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, páginas 92 e 
seguintes.

190 FREYESLEBEN, Márcio Luis Chila, O Ministério Público e a Polícia Judiciária (Controle 
Externo da Atividade Policial), Belo Horizonte: Del Rey, 1993, página 82. No entanto, faz uma 
ressalva: Mexcepcionalmente a Polícia Militar, no inquérito militar, quando exerce função de 
polícia judiciária."

191 SABELLA, Walter Paulo. Atividade Policial: Controle Externo pelo Ministério Público,

http://www.ujgoias.com.br/cgd/13a/13a030.htm
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"... 0  enunciado literal do dispositivo, dada sua 

amplitude, poderá enganadamente conduzir à conclusão de 

que toda e qualquer atividade da polícia, preventiva ou 

repressiva, inclusive as atividades-meio, simplesmente 

ordinatórias do funcionamento dos órgãos policiais como 

centros de competência, dos segmentos civil ou militar, será 

objeto de atividade controladora. Mas, salvo melhor juízo, não 

é isso que ocorre. (...) o alvo dessa nova atribuição do Parquet 
é a atividade policial de apuração das infrações penais, desde 

o momento em que chega a notitia criminis à repartição 

policial; isto é, a atividade de polícia judiciária que Magalhães 

Noronha explica como “função investigatória destinada a 

auxiliar a Justiça no cumprimento de seus fins e à consecução 

dos fins do processo."

Ambas as correntes têm seus fundamentos.

Em que pese a abalizada segunda corrente ter-se 

inclinado a admitir que o controle externo seja feito somente em relação à 

Polícia Judiciária, o primeiro posicionamento há de prevalecer.

A Constituição da República, repita-se, quando fala 

sobre o controle externo da polícia, o faz de maneira genérica, sem 

restrição alguma. Não diz que o controle se dará somente sobre esta ou 

aquela Polícia. Fala somente em "controle externo da atividade policial".

Ora, é sabido que o legislador não economiza 

palavras e tudo o que escreve tem uma razão de ser. Ainda mais em se 

tratando da Constituição de um País. Se não economiza palavras, por que 
razão teria escrito somente "controle externo da atividade policial", e não 
"controle externo da atividade policial judiciária"? Certamente, porque a

Justitia, n° 154, São Paulo: imprensa Oficial do Estado, abril/junho de 1991, páginas 09 e 
seguintes.
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intenção do Constituinte não era de limitar esse controle externo somente 

à Polícia Judiciária, estendendo-o, também, à chamada Polícia 

Preventiva, ou, no caso, à Polícia Militar.

Ademais, é notório que alguns Policiais Militares, no 

exercício de suas funções, contrariando orientações de seus 

comandantes, não raras vezes, cometem abusos ou omissões, preferindo 

não comunicar à autoridade policial civil ocorrências de que tomam 

conhecimento. Agem, assim, como se estivessem autorizados a 

"escolher" quais infrações penais seriam passíveis de punição, e quais 

não, razão pela qual vem a merecer a fiscalização de suas atividades pelo 

Ministério Público, que, em última ratio, sempre desempenhou seu papel 

de guardião das leis e de seu fiel cumprimento.

Além disso, como lembra o próprio Márcio Luis Chila 

FREYESLEBEN192 (que, na essência, é de posicionamento contrário), a 

Polícia Militar também exerce atividade de Polícia Judiciária, quando atua 

no inquérito policial militar, aqui também carecendo de controle por parte 

do Ministério Público.

De outra sorte, a segunda corrente não está de todo 

equivocada, e com ela se concorda, quando afirma que o Ministério 

Público, no exercício desse controle, não poderá se ingerir na atividade 

interna, administrativa e funcional das polícias, mas, tão somente, no que 

tange à elaboração do inquérito policial, das investigações que lhe forem 

pertinentes e de outras atividades-fim da polícia, como, por exemplo, a 

custódia de presos provisórios193.

192 FREYESLEBEN, Márcio Luis Chila, O Ministério Público e a Policia Judiciária (Controle 
Externo da Atividade PoliciaP, Belo Horizonte. Del Rey, 1993, páginas 82 e 83

193 Mais adiante tratar-se-á da forma como esse controle sera exercido, no Capitulo IV, desta Ií 
Parte: "Instrumentos para o Exercicio do Controle Externo".
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Também assiste razão aos autores da segunda 

corrente quando dizem que o trabalho do Ministério Público guarda maior 

identidade com aquele desenvolvido pela Polícia Judiciária. Este é o 

motivo pelo qual, na prática, as ações de controle dar-se-ão com maior 

intensidade em relação à Polícia Judiciária, sem, contudo, olvidar da 

Polícia Militar.

Concluindo, quando a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, fala em "controle externo da atividade 

policial", está se referindo a todas as polícias, sejam elas preventivas ou 

repressivas.

E outro não poderia ser o posicionamento do 

legislador. Bem apreendendo a intenção do Constituinte Nacional, o 

Legislador Constituinte do Estado de Minas Gerais, traçando diretrizes de 

atuação do Ministério Público no controle externo da atividade policial, 

incluiu, na Constituição Estadual, mecanismos de controle de ambas as 

polícias, tanto repressiva, quanto preventiva194. Da mesma forma, as leis 

orgânicas dos Estados vêm inserindo a fiscalização também em relação à 

Polícia Militar.

VH"Arl. 125. (...)
I I -(...)

e) inspecionar as unidades policiais civis ou militares:
f) receber cópia de ocorrência lavrada pela  Policia Civil ou pela Polícia

M ilitar: ( . . . f
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Secão II - A Questão da Auto-aplicabilidade do Dispositivo 

Constitucional.

A Constituição da República estabelece, em seu 

artigo 129, VII, como função institucional do Ministério Público, o exercício 

do controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar 

respectiva.

Condiciona, portanto, a regulamentação deste 

controle à expedição da lei complementar.

Nos Estados em que a lei orgânica do Ministério 

Público ainda não está em vigor, surge dúvida a respeito da auto-

aplicabilidade ou não do dispositivo constitucional.

Neste aspecto, as normas constitucionais, quanto à 

sua aplicabilidade, possuem graus diversos de interpretação. Quem

melhor trata a questão é José Afonso da SILVA195, ao classificá-las, 

quanto à sua eficácia, em três grandes grupos:

11 Parece-nos necessário discriminar ainda mais, a fim de 

fazer-se uma separação de certas normas que prevêem uma

195 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3a ed., São Paulo: 
Malheiros Editores Ltda., 1999, páginas 82 e 83. E também, adotando a mesma classificação de 
José Aforso da Silva: TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, 6a ed., São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1989, paginas 26 e seguintes.
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legislação futura mas não podem ser enquadradas entre as de 

eficácia limitada. Em vez, pois, de dividir as normas 

constitucionais, quanto à eficácia e aplicabilidade, em dois 

grupos, achamos mais adequado considerá-las sob tríplice 

característica, discriminando-as em três categorias:

I - normas constitucionais de eficácia plena:

II - normas constitucionais de eficácia contida:

III - normas constitucionais de eficácia limitada ou 

reduzida.

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, 

desde a entrada em vigor da constituição, produzem todos os 

seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de produzí-los), 

todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, porque 

este criou, desde logo, uma normatividade para isso suficiente, 

incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes 

constitui objeto. 0  segundo grupo também se constitui de 

normas que incidem imediatamente e produzem (ou podem 

produzir) todos os efeitos queridos, mas prevêem meios ou 

conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos 

limites, dadas certas circunstâncias. Ao contrário, as normas do 

terceiro grupo são todas as que não produzem, com a simples 

entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o 

legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, 

sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, 

deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão 

do Estado".

Dentro dessa classificação, a norma do inciso VII, do 

artigo 129, da Constituição da República é enquadrada dentre aquelas 

consideradas de eficácia limitada, pois que depende da emissão de uma 

norma futura, “em que o legislador ordinário, integrando-ihe a eficácia, 

mediante lei ordinária, lhe dê capacidade de execução em termos de 

regulamentação daqueles interesses visados”, como lembra Michel 

TEMER. No mesmo sentido manifesta-se Hugo Nigro MAZZILI, que, 

adotando expressamente a classificação de José Afonso da SILVA, 
entende ser a norma em tela, de eficácia limitada, dizendo que ela não 

teria “aptidão para produzir por si mesma, com a só entrada em vigor da
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nova Constituição, todos os seus direitos essenciais” 196.

Isto não significa dizer que o controle externo da 

atividade policial não possa, de forma alguma, ser exercido enquanto não 

for promulgada a lei orgânica respectiva.

Mesmo que determinado Estado da Federação não 

tenha regulamentado a matéria, ainda restam os demais dispositivos de 

controle preexistentes, como aqueles previstos no próprio Código de 

Processo Penal.

Ademais, com a aplicação subsidiária da Lei Orgânica 

do Ministério Público da União aos Ministérios Públicos dos Estados, 

determinada pelo artigo 80, da Lei Orgânica Nacional, enquanto não 

estiver em vigor a Lei Orgânica Estadual, o controle pode ser exercido 

pelos Ministérios Públicos estaduais, valendo-se do disposto na Lei 

Orgânica do Ministério Público da União.

196 TEMER, Michel, Elementos de Direito Constitucional. 6a ed., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, páginas 26 e seguintes. MAZZILI, Hugo Nigro. O Controle Externo da Atividade 
Policial Justitia, n° 154, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1991, página 21.
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Seção III -  Investigação Criminal pelo Ministério Público.

Conforme já se disse, o poder dado ao Ministério 

Público, de exercer o controle externo da atividade policial, vem

recebendo ferrenhas críticas em grande parte, evidentemente, de parcela 

da própria Polícia.

No entanto, as críticas até o momento apresentadas, 

revestem-se de caráter corporativista, revelando-se de todo infundadas.

Neste aspecto, José Alves PAU LI NO197, quando do

estudo da matéria, solicitou às entidades da classe policial e

superintendências regionais do Departamento de Polícia Federal, em todo 

o Brasil, suas opiniões a respeito do controle externo, tendo recebido 

inúmeros questionamentos e observações. A respeito, o monografista 

assim se pronunciou:

"Percebe-se, no seu todo, a preocupação gerai dos 

membros integrantes da carreira policial acerca de como 

funcionará esse controle externo, e se o Ministério Público 

Federal terá ou não terá o poder de mando que os submete à 

sua submissão hierárquica. Um grande número sustenta a 

necessidade de ‘um trabalho em perfeita sintonia, respeitando

197 PAULINO, José Alves, O Ministério Público e o Controle Externo da Atividade Policial. 
Revista da Procuradoria Geral da Republica. n° 06, Seção Especial, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, páginas 103 e seguintes.
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a autonomia e a independência de cada uma delas’. Nesta 

parte, uma das instituições da categoria frisou que ‘não cabe a 

nenhum membro de quaisquer delas, afora os casos permitidos 

em lei e no processo legal, impor a membro de uma outra a 

sujeição de qualquer ato, por inexistir hierarquização entre as 

mesmas’. Cabe aqui destacar, acerca da possibilidade ou não 

da polícia judiciária se negar a dar cumprimento às 

manifestações do Ministério Público, matéria já apreciada pelo 

STJ, no RHC 1.695-MG, Rei. Min. José Dantas, in 17.8.92, se 

bem que, antes do advento da LC 75/93, cuja ementa foi a 

seguinte: ‘Penal. Prevaricação. Denúncia. Alegação de falta de 

justa causa. Habeas corpus. Ordem acertadamente denegada, 

na origem, em face da justa causa espelhada pela denúncia, 

consoante o dever policial de atendimento à intervenção do 

Ministério Público no curso do inquérito policial.’

A par das observações destacadas, as críticas têm 

gravitado, principalmente, em torno da questão do Ministério Público estar 

autorizado, ou não, a colher provas de determinados crimes.

A maioria dos policiais que se manifestam, 

demonstram não estar preocupados com a questão do controle externo 

da atividade policial de maneira global, mas apenas com um de seus 

aspectos, sempre insistindo e sustentando que o Ministério Público não 

poderia se ingerir na atividade de investigação criminal, pois esta seria 

exclusiva da Polícia Judiciária1981".

198 Esta situação fica bem evidenciada nas manifestações das Associações de Delegados de Polícia 
- ADEPOL, em diversos Estados da Federação. O Delegado Geral de Polícia do Estado de São 
Paulo, chegou a baixar a Portaria DGP-04, de 19 de novembro de 1996, disciplinando, dentre 
outras situações, em seu artigo 2o, o seguinte: “F/ca vedada a participação de policiais civis em 
investigações ou diligências efetuadas pelo Ministério Público, por meio de quaisquer 
procedimentos administrativos que não estejam expressamente estabelecidos em lei, sob pena de 
responsabilidade funcional. ".

A ADEPOL do Paraná, oficiou ao Delegado Geral Paranaense cobrando idênticas 
providências. Para se avaliar o tom do discurso da classe policial, segue trecho do ofício 
encaminhado ao Delegado Geral, pela ADEPOL/Pr.: " ...apresentar-lhe a profunda insatisfação da  
classe dos delegados com respeito aos termos do Ato Normativo da Procuradoria Geral de Justiça 
que proclama e autodenomina “controle externo da atividade p o lic ia l\ (...) tal ato apesar de 
douta lavra não é forte a ponto de revogar a Constituição Federal no tocante a dois aspectos que 
entendemos invencíveis, a saber: (a) monopólio da investigação a cargo da polícia judiciária (art. 
144, parágrafo 4o CF); (b) previsão (apenas) de controle externo da atividade policial por
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No entanto, esse inconformismo de parcela da classe 

policial, está calcado em premissas equivocadas, e não se sustenta, como 
se verá a seguir.

As entidades classistas policiais utilizam argumentos 

trazidos, principalmente, por Luiz Alberto MACHADO, que, tanto em 

Parecer elaborado a pedido da Associação Paranaense dos Delegados 

de Polícia, quanto em palestra proferida aos Delegados de Polícia de todo 

o país, posteriormente publicada em forma de artigo200, manifestou-se

integrantes do MP.(...) a Diretoria da ADEPOL reunida extraordinariamente decidiu ingressar 
com medidas judiciais objetivando (...) suspender os efeitos e aplicabilidade do Ato Normativo (...) 
que certamente não será recepcionado na prática pela  classe dos delegados de polícia não 
somente por questão de dignidade mas por absoluta e clara inconstitucionalidade. (...) Certos de 
estarmos atuando dentro dos limites (ainda que estreitos) da defesa do sistema vigente, rogamos 
providências urgentes desse Departamento para evitar um desgaste ainda maior de nossa 
instituição em confrontos desnecessários que certamente advirão e que a história por certo será 
implacável em registrar não somente os nomes de seus protagonistas, mas também daqueles que 
por covardia e omissão não atuaram com oportunidade, quando deveriam fazê-lo. Saudações. 
João Ricardo Képes Noronha. Presidente "

199 Vide a respeito, a obra do Delegado de Polícia Paranaense, Luiz Gilmar da SELVA, intitulada: 
Controle Externo da Atividade Policial Curitiba: Artes & Textos, 1995, onde, ao tratar do tema, o 
autor demonstra, por vezes de maneira passional, o corporativismo arraigado na Polícia Civil, 
conseguindo deturpar o verdadeiro sentido do que se pretende com o controle externo da atividade 
policial, quando afirma, repetidamente, que “o Ministério Público exige a  ‘fa tia ” de polícia  
judiciária ’ (sic).

Também deturpando o real sentido da necessidade do controle externo da atividade 
policial, vide as declarações do então candidato à presidência da ADEPOL-Brasil, Jair Cesário da 
Silva, colhida de entrevista divulgada através do site da ADEPOL-Brasil, na internet, em 
08.02.2001 : “Caso nossa chapa venha a receber o respaldo de nossos colegas, e sinto que é muito 
provável, precisaremos de imediato tentar nos livrar do famigerado controle externo da atividade 
policial pelo Ministério Público, que tem sido extremamente nefasto para a Polícia Civil e, por via 
de conseqüência, para a sociedade. Temos de aproveitar a oportunidade em que se discute a 
reforma do Judiciário, onde se pretende instituir o controle externo, tanto para a Justiça quanto 
para o Ministério Público, a ser exercido com a participação da sociedade civil, para que 
tenhamos um controle externo semelhante, ou que fiquemos apenas com o controle que já  vem 
sendo exercido pelos juizes corregedores. ( ) que não podemos concordar é com este controle 
exdrúxulo que está aí. Este precisa ser combatido com extremo rigor. ”

200 MACHADO, Luiz Alberto. Parecer so licitado pela Associação Paranaense dos Delegados de 
Polícia, sob o título "Adepol faz consulta a jurista sobre as atribuições do Ministério Público e da 
Polícia M ilitar, in Jornal da Adepol, tr 32, Curitiba: outubro de 1996, páginas. 8 e 9. Este mesmo 
parecer foi apresentado, sob a forma de palestra, transcrita sob o título "Conversa com a Polícia 
Judiciária (estadual e federalY\ em Foz do Iguaçu, no 6o Congresso Nacional dos Delegados de 
Polícia, no dia 09 de outubro de 1996 e posteriormente publicado sob a forma de artigo intitulado 
O Monopólio Constitucional da Investigação Criminal, in Estudos em Homenagem a Geraldo 
Ataliba - 2, Direito Administrativo e Constitucional, Organizador: Celso Antonio Bandeira de 
Mello, São Paulo: Malheiros Editores Lida., 1997, páginas 434 a 448.
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aduzindo, em resumo, que a Polícia Civil deteria o monopólio da

investigação na medida em que o artigo 144, da Constituição da 

República teria revogado o parágrafo único do artigo 4o, do Código de 

Processo Penal Brasileiro; e em decorrência disso, o Ministério Público 

não poderia produzir provas e que, se assim agir, tudo o que for por ele 

colhido não se prestará à instrução criminal, sendo eivado de

inconstitucionalidade e, conseqüentemente, nulidade.

MACHADO sustenta, assim, que a Polícia Civil

deteria o monopólio constitucional da investigação e que, quando o 

Ministério Público procede a investigações, perde sua imparcialidade e 

impessoalidade, o que, no seu entender, feriria uma garantia individual 

dos cidadãos.

Traz, como corolário de seu entendimento, uma

decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar Recurso de 

Habeas Corpus entendeu que “o magistrado e o membro do ministério 

público se houverem participado da investigação probatória não podem 

atuar no processo. Reclama-se isenção de ânimo de ambos. Restaram 

comprometidos (sentido jurídico). Daí a possibilidade de argüição de 

impedimento, ou suspeição”

Este entendimento, no entanto, com a devida vénia, 

não se coaduna com as interpretações doutrinária e jurisprudencial 

majoritárias sobre o tema.

De fato, a decisão trazida à baila por MACHADO, é 

isolada em termos jurisprudenciais e a questão que ela aborda, inclusive, 

já foi objeto até mesmo de Súmula do mesmo Superior Tribunal de Justiça 

em entido diametralmente oposto, editada em 13 de dezembro de 1999 

e puolicada no Diário da Justiça da União do dia 07 de fevereiro de 2000,
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página 185:

“Súmula 234 do STJ -  A participação de membro do 

Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o 

seu impedimento ou suspeição para o oferecimento de

denúncia. ”201

Já no que diz respeito à tese de que o artigo 144, IV, 

e seu §4°, da Constituição da República, teriam revogado o parágrafo 

único, do artigo 4o, do Código de Processo Penal Brasileiro, 

impossibilitando outras autoridades, que não a autoridade policial, de 

realizar investigações, são oportunas as seguintes considerações.

Preliminarmente, veja-se o que dizem o inciso IV e o 

§4°, do artigo 144, da Constituição da República:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos:

(. ..)

IV - polícias civis;

( . . . )

§4°. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 

carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 

exceto as militares. ”

Da leitura do texto acima transcrito observa-se que a 

segurança pública será exercida, dentre outras, pela Polícia Civil e que a 

ela se incumbem as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares.

201 Seis toram os precedentes para a elaboração da referida Súmula 234, do S.T.J.: RHC 4074/PR. 
RHC 6662/PR, RHC 7063/PR, RHC 892/SP. HC 7445/RJ e HC 9023/SC,
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Ninguém nega isso. Está no texto da Constituição. O 

que se questiona, isto sim, é se, da análise deste texto, é possível concluir 

que nenhuma outra autoridade poderá desempenhar investigação

criminal.

MACHADO sustenta que estes dispositivos

constitucionais teriam revogado o parágrafo único, do artigo 4o, do Código

de Processo Penal, que diz:

“Art. 4o, A policia judiciária será exercida pelas 

autoridades policiais no território de suas respectivas

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e 

da sua autoria.

Parágrafo único. A competência definida neste artigo 

não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei 

seja cometida a mesma função.”

Sua tese, no entanto, não pode prosperar, na medida 

em que conflita com uma análise mais percuciente e sistemática, tanto da 

Constituição da República, quanto de outras leis infraco iscitucionais.

Preliminarmente, cumpre assinalar que a tarefa de 

Polícia Judiciária não é somente da Polícia Civil ou Federal, posto que a 

Polícia Militar também exerce função policial judiciária, quando da 

elaboração do inquérito policial militar, a teor do que dispõe o Código de 

Processo Penal Militar202, em seus artigos 8o e seguintes.

Ademais, como se sabe, a Constituição da República 

assegura, por exemplo, às autoridades parlamentares, a possibilidade de 
conduzirem investigações, inclusive de repercussão criminal, através das 

chamadas Comissões Parlamentares de Inquérito, hoje amplamente

-02 Decreto-Lei n° 1002, de 21 de outubro de 1969.
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utilizadas, tanto pela Câmara dos Deputados, quanto pelo Senado 

Federal. É o que, sem nenhuma dificuldade, se depreende da leitura do 

artigo 58, §3°, da mesma Constituição da República:

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com 

atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 

resultar sua criação.

(■■■)
§3°. As comissões parlamentares de inquérito, que terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, 

além de outros previstos nos regimentos das respectivas 

Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante 

requerimento de um terço de seus membros, para a apuração 

de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 
Público, para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores." (arifos nossos)

Ora, se a Constituição da República autoriza a 

investigação pelas Casas do Congresso Nacional, com conseqüente

encaminhamento do resultado para que o Ministério Público promova, se 

for o caso, a respectiva ação penal, é evidente que, quando tratou da 

possibilidade da Polícia Civil investigar, no seu artigo 144, essa mesma

Constituição não o fez de forma a excluir a atribuição concorrente das

demais autoridades. Ao menos é o que se infere de sua leitura 

sistemática. Aliás, a respeito de interpretação sistemática, vale a lição de 

Carlos MAXIMILIANO203:

“Consiste o Processo Sistemático em comparar o 

dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório 

ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto.

203 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicacão do Direito. 10a ed., Rio de Janeiro. 
Forense, 1988, páginas 128 a 130.
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Por umas normas se conhece o espírito das outras. 

Procura-se conciliar as palavras antecedentes com as 

conseqüêntes, e do exame das regras em conjunto deduzir o 

sentido de cada uma.

( ...)

A verdade inteira resulta do contexto, e não de uma 

parte truncada, quiçá defeituosa, mal redigida; examíne-se a 

norma na íntegra, e mais ainda: o Direito todo, referente ao 

assunto. ”

Na mesma linha de raciocínio é oportuno destacar o 

pensamento de Luís Roberto BARROSO204:

"Uma norma constitucional, vista isoladamente, pode 

fazer pouco sentido ou mesmo estar em contradição com outra. 

( . ..)

O método sistemático disputa com o teleológico a 

primazia no processo interpretativo. O direito objetivo não é um 

aglomerado aleatório de disposições legais, mas um organismo 

jurídico, um sistema de preceitos coordenados ou

subordinados, que convivem harmonicamen+e.

(...)

A Constituição intepreta-se como um todo harmônico, 

onde nenhum dispositivo deve ser considerado isoladamente. 

Mesmo as regras que regem situações específicas, 

particulares, devem ser interpretadas de forma que não se 

choquem com o plano geral da Carta."

E é justamente esta interpretação sistemática que 

deve ser aplicada no presente caso, onde as normas constitucionais não 

podem ser analisadas isoladamente, como se as demais fossem

estranhas ao ordenamento jurídico.

O mesmo se diga da análise que se possa fazer a

204 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicacâo da Constituição. 3 ed.. São Paulo: Editora
Saraiva, 1999, páginas 134 e 135.
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respeito da possibilidade, garantida constitucionalmente - e que portanto 

não fere o princípio da legalidade do Ministério Público vir a investigar, 

conforme também se conclui da leitura do artigo 129, I e VI, da 

Constituição da República, verbis:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da

lei;

(...)

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de

sua competência, requisitando informações e documentos para

instruí-los, na forma da lei complementar respectiva."

Assim, o inciso I do artigo transcrito é claro ao conferir 

ao Ministério Público o pleno e exclusivo exercício da ação penal pública. 

Neste aspecto, tal exercício somente se dá em sua amplitude se houver 

elementos suficientes para a propositura da ação penal respectiva, os 

quais podem ser encontrados no inquérito policial ou em quaisquer outras 

peças informativas.

Sucede que, em não raras situações, os inquéritos 

policiais são precariamente instruídos, com deficiente colheita de provas, 

o que fragiliza a função institucional do Ministério Público de promoção da 

ação penal pública205.

Por vezes, mesmo após a requisição de novas 

diligências para suprir falhas, algumas continuam persistindo.

Cabe, enião, ao Ministério Público, adotar 
providências para que possa exercitar plenamente suas funções 

constitucionais, suprindo as omissões evidenciadas, pois como parte

■°5 A esse respeito, vide retro: II Parte. Capítulo II, Seção O, sob o título “A Razão do Controle
Externo".
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autora da ação penal a ele incumbe provar o que alega em Juízo. E se é 

o titular exclusivo da ação penal pública incondicionada e tem o ônus de 

provar, nada mais justo que também possa produzir a prova, quando a 

polícia não agir com a diligência necessária.

Como recordam os Procuradores da República 

Aloisio Firmo G. da SILVA, Maria Emilia M. de ARAÚJO e Paulo Fernando 

CORRÊA206, esta possibilidade vem assegurada até mesmo pela Teoria 

dos Poderes Implícitos forjada no julgamento do caso MacCulloch vs. 

Maryland, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, segundo a qual 

quando o constituinte concede a determinado órgão - no caso o Ministério 

Público - uma função - exercer privativamente a ação penal pública -, 

implicitamente está lhe concedendo os meios necessários ao

cumprimento desta função - instauração de procedimento administrativo 

investigatório -, sob pena de frustrar-lhe o exercício da mesma.

Outro não é o pensamento de Carlos

MAXIMILIANO207:

“Quando a Constituição confere poder geral ou 

prescreve dever franqueia também, implicitamente, todos os 

poderes particulares, necessários para o exercício de um, ou 

cumprimento do outro.

É força não seja a lei fundamental casuística, não desça 

a minúcias, catalogando poderes especiais, esmerilhando 

providências. Seja entendida inteligentemente: se teve em mira 

os fins, forneceu os meios para os atingir. ”

E nem poderia ser diferente, pois se, como já se

206 SILVA, Aloisio Firmo G. da, ARAÚJO, Maria Emilia M. de, CORRÊA, Paulo Fernando A
Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público. Internet,
http://www.teiajuridica.com/investiga.html

207 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 10a ed„ Rio de Janeiro: 
Forense, 1988, página 312.

http://www.teiajuridica.com/investiga.html
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disse, o trabalho da Polícia é destinado a auxiliar a formação da opinio 

delicti do Ministério Público, a fim de que este tenha condições de aferir 

sobre a propositura, ou não, de ação penal contra alguém, nada mais 

óbvio que autorizar o Ministério Público a interferir na investigação que 

esteja sendo efetivada pela Polícia, ou, até mesmo, permitir que ele 

proceda sua própria investigação quando entender necessário.

Ainda mais, se for observado que o Inquérito Policial 

é até dispensável ao oferecimento de denúncia, conforme preceituam, 

desde 1941, os artigos 27, 39, §5°, 46, §1° e 47, todos do Código de 

Processo Penal Brasileiro.

Desta forma, é cristalina a possibilidade de 

instauração de procedimento administrativo investigatório pelo Ministério 

Público, principalmente em se tratando de crime imputado a agente ou 

autoridade policial, quando a instauração do referido procedimento 

colabora sobremaneira para o pleno exercício do controle externo da 

atividade policial.

Viabilizando esta providência, encontra-se o inciso VI, 

do artigo 129, que, complementarmente ao inciso I, do mesmo artigo, 

refere-se à possibilidade de instauração de procedimento administrativo 

investigatório, remetendo à “lei complementar respectiva” a incumbência 

de definir sua forma.

Esta “lei complementar respectiva” referida, pode ser, 

em primeira ratio, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n° 

8625/93); num segundo momento, a Lei Complementar do Ministério 
Público da União (Lei n° 75/93), aplicada subsidiariamente aos Ministérios 

Públicos Estaduais, quando da omissão das Leis Orgânicas Estaduais, de 

acordo com o artigo 80, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público; e, 

num terceiro momento, as respectivas Leis Orgânicas Estaduais de cada
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um dos Ministérios Públicos dos Estados da Federação.

Assim, neste sentido, a Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público (Lei n° 8625/93) antecipando-se às demais leis 

orgânicas, disciplinou a questão em seu artigo 26, I, Il e V:

“Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público 

poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e 
procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí- 

los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou 

esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 

injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela 

Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas em lei;

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de 

órgãos e entidades da administração direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios;

c) promover inspeções e diligências investiaatórias iunto às 

autoridades, órgãos e entidades a que r? refere a alínea 

anterior;

II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, 

para instruir procedimentos ou processo em que oficie
(...)

V - praticar atos administrativos executórios, de caráter 
preparatório;
(...)" (grifos nossos).

Este artigo e respectivos incisos vêm repetidos e 
detalhados na Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei 

Complementar n° 75/93), em seus artigos 7o e 8o, que impõe também 

sejam transcritos aqui:
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“Art. 7°. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que 

necessário ao exercício de suas funções institucionais:

I - instaurar inquérito civil e outros orocedimentos 
administrativos correlatos:
( . . . )

Art. 8°. Para o exercício de suas atribuições o Ministério 

Público da União poderá, nos orocedimentos de sua 
competência:
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, 

no caso de ausência injustificada;

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de 

autoridades da Administração Pública direta ou indireta;

III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de 

seus servidores e meios materiais necessários para a 

realização de atividades específicas;

IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;

V - realizar inspeções e diligências investiaatórias:
VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, 

respeitadas as normas constitucionais pertinentes a 

inviolabilidade do domicílio;

VII - expedir notificações e intimações necessárias aos 
procedimentos e inquéritos que instaurar:
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de 

caráter público ou relativo a serviço de relevância pública;

IX - requisitar o auxílio de força policial” (grifos nossos).

As leis orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais 

também seguem a mesma linha, praticamente repetindo os dispositivos já 

referidos e constantes das leis nacionais.

Atento à questão, e visando melhor discipliná-la, o 
Conselho Superior do Ministério Público Federal editou a Resolução n° 

38, de 13 de março de 1998, publicada no Diário da Justiça da União, de 

19 de março de 1998, disciplinando, já no artigo 1o, o que se entende 

como pleno exercício da ação penal pública:



“Art. 1° - A titularidade piena do exercício da ação penal pública 

autoriza o membro do Ministério Público a realizar 

pessoalmente, ou em equipe, procedimento investigatório 

próprio, com inquirições pessoais de investigados e 

testemunhas; requisições de documentos e perícias; bem como 

acompanhar pessoalmente, ou em equipe, inquéritos e 

investigações policiais preliminares instaurados no âmbito da 

Polícia Federal, nos termos da Resolução n° 32 deste 

Conselho Superior."

Portanto, como se vê claramente dos dispositivos 

legais destacados, a Constituição da República não revogou, sequer 

tacitamente, o parágrafo único do artigo 4o, do Código de Processo Penal 

Brasileiro, existindo previsão legal para a instauração, pelo Ministério 

Público, de "procedimentos administrativos pertinentes ou correlatos" ao 

inquérito civil, ou seja, de procedimentos administrativos investigatórios, 

inclusive de natureza criminal. Assim, a atuação investigatória do 

Ministério Público está legalmente amparada.

Outro argumento adotado pelas associações de 

classe da Polícia Civil, para defender seus posicionamentos, é de que a 

Constituição da República, no inciso IV, de seu artigo 144, estabelece que 

é atribuição da Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de 

polícia judiciária da União. O mesmo artigo, como visto, fala que à Polícia 

Civil incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Baseado também neste dispositivo, pretende, parcela 

significativa dos representantes da Polícia, insistir que detém o monopólio 

da investigação criminal, e que o Ministério Público está impedido de 
exercer qualquer atividade neste sentido.

Este fundamento, no entanto, também é por demais 

insubsistente e, a exemplo dos já abordados, não resiste à análise mais
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aprofundada do tema.

A expressão “exercer, com exclusividade”, prevista no 

inciso IV, do artigo 144, da Constituição da República, refere-se ao fato de 

que as funções de Polícia Judiciária Federal somente podem ser 

exercidas pela denominada Polícia Federal, excluídas as demais (civis 

estaduais e militares).

Este é também o entendimento de Flávio Meirelles 
MEDEIROS208, que explicita:

"... Afaste-se, como já o fizemos em outra passagem, a 

interpretação do termo exclusividade do artigo 144, parágrafo 

primeiro, inciso 4o, da CF, como expressão de inviabilidade de 

outras autoridades de exercer a função de policia judiciária. A 

exclusividade ali colocada tem por fim apenas arredar as 

polícias estaduais do exercício da função de polícia judiciária 

da União. ”

No mesmo sentido, cabe, a título ilustrativo, citar o 

posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que em ação 

interposta pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia - ADEPOL, 

assim se manifestou:

20. Assim sendo, tenho que a expressão “com 
exclusividade”, inserida na regra contida no inciso IV, do 
$1°. do art. 144, da CF. deve ser interpretada no sentido de 
excluir das demais oolícias elencadas nos incisos II a V do 
referido artigo, inclusive as de âmbito federal frodoviária e 
ferroviária), a destinacão de exercer as funções de polícia 
judiciária da União. ” (grifos nossos) 209

:08MEDEIROS, Flávio Meirelles Do Inquérito Policial. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Ltda., 1994, página 75

:09ADln n° 15 17, UF, Relator Ministro Maurício Correa, julgado em 30 de abril de 1997, 
Informativo STF n° 7 1.
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De qualquer sorte, até mesmo a “exclusividade” de 

atuação da Polícia Federal, contida no citado artigo, vem flexibilizada, na 

prática, principalmente nos crimes eleitorais, onde, pela ausência de 

melhor estrutura da Polícia Federal, a atividade investigatória acaba 

sendo delegada à Polícia Civil, estadual. Neste aspecto a jurisprudência 

pátria já se manifestou:

"Atribuição de instaurar inquéritos policiais e/ou de 

realizar atos investigatórios em matéria eleitoral. Atribuição 

concorrente. Compete à Polícia Civil, nos municípios em que 

não existe Delegacia de Polícia Federal, de ofício ou mediante 

requisição da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral ou 

da própria Polícia Federal, instaurar inquéritos policiais ou 

praticar atos investigatórios referentes a crimes de competência 

da Justiça Eleitoral,’210

Ou seja, essa expressão “exercer com exclusividade”, 

por vezes mitigada na prática, não se dirige ao Ministério Público, que, 

quando investiga em procedimento próprio, não está exercendo qualquer 

atividade de polícia propriamente dita, e, muito menos, está instaurando 

ou presidindo um “inquérito policial”. O que o Ministério Público faz, na 

verdade, é desempenhar seu papel constitucional de defensor da ordem 

jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, exercendo seu 

poder de dominus litis, sempre amparado pelos dispositivos 

constitucionais vistos acima, quais sejam, aqueles elencados no artigo 

129, da Carta Magna.

Enfim, como se percebe facilmente, as Polícias 
Judiciárias não detêm o monopólio da investigação criminal, estando

210 Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Processo n° 
01/89, Classe VII, em 29 de setembro de 1989, Relator Desembargador Gilberto Niederaurer 
Corrêa. Jurisprudência citada por CÂNDIDO, Joel José. Direito Eleitoral Brasileiro, 4o ed., Bauru, 
SP. Edipro - Edições Profissionais, 1994, página 303.
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outros órgãos do Poder Público autorizados a realizar investigações 

criminais, podendo citar, como exemplos - além do Ministério Público, nos 

casos em que entenda necessário e, também, naqueles casos em que 

houver indícios da prática de infração penal por parte de membro do 

Ministério Público (art. 41, parágrafo único, da Lei n° 8625/93) -, as 

Sindicâncias preparatórias de Processos Administrativos Disciplinares 

contra funcionários públicos (que podem servir de base para oferecimento 

de denúncia criminal pelo Ministério Público), e, mais precisamente, as 

Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso Nacional para 

apuração de crimes de seu interesse, o inquérito instaurado pelas Casas 

Legislativas para apurar crime ocorrido nas dependências do Senado 

Federal ou da Câmara dos Deputados (Súmula 397, do S.T.F.)211 e até 

mesmo o Magistrado, seja a teor da Lei de Combate ao Crime Organizado 

(Lei n° 9034/95), seja nos inquéritos judiciais falimentares (Decreto-Lei n° 

7661/45, artigos 103 e seguintes), seja quando instaura inquérito em 

razão de infração penal cometida na sede ou dependência do Supremo 

Tribunal Federal, conforme dispõe seu Regimento Interno, artigo 43, seja 

quando investiga crime praticado por Magistrado, o que vem assegurado 

no artigo 33, parágrafo único, da Lei Orgânica Nacional da Magistratura 

(Lei Complementar n° 35/79), seja mesmo quando irá julgar (art. 502, do 

Código de Processo Penai).

A autoridade policial judiciária, como ressaltado no 

início, estaria incumbida de proceder exclusivamente ao chamado 

“inquérito policial”, mas, como visto, este não é o único, exclusivo ou 

necessário procedimento preiiminar investigatório para sustentar uma 

ação penal em Juízo.

Este, aliás, é o entendimento do Pleno do Supremo

:n Súmula 397, S.T.F : "() poder de policia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 
caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em 
flagrante do acusado e a realização do inquérito. "
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Tribunal Federal a respeito do tema, que, mais uma vez, impõe seja 

transcrito:

“Ao cuidar das funções de poiícia judiciária e 

investigações criminais atribuídas às Polícias Civis, o texto 

constitucional do § 4 do art. 144, não utiliza o termo 

“exclusividade". 22. Constata-se, pois, que a Constituição 
não veda o deferimento oor lei de funções de 
investigações criminais a outros entes do Poder Público, 
sejam agentes administrativos ou magistrados.” (grifos 
nossos).212

Não obstante a exaustiva previsão legal, bem como 

o entendimento jurisprudencial recente do Pleno do Supremo Tribunal 

Federal - supra transcritos - e de toda a esmagadora maioria da 

doutrina213, que apontam em sentido contrário à tese das entidades

‘ !2ADIn n° 1517, UF, Relator Ministro Maurício Correa, julgado em 30 de abril de 1997,
Informativo STF n° 71.

213 A doutrina é quase unânime em aduzir da possibilidade do Ministério Público proceder a
investigações por iniciativa própria. A esse respeito vide, dentre outros:
■ BASTOS, Marcelo Lessa. Investigação Criminal - O Papel do Ministério Público, in Site da 

Faculdade de Direito de Campos, Internet, www.fdc.br/artigos/ic.htm, fevereiro de 2001.
■ CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo. Saraiva, 2000, páginas 67 e 68.
■ CASTILHO, Ela Wiecko V. de Castilho. Investigação Criminal pelo Ministério Público, in 

APMP em Revista - Órgão Informativo da Associação Paranaense do Ministério Público, ano 
III, n° 08 Julho de 1999;

■ COSTA, Paula Bajer Fernandes Martins da. Sobre a posição da policia judiciária na estrutura 
do direito processual penal brasileiro da atualidade, in Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, ano 7, n° 26, abril-junho de 1999, 
página 217;

■ DOTTI, René Ariel. O Controle da Policia, in Jornal O Estado do Paraná, edição de 05 de 
janeiro de 2001, página 4.

■ FARIA, Cristiano Chaves de. A Investigação Criminal Direta pelo MP e a Inexistência de 
Impedimento/Suspeição para o Oferecimento da Denuncia, in Revista da Associação Paulista 
do Ministério Público, Ano III, n° 30, dezembro/janeiro de 2000, páginas 37 a 40;

■ FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira, vol. 5, São Paulo: Saraiva, 
1989, página 147.;

■ LOPES Jr. Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal, Rio de Janeiro. 
Editora Lumen Juris, 2001;

■ _______ . A Crise do Inquérito Policial e a Investigação Controlada pelo Ministério Público, in
Revista da Associação Paulista do Ministério Público, .Ano III, n° 30, dezsembro/janeiro de 
2000, paginas 35 e 36;

■ MACHADO, José Damião Pinheiro. Controle Externo da Atividade Policial, in RT 678. Rio de 
Janeiro. Editora Revista dos Tribunai:. abril de 1992, paginas 407 a 409;

■ MARQUES, Carlos Alexandre. Controle Externo da Atividade Policial: Natureza e 
Mecanismos de Exercício, m Caderno Goiano de Doutrina. Internet. O Universo Jurídico,

http://www.fdc.br/artigos/ic.htm


117

classistas policiais, outro argumento por vezes utilizado para tentar alijar o 

Ministério Público da possibilidade do mesmo realizar investigações 

criminais, seria de que o artigo 129, da Constituição da República, bem 

como os dispositivos infraconstitucionais constantes das Leis Orgânicas 

do Ministério Público, acima transcritos, diriam respeito somente ao 

inquérito civil público, isto é, o Ministério Público somente poderia 

investigar quando fosse oferecer ação civil pública e não ação penal 

pública.

Esta alegação, sustentada tecnicamente por Antonio 

Evaristo de MORAIS FILHO214, é também facilmente descartada, haja

http://vvww.ujgoias.com.br/cgd/13a/13a030.htm;
■ MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1. Rio de Janeiro. 
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118

vista que, da simples leitura dos referidos dispositivos legais, extrai-se a 

conclusão lógica de que eles tratam tanto do inquérito civil, quanto de 

“outros procedimentos administrativos”, no caso, de procedimentos 

administrativos investigatórios criminais.

A redação dos artigos em tela (seja a nível 

constitucional, seja infraconstitucional) sempre faz referência ao inquérito 

civil “e” outros procedimentos administrativos, isto é, um não se confunde 

com o outro.

Esta letra “e” posta na redação dos citados artigos, 

deve ser interpretada gramaticalmente como conjunção aditiva e não 

alternativa (pois se esta fosse a intenção, a conjunção seria “ou”). Assim, 

resta patente que ao Ministério Público é possibilitada a instauração de 

procedimento administrativo investigatório próprio.

Neste sentido, aliás, manifestou-se NÉRI DA 

SILVEIRA, Ministro do Supremo Tribunal Federal215:

É de observar, ademais, que, para promovera ação penal 

pública, ut art. 129, I, da Lei Magna da República, pode o MP 
proceder às averiguações cabíveis, requisitando 
informações e documentos para instruir seus 
procedimentos administrativos preparatórios da ação 
penal (CF, art. 129. VI). requisitando também diligências 

investigatórias e instauração de inquérito policial (CF, art. 129, 

VIII) (grifo nosso).

Seguindo a mesma linha VICENTE LEAL, Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, relatou o posicionamento daquela Corte 

Superior216:

:i5ADIn n° 1571-1- DF, pedido liminar (Informativo STF n° 64)

HC n° 8025- PR, Rei. Min. Vicente Leal, STJ. julgado em 01.12.98, publicado no DJ de 
18 12.98, m Boletim Informativo da Legislação Brasileira Jurua, ano 7, 225, Curitiba: Jurua
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“Para a orooositura da acão penal pública, o 
Ministério Público pode efetuar diligências, colher
depoimentos e investigar os fatos, oara o fim de poder 
oferecer denúncia pelo verdadeiramente ocorrido.” (grifo
nosso).

E, noutro julgado, em pedido de Habeas Corpus 

onde, coincidentemente, Luiz Alberto MACHADO funcionou como

Advogado do recorrente217, o Ministro VICENTE LEAL chegou a ir além,

afirmando ser possível ao Ministério Público até mesmo instaurar o 

chamado “inquérito policial”:

“(...) Não veio qualquer ilegalidade na postura do 
Ministério Público ao proceder investigação, substituindo- 
se à autoridade policiai.

Ora, é sabido que o Ministério Público, como órgão 
de defesa dos interesses individuais e coletivos 
indisponíveis, tem competência para instaurar inquérito 
policiai para investigar a prática de atos que afetam o 
interesse coletivo.

E a instauração desse procedimento não provoca 

qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Por 

isso, tenho que o habeas corpus se revela remédio processual 

inidôneo para coibir eventuais irregularidades nele ocorrentes.

Em face do exposto, tenho como apta a acusação e, por 

isso. nego provimento ao recurso."(grifo nosso)

Este posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

veio confirmado pelo acórdão relatado pelo Ministro GILSON DIPP:

-A T O S  INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS

Editora, pg. 14.

217 HC n° 7063-PR, Rei. Min. Vicente Leal, STJ, julgado em 26.08.98, publicado na Revista do 
Superior Tribunal de Justiça, ano 12. 131. páginas 349 a 353, onde foi recorrente João Ricardo 
Kepes Noronha, tendo como advogado Luiz Alberto MACHADO e outros.



120

DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE 

RECONHECIDA.

I -  São válidos os atos investigatórios realizados 
pelo Ministério Público, que oode requisitar informações e 
documentos para instruir seus procedimentos 
administrativos, visando ao oferecimento de denúncia.

II -  Ordem que se denega.'218 (grifo nosso)

E também pelo entendimento esposado pelo Ministro
PEDRO ACIOLI:

“A atuação do Promotor, na fase investigatória, pré- 

processual, não o incompatibiliza para o exercício da 

correspondente ação penal. Estranho seria que não pudesse 
o Promotor, para formação da ooinio delicti', colher 
preliminarmente as provas necessárias para a ação penal." 
2í9(grifo nosso)

Ainda no mesmo diapasão, o Tribunal Regional 

Federal da 4o Região220:

'HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM 

INVESTIGAÇÕES PROCEDIDAS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. LIBERAÇÃO IRREGULAR DAS MERCADORIAS 

DESCAMINHADAS. CORPO DE DELITO.

1. O inquérito policial é, em regra, atribuição da autoridade 

policial.

2. O parquet pode investigar fatos, poder este que se inclui 
no mais amolo de fiscalizar a correta execução da lei.
3. Se o conjunto de elementos e informações colhidos são 

suficientes para consubstanciar o fumus boni iuris, no que diz

21S! HC n° 7445/RJ, 5o Turma, Relator Min. Gilson Dipp, julgado no dia 01.12.98, DJU de 01.02.99

219 RHC 3.586-2 - PA - 6a T. - julgado em 09.05.94 - Relator Min. Pedro Acioli, DJU de 30.05.94, 
in RT 707/376.

22H HC n° 97 04,26750-9-PR, Rei. Juiz Fábio Bittencourt da Rosa. Io T.. julg. em 24,06.97, DJU de 
16.07.97.
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respeito à materialidade e autoria do crime, impõe-se o 

recebimento da denúncia.

4. Tal poder do óraão ministerial mais avulta, guando os 
envolvidos na infração penal são autoridades policiais, 
submetidos ao controle externo do Ministério Público.
5. Se as mercadorias foram licitamente liberadas por outra 

autoridade policial, isso não aproveita aos infratores. Incidência 

do art. 167 do CPP.6. Ordem de habeas corpus denegada, 

sendo cassada a liminar concedida.” (grifos nossos).

Os Tribunais regionais também têm adotado o 

mesmo pensamento:

“HABEAS CORPUS. ABUSO DE AUTORIDADE. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO 

INVESTIGATÓRIO REALIZADO PELO MP. JUSTA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE.

Qualquer Promotor de Justiça, nas mais diferentes 
comarcas deste país, poete colher elementos de 
informação, que venham servir de base para oferecimento 
da denúncia, pouco importando o rótulo que se queira dar 
a essas pecas, ou seia. Procedimento Investiqatório 
Supletivo do Núcleo de Investigação Criminal e Controle 
Externo da Atividade Policial do Ministério Público do 
Distrito Federal. No Ministério Público local, esse trabalho, 

vem sendo feito, por uma questão interna de divisão de 

atribuições, por Promotores especificamente designados para 

tal função. Não se viola qualquer disposição constitucional 
ou norma do Código de Processo Penal, nem há. in casu. 
invasão das funções da Polícia Judiciária. O habeas corpus 

não é meio hábil ao exame aprofundado de provas, 

notadamente provas testemunhais, que poderão ser 

exaustivamente avaliadas, com a observância do princípio do 

contraditório, no curso da ação penal, que deverá prosseguir se 

a denúncia oferecida encontra respaldo nos elementos de 

informação colhidos. Denegou-se a ordem. Unânime. (TJDF, 2a 

Turma Criminal. HC n° 120-8/98, rei. Des. Vaz de Mello. ac.
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02.04.98) grifos nossos.221

E, mais:

“MINISTÉRIO PÚBLICO - Investigação policial - Colheita 

de provas para servir de base a denúncia ou a ação penal - 

Admissibilidade - Procedimento amparado na lei - Inteligência 

do art. 144, §1°, IV, c.c. o § 4o, da CF e c/c o art. 4o e parágrafo 

único do CPP - Declarações de votos.

O Ministério Público tem legitimidade para proceder 
a investigações ou prestar tal assessoramento à Fazenda 
Pública para colher elementos de prova que possam servir 
de base a denúncia ou acão penal222/' (grifo nosso)

Portanto, a par de algumas decisões judiciais 

isoladas223 e alguns posicionamentos doutrinários também distantes da

221 Jurisprudência citada por MARQUES, Carlos Alexandre. Controle Externo da Atividade 
Policial: Natureza e Mecanismos de Controle, in Caderno Goiano de Doutrina, site O Universo 
Jurídico, Internet, http://www.ujgoias.com.br/cgd/13a/13a030.htm, agosto de 2000, páginas 15 e 
16.

222 HC 690000351 - C. Férias - julgado em 04.01.90 - relator Des. Luiz Melíbio Uiraçaba 
Machado, Porto Alegre, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, in RT 651/313.

223 A exemplo do seguinte julgado do S.T.F.: “Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, CF, no 
fato de a autoridade administrativa deixar de atender requisição de membro do Ministério
Público no sentido de realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais,
mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais 
investigações, mas requisitá-las à  autoridade policial, competente para tal (CF, art. 144, §§ I o e 
4o). Ademais, a hipótese envolvia fa tos que estavam sendo investigados em instância superior" 
(RECR 205473/AL, Rei. Min. Carlos Velloso, publicado no DJ do dia 19.03.99).

E também do seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, de onde se extrai o seguinte trecho, que, pela absurda comparação que faz, fala por si 
só: "Isso não significa que o Ministério Público não tenha o dever de participar da investigação 
criminal que afinal vai lhe propiciar os elementos indispensáveis à  propositura da ação penal, da 
qual é o verdadeiro e exclusivo dominus listis, mas deve fazê-lo nos limites estabelecidos pela  
Constituição Federal que em seu art. 129, VIII lhe dá poderes para "(...) requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais". O procedimento administrativo a que se refere o inciso VI, do art. 
129, da CF não pode em hipótese alguma substituir o inquérito policial, data venia daqueles que 
assim pensam, inclusive o mencionado ilustre membro do Parquet paulista, pois enquanto aquele 
atende às exigências processuais do disposto no inciso III, do mesmo diploma legal, e até mesmo 
para os casos previstos no inciso VII, que é o de controle externo da atividade policial, este é o 
meio processual inquisitório destinado pela Constituição Federal para a apuração de infrações 
penais, exceto as militares -  art. 144. >4°. da CF. E bem verdade que o Ministério Público 
assumiu com a Constituição Federal de 1988 amplos e justos poderes investigatórios, mas não se 
pode esquecer que fo i justamente o excesso de poderes concentrados em mãos de alguns poucos

http://www.ujgoias.com.br/cgd/13a/13a030.htm
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maioria, a melhor doutrina e jurisprudência acenam no sentido da total 

possibilidade do Ministério Público vir a proceder investigações criminais 

próprias.

Justiça seja feita a outros integrantes da Polícia, que, 

compreendendo sua verdadeira função, atinaram para o fato de que o 

Ministério Público não quer, ao exercer o controle externo da atividade 

policial, ocupar a função de “Delegado de Polícia” e muito menos presidir 

o chamado “inquérito policial”.

O que se pretende é somente melhorar a aplicação 

da Justiça criminal, fiscalizando mais de perto a atividade policial, 

orientando a investigação, quando for necessário, a fim de obter melhores 

conclusões, evitar repetições improdutivas de provas e impedir os abusos 

de poder que, infelizmente, continuam a ocorrer em parcela significativa 

dos organismos policiais224.

revolucionários -  todo o poder aos soviets que acabou com o sonho socialista da Revolução 
Russa de 1917, e os jacobinos um pouco antes com a Revolução Francesa. Deve o Ministério 
Público continuar com sua nove! missão constitucional, em silêncio e recato como mandam o 
bom senso e a boa técnica investi gatona, longe dos fugazes e inebriantes momentos de fam a , não 
procurando sobrepor-se aos demais poderes do Estado , nem aos frágeis mas relevantissimos 
direitos individuais, pois afinal nos lermos do inciso //, do art. 5 o, da CF: “ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (HC n° 
2000002003394-3, Relator Desembargador Pedro Aurélio Rosa de Farias, in Informativo 
ADEPOL/PR, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, Dezembro de 2000.

224 Neste aspecto, a posição do Delegado de Polícia Paranaense, Adauto Abreu de OLIVEIRA, 
que, quando designado como interventor da Delegacia de Anti-Tóxicos de Curitiba (interditada 
pelos crimes de extorsão praticados pelos seus integrantes) solicitou ao Procurador-Geral de 
Justiça do Paraná, a presença constante de um Promotor de Justiça na Delegacia, a fim de 
fiscalizar o trabalho desenvolvido pelos policiais, conforme noticiou o jornal “O Estado do 
Parana’, de 13 de dezembro de 1996. Cidades, 14.

E também do investigador de policia cearense Marcos COSTA, que em artigo publicado 
no Jornal do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará, intitulado Antes Tarde do que 
Nunca, assim se pronunciou: “Fui surpreendido mo dia 25 de agosto quando peguei um 
informativo de grande circulação no ( 'cara, ao ver uma matéria na qual os delegados de policia  
cearenses tacham o ato de intrometido e exdrúxulo (...) de antemão, como cidadão, sempre 
acreditei ser o MP o braço da sociedade na fiscalização e aplicação da lei penal (...) A sociedade 
ganhará com essa fiscalização (...) o controle externo que o M P exercerá sobre a atividade 
policial servirá para explicitar possíveis falhas dos organismos policiais, trazendo, assim, 
mecanismos que visem melhorar e corrigir essas instituições. Com certeza, os delegados de 
polícia, que nada têm a temer, analisando de maneira fr ia , sem o calor passional determinante a 
primeiro momento, vão colaborar com essa iniciativa dos promotores de justiça. Pois essa medida 
visa tão-somente dar transparência e legitimidade da atividade policial. ”, apud ARAÚJO
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Concluindo, é oportuna a transcrição do pensamento 

de Ela Wiecko V. De CASTILHO225 que, ao analisar a tese de MACHADO, 

assim se pronunciou:

“A ânsia de fornecer argumentos à Polícia contra o MP 

conduz a resultados certamente não desejados pelo 

constituinte e, muito menos, pela sociedade brasileira. (...)

MACHADO afirma textualmente, invocando o princípio 

da legalidade, o monopólio da polícia relativamente à 

investigação e coleta de provas e indícios criminais. Na prática 

é a transformação da Polícia em 'dominus litis'. Sim, porque de 

nada serve ao MP ter o monopólio da ação penal pública, se 

quem decide o quê, como e quando deve ser objeto de ação 

penal é a Polícia. (...)

A tese de que o MP não pode participar da investigação 

criminal presta um desserviço à sociedade brasileira e se 

distancia da tendência mundial."

Portanto, diante do que foi exposto, resta evidente 

que a atividade investigatória do Ministério Público é concorrente com as 

das demais autoridades investidas deste poder, sem o condão de excluir 

o trabalho destas, mas visando apenas, diante da peculiaridade do caso 

concreto, aperfeiçoar e agilizar a colheita da prova.

JÚNIOR, Francisco Taumaturgo de. Controle Externo da Atividade Policial o Outro Lado da 
Face, extraído da página da Procuradoria Geral de Justiça do Ceará na internet, 
http://www.pgj.ce.gov.br/face.htm, em 08.02.2001.

225 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Investigação Criminal pelo Ministério Público, in APMP em 
Revista, Órgão Informativo da Associação Paranaense do Ministério Público, número 8, julho de 
1999.

http://www.pgj.ce.gov.br/face.htm
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CAPÍTULO IV - INSTRUMENTOS PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE 

EXTERNO.

Secão I - De Aplicabilidade Nacional.

Vários são os instrumentos legais em vigor postos à 

disposição do Ministério Público para efetivar o exercício do controle 

externo da atividade policial.

A maioria desses instrumentos vem prevista em leis 

de âmbito nacional e, portanto, pode ser utilizada, indistintamente, tanto 

pelo Ministério Público da União, quanto por quaisquer dos Ministérios 

Públicos Estaduais.

Em contrapartida, outros dispositivos constam tão só 

de determinada lei orgânica estadual, podendo ser utilizados 

exclusivamente pelo Ministério Público do respectivo Estado da 

Federação.

Procurar-se-á, dessa forma, proceder breve análise 

destes dispositivos, mais no intuito de elencá-los do que, propriamente, 

esmiuçá-los, haja vista que existem tópicos, os quais, por si sós, já 

serviriam de objeto à monografia em separado.



126

Veja-se, preliminarmente, aqueles mecanismos de
ordem nacional.

Investigação direta pelo Ministério Público. Como 

visto no Capítulo anterior, um dos principais instrumentos legais para o 

exercício do controle externo da atividade policial resume-se na 

possibilidade do Ministério Público instaurar procedimentos 

administrativos investigatórios para apuração de infrações penais, 

principalmente quando os criminosos sejam as próprias autoridades 

policiais.

Esta possibilidade, como destacado, é garantida

constitucionalmente, através dos incisos I e VI, do artigo 129, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e esmiuçada na 

Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (art. 26), Lei Orgânica do 

Ministério Público da União (arts. 7o e 8o), e nas diversas Leis Orgânicas 

dos Ministérios Públicos Estaduais.

Este instrumento legal é importantíssimo para o

desempenho do controle externo da atividade policial na medida em que

se tenha notícia de faltas ou abusos de autoridade por parte das Polícias.

É salutar que, nesses casos, a par de outros tantos, o Ministério Público 

não fique aguardando providências das próprias Polícias em investigar e 

responsabilizar administrativamente seus agentes, mas sim promova, de 

imediato, a necessária investigação para assegurar-se da veracidade, ou 

não, da notícia de abuso de poder que lhe chegue ao conhecimento.

Para tanto, será necessária a instauração do que se 
usou denominar “procedimento administrativo investigatório” no âmbito da 

própria Promotoria ou Procuradoria da República encarregada. Este 

procedimento, a exemplo do que acontece com as investigações em 

geral, não obedece um rito próprio, mas poderá adotar as normas
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pertinentes ao inquérito civil e ao Código de Processo Penal no que forem 

aplicáveis. Por exemplo: adotar a sistemática de instauração dos 

inquéritos civis, através de Portarias, com o regular registro das mesmas 

em livro próprio na Promotoria, e de requisições de documentos seguindo 

a linha dos inquéritos civis e, por outro lado, adotar o Código de Processo 

Penal no que diz respeito à oitiva das testemunhas, interrogatório do 

investigado e, também, em caso de arquivamento do procedimento 

administrativo investigatório.

Requisição de instauração de Inquéritos Policiais 

e respectivas diligências. Outro instrumento à disposição do Ministério 

Público para o exercício do controle externo da atividade policial é o poder 

de requisitar, seja a instauração de inquéritos policiais, seja a realização 

de diligências a serem cumpridas pela autoridade policial, na apuração 

das infrações penais.

A previsão legal vem inserida no artigo 129, VIII, da 

Constituição da República, no artigo 26, IV, da Lei n° 8625/93 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público) e nos artigos 5o, II e 13, II, 

ambos do Código de Processo Penal.

Nesta questão, é importante de novo ressaltar que o 

Ministério Público, quando está requisitando providências da autoridade 

policial, o está fazendo de maneira impositiva, isto é, não se trata de um 

pedido, mas de verdadeira determinação. A autoridade policial deve, 

necessariamente, cumprir a requisição, sob pena de incidir em crime de 

prevaricação226, a menos que a ordem seja manifestamente ilegal.

Livre ingresso nas Delegacias de Polícia e em 

qualquer recinto público ou privado. No exercício do controle externo

226 Conforme já decidiu o S.T J. A respeito vide retro: II Parte, Capítulo III, Seção III: “Críticas 
Comumente Feitas".
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da atividade policial também é assegurado ao Ministério Público o livre 

ingresso nas Delegacias de Polícia e em qualquer recinto público ou 

privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade do

domicílio, a teor do disposto no artigo 41, VI, letras “b” e “c”, da Lei

Orgânica Nacional do Ministério Público e no art. 9o, I, da Lei Orgânica do 

Ministério Público da União.

Esta prerrogativa é de suma importância na 

efetivação do exercício do controle externo da atividade policial, pois que 

não é dado à autoridade policial impedir o acesso do membro do 

Ministério Público ao interior das Delegacias de Polícia ou de qualquer 

outro órgão a ela vinculado, como, por exemplo, o Instituto Médico Legai 

ou o Instituto de Criminalística.

Assim, o Ministério Público tem condições de, em

casos de denúncias de abuso de poder da Polícia, ocorridos ou que

estejam ocorrendo no interior de estabelecimentos policiais, impedir que o 

mesmo prossiga, identificar, in loco, os responsáveis e tomar 

imediatamente as medidas cabíveis.

É prudente que o Ministério Público proceda a visitas 

periódicas às Delegacias de Polícia, ao menos uma vez por mês, 

podendo fazê-lo com ou sem prévio agendamento, visando efetivar o 

controle da regularidade do andamento dos inquéritos policiais, a 

instauração regular dos mesmos, e o adequado armazenamento de 

objetos apreendidos, dentre outros.

Se, por um aspecto, é recomendável o agendamento 
prévio das visitas aos estabelecimentos policiais, visando estabelecer o 

necessário e importante clima de respeito, cordialidade e cooperação que 

deve haver entre as Instituições do Ministério Público e das Polícias, por 

outro, este agendamento prév.o pode servir de freio inibitório a possíveis
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práticas ilícitas e de abusos de autoridade que estejam em curso - e que, 

conforme se tem notícia constantemente, ainda compõem o quadro 

rotineiro de algumas Delegacias -, fazendo com que as mesmas cessem 

no momento da visita, e tão logo encerrada esta, retornem ao status quo 

ante. A questão, então, deve ser enfrentada atendendo as peculiaridades 

de cada Delegacia, e restando a sugestão de que se façam visitas, ora 

agendadas, ora sem prévio agendamento.

Acesso a quaisquer documentos relacionados 

com a atividade-fim policial. Esta regra encontra-se no artigo 9o, II, da

Lei Orgânica do Ministério Público da União (aplicada subsidiariamente 

aos Ministérios Públicos Estaduais) e no artigo 41, VIII, da Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público.

Entende-se por “documentos relativos à atividade-fim 

policial” todos aqueles que se refiram a investigações de infrações penais, 

ainda que possam se resumir a meros indícios ou boletins de ocorrência e 

não tenham sido juntados aos autos de inquérito policial, bem como 

aqueles referentes aos presos que, porventura, estejam custodiados e 

sob guarda policial, além dos diversos livros de registro obrigatórios em 

cada Delegacia de Polícia.

Aqui, também, não é autorizado à Polícia impor 

óbices ao acesso dessa documentação pelo Ministério Público. Nem 

mesmo a alegação de que os autos estão conclusos à autoridade policial 

serve de impedimento ao acesso do Ministério Público aos mesmos, ex vi 

do art. 41, VIII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Quando da realização das visitas às Delegacias de 

Polícia, como visto no tópico anterior, é oportuno proceder à análise dos 

diversos livros obrigatórios, que devem estar à disposição em cada 

Delegacia de Polícia.
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Estes livros obrigatórios variam, de Estado para 

Estado, valendo destacar os seguintes principais livros: Livro de Registro 

de Ocorrências, Livro de Registro de Representações e Requerimentos 

de Instauração de Inquéritos Policiais, Livro de Registro de Termos 

Circunstanciados da Lei 9099/95 (infrações penais de menor potencial 

ofensivo), Livro de Registro de Inquéritos Policiais, Livro de Registro de 

Fianças, Livro de Registro de Presos, Livro de Registro de Objetos 

Apreendidos, Livro de Registro de Apreensão de Substâncias 

Entorpecentes, Livro de Registro de Armas apreendidas, Livro de Registro 

de bens e valores dos presos, Livro de Registro de Visitas e Correições.

No Livro de Registro de Ocorrências e no Livro de 

Registro de Representações e Requerimentos de Instauração de 

Inquéritos Policiais é oportuno verificar se em relação a cada ocorrência 

policial, representação ou requerimento registrado foi instaurado o 

respectivo inquérito policial ou se foi dado o encaminhamento ao Juizado 

Especial Criminal, ou, caso negativo, o porquê de eventual não adoção 

das providências referidas, pugnando pela sua imediata regularização, se 

for o caso.

No Livro de Registro de Termos Circunstanciados da 

Lei 9099/95 (infrações penais de menor potencial ofensivo) também deve 

ser observado se os casos foram todos encaminhados ao Juizado 

Especial Criminal, ou se, porventura, sendo o caso, tenham se 

transformado em inquéritos policiais.

No Livro de Registro de Inquéritos Policiais observar 
o regular andamento das investigações, principalmente no que diz 

respeito à data de instauração dos inquéritos e suas conclusões, assim 
como os devidos encaminhamentos ao Juízo e, conseqüentemente, ao 

Ministério Público quando da necessidade de renovação do prazo para
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finalização das investigações, visando evitar o decurso excessivo de 

tempo e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

No Livro de Registro de Fianças verificar a respeito 

dos beneficiários, os valores aplicados, bem como se no mesmo está 

consignado a agência e conta bancárias onde as fianças foram 

depositadas.

No Livro de Registro de Presos fazer a conferência 

com os presos registrados e aqueles que efetivamente se encontram 

presos naquele momento, podendo, inclusive, se for o caso, ter conversas 

reservadas com os detentos.

No Livro de Registro de Objetos Apreendidos, bem 

como no Livro de Registro de Apreensão de Substâncias Entorpecentes, 

e também no Livro de Registro de Armas apreendidas, assim como no 

Livro de Registro de bens e valores dos presos, observar a regularidade 

dos objetos, substâncias entorpecentes, armas, bens e valores 

apreendidos, identificando onde e em que condições os mesmos se 

encontram armazenados e, se for o caso, qual a destinação dada aos 

mesmos.

Por fim, no Livro de Registro de Visitas e Correições 

fazer consignar a visita realizada, as irregularidades porventura 

evidenciadas, as peculiaridades observadas, bem como possíveis 

providências que entender necessárias.

É prudente, inclusive, quando da análise dos citados 
livros, observar se os mesmos não possuem espaços em branco que 

possam servir a inclusões de feitos e registros a posteriori, recomendando 

a inutilização destes espaços, e consignando a existência dos mesmos no

Livro de Visitas e Correições.



A critério de cada Ministério Público é recomendável, 

ainda, proceder-se relatório da visita efetuada, consignando as mesmas 

impressões inseridas no Livro de Registro de Visitas e Correições, para a 

adoção de possíveis providências políticas e administrativas a serem 

adotadas pelo Procurador-Geral de Justiça (ou da República em se 

tratando de Ministério Público Federal), no sentido de procurar melhorar 

as condições de trabalho das Polícias.

Requisitar à autoridade competente a adoção de 

providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou 

corrigir ilegalidade ou abuso de poder. Esta providência vem definida 

no artigo 26, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e no artigo 

9o, III, da Lei Orgânica do Ministério Público da União.

Ao constatar qualquer espécie de omissão, 

ilegalidade ou abuso de poder por parte da Polícia, além de proceder à 

investigação criminal pertinente, pode o Ministério Público requisitar à 

autoridade competente - geralmente à Corregedoria da Polícia - a 

instauração de procedimento administrativo, a fim de que sejam adotadas 

medidas visando adequar e responsabilizar o infrator227.

Ressalte-se que, aqui também, se trata de requisição, 

e não mera representação ou requerimento, dado o texto do referido art. 

26, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Fiscalização de estabelecimentos prisionais. Este

227 A título ilustrativo, cumpre assinalar a importância de adoção de medidas administrativas 
preventivas pelas Corregedorias de Polícia, a qual vem revelada em pesquisa de opinião 
promovida pelo Forum Permanente pela Paz no Paraná, realizada junto à população do Estado do 
Paraná, e publicada no dia 13 de agosto de 2000, pelo Jornal Gazeta do Povo, página 16, em 
matéria sob o título '"População do PR quer uma nova polícia,\  indicando que, dentre as propostas 
apresentadas para diminuir a questão â? violência, a segunda mais votada foi justamente o 
afastamento imediato de suas funções de todos os policiais presos em flagrante ou que respondam 
a procedimento investigatorio.



instrumento vem insculpido tanto no artigo 25, VI, da Lei n° 8625/93 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público), quanto no art. 68, parágrafo 

único, da Lei n° 7210/84 (Lei de Execuções Penais).

Ao possibilitar a visita a estabelecimentos prisionais 

pelo Ministério Público, o legislador conferiu a essa Instituição um poder- 

dever de zelar por aqueles que se encontram recolhidos à prisão, 

fiscalizando o correto cumprimento da pena, além de impedir que alguém 

venha a ser preso ilegalmente, e que abusos possam ser cometidos 

contra os encarcerados.

Assim, a qualquer instante está o membro do

Ministério Público autorizado a proceder vistorias nos estabelecimentos

prisionais, aqui incluídas as cadeias públicas, não podendo a autoridade

policial impor condições (como, por exemplo, incomunicabilidade do 

preso) ou fixar horários e limites a essas visitações, a teor do artigo 41, IX, 

da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Da mesma forma como supra ressaltado é

recomendado que o Ministério Público proceda visitas periódicas às 

cadeias públicas, visando evitar prisões ilegais e desrespeito aos direitos 

dos encarcerados.

Promoção de acão penal. Evidenciada uma infração 

penal praticada por autoridade policial, além de requisitar a adoção de 

providências administrativas, deve o Ministério Público, após procedida a 

investigação, e presentes as condições da ação, promover a ação penal 

respectiva.

Além da previsão constitucional do art. 129, I, preferiu 

o legislador reiterar tal obrigação ministerial, no art. 9o, V, da Lei Orgânica 

do Ministério Público da União.
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Pedido de prisão preventiva. No caso apontado 

acima, considerando que a própria autoridade policial está cometendo um 

delito, recomenda-se que seja instaurado procedimento administrativo 

investigatório, no âmbito do Ministério Público, a exemplo do indicado 

supra, colhendo-se as provas suficientes a comprovar a prática criminosa.

No entanto, é preciso estar atento para outros fatos 

criminosos que costumam acompanhar este tipo de investigação. De fato, 

não é incomum que, durante a instrução do procedimento, a vítima venha 

a ser perseguida e ameaçada pela autoridade ou por agentes policiais, os 

quais, quando submetidos à investigação, por vezes não titubeiam em 

coagir testemunhas, a própria vítima e, em alguns casos, os próprios 

Membros do Ministério Público228.

Neste caso, evidenciada tal possibilidade, deve o 

Ministério Público valer-se do pedido de prisão preventiva da autoridade 

policial ou de seus agentes, visando, exatamente, fazer cessar a coação 

que prejudica a instrução do caso, garantindo, também, a manutenção da 

ordem pública, ao impedir que policiais mal preparados venham a usar do 

poder de polícia que a sociedade lhes conferiu, para praticar crimes 

contra ela própria.

Promoção de acão civil pública. Outra providência 

que pode e, se for o caso, deve ser tomada pelo Ministério Público 

quando do exercício do controle externo da atividade policial, é a adoção 

de medidas judiciais também no âmbito cível, a exemplo do que já se

:2S A esse respeito vide matéria publicada no Jornal Folha de Londrina/Folha do Paraná, do dia 21 
de janeiro de 2001, página 15, sob o título: “Crime tenta intimidar Ministério Público”, de onde se 
extrai o seguinte trecho: “...Há cinco anos, o promotor Vani Antonio Bueno protagonizou um 
exemplar caso de intimidação por policiais civis -  um dos principais focos de investigação do 
Ministério Público. Quando investigava uma denúncia de abuso de autoridade por policiais, que 
teriam agredido parentes de um suposto criminoso, cerca de 60 policiais cercaram a Corregedoria 
da Polícia Civil de Curitiba após boato de rue os colegas acusados seriam presos. Bueno e sua 
família tiveram que usar coletes à prova de bala durante um mèsd'
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disse quando da necessidade de instaurar ação penal pública,

ingressando com ação civil pública contra o agente policial ímprobo, 

valendo-se da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8429/92), que, 

além de ser mais ampla do que os tipos penais existentes, prevendo 

casos de improbidade por fatos e condutas não tipificadas 

criminalmente229, possibilita a aplicação de uma série de sanções civis e 

administrativas (e não penais, como equivocadamente insistem alguns 

poucos), que podem resultar desde a perda dos bens ilicitamente 

acrescidos ao patrimônio do agente, como também aplicação de multa 

civil, ressarcimento do dano causado, até a perda da função pública e 

suspensão dos direitos políticos até oito anos, dentre outras.

Ter ciência imediata da prisão de qualquer
pessoa. Outro inovador e significativo instrumento do Ministério Público 

no exercício do controle externo da atividade policial vem previsto no 

artigo 10, da Lei Orgânica do Ministério Público da União e consiste no 

dever imposto à autoridade policial de comunicar, imediatamente, ao 

Ministério Público a prisão de qualquer pessoa, indicando o lugar onde se 

encontra preso e anexando cópias dos documentos comprobatórios e 

justificadores dessa prisão.

Esta medida veio suprir uma falha existente no

sistema, onde a comunicação de prisão somente era feita ao Poder

Judiciário, esquecendo-se o legislador que o Ministério Público exerce 

poder fiscalizatório da lei e da situação dos presos e, por conseguinte, 

não podia permanecer alheio ao conhecimento dessas prisões.

‘29 Como. por exemplo, no caso de peculato de uso de bens públicos e também em casos de 
enriquecimento ilícito, notadamente o previsto no inciso VII, do artigo 9o, da Lei 8429/92, que 
prevê como ato de improbidade administrativa o fato do agente público “adquirir, para si ou para  
outrem, no exercício do mandato. carpo, emprego ou função pública , bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporciona! à evolução do patrimônio ou à renda do agente público "
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Impetração de mandado de segurança. Havendo 

resistência por parte de autoridades policiais em franquear acesso do 

Ministério Público a documentos ou locais a que este tem direito e até o 

dever funcional de fiscalizar, a par deste fato poder caracterizar o crime 

de prevaricação e, assim, possibilitar até a prisão em flagrante da 

autoridade policial, recomenda-se evitar o confronto físico imediato, na 

medida em que este pode resultar em conseqüências gravosas para 

ambas as partes. De regra, uma negativa de acesso do Ministério Público 

por parte de autoridade policial será emanada de quem não compreendeu 

a verdadeira função do Ministério Público e está propenso a praticar 

outras ilicitudes, para assegurar um posicionamento fundado em premissa 

fora da realidade, dificilmente voltando atrás em sua iniciativa equivocada 

e, tendo a força policial sob seu comando e autoridade, não hesitará em 

dela fazer uso, ainda que de forma ilícita e até criminosa.

Assim, nestes casos, para que o Ministério Público 

possa efetivar o referido controle externo da atividade policial, poderá 

impetrar Mandado de Segurança (artigo 5o, LXIX, da Constituição da 

República e artigo 32, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - 

Lei n° 8625/93), com pedido de liminar, para que eventuais abusos de 

autoridade não prevaleçam, sem prejuízo do ingresso de futuras ações 

penal e civil decorrentes do ato ilícito praticado pela autoridade policial.

Impetração de “habeas corpus”. Por fim, com base 

no artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República e artigo 32, I, da lei n° 

8625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), é permitido ao 

Ministério Público impetrar “habeas corpus” em favor de quem se 

encontre injustamente preso.

Antes do advento da Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público havia uma discussão sobre a possibilidade do Promotor 

de Justiça ingressar diretamente com “habeas corpus” junto ao Tribunal
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competente. No entanto, com a nova lei e com a previsão expressa desta 

possibilidade, esta discussão não mais persiste.

Secão II - De Aplicabilidade Regional.

Vistos os instrumentos de âmbito nacional, cabe, 

agora, tratar daqueles outros, previstos em leis orgânicas estaduais, os 

quais, como dito, têm aplicação restrita, limitada aos respectivos 

Ministérios Públicos estaduais.

Considerando que cada Estado da Federação tem 

poder para legislar sobre o tema, restringir-se-á esta análise aos 

principais instrumentos encontrados nas diversas leis orgânicas 

estaduais, destacando-se aqueles de caráter inovador no que concerne 

ao relacionamento da Polícia com o Ministério Público e no exercício do 

controle externo da atividade policial propriamente dito.

Da análise das Constituições Estaduais e das Leis 

Orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais, observa-se que, além da 

repetição dos instrumentos de âmbito nacional, foram inseridos alguns 

outros interessantes dispositivos que colaboram, sensivelmente, no 

aprimoramento da atividade de controle exercida pelo Ministério Público.

Fiscalização de cumprimento de mandados de



138

prisão. Como visto230, a Constituição Estadual de Minas Gerais antecipou- 

se à Lei Orgânica do Ministério Público daquele Estado e fez inserir em 

seu artigo 125, II, desde logo, dentre outros, o poder do Ministério Público 

fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão. No mesmo sentido 

dispõem as Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos do Rio Grande do 

Norte (art. 50, XII) e do Maranhão (art. 35, IX).

Tal providência possibilita maior controle no efetivo e 

correto cumprimento dos mandados de prisão expedidos pelo Poder 

Judiciário, dificultando a ocorrência de abuso de poder, descaso, e até 

mesmo corrupção que se possa evidenciar nas diligências de 

cumprimento.

Tramitação direta do inquérito policial entre o 

Ministério Público e a Polícia. A mesma Constituição do Estado de 

Minas Gerais, ainda dispôs, também no artigo 125, estar o Ministério 

Público autorizado a receber, diretamente da autoridade policial, os 

inquéritos e quaisquer outras peças de informação, podendo fixar prazo 

para o prosseguimento do inquérito policial.

Com isso, o constituinte estadual mineiro visou 

acabar com um dos fatores de morosidade na tramitação dos inquéritos, 

qual seja, o da burocracia de encaminhar os autos ao Juiz (que de resto 

não interfere na investigação), para este remeter ao Ministério Público, o 

qual, após analisá-lo e evidenciando a necessidade de novas diligências, 

remeter novamente o inquérito ao Juiz que, por sua vez, o devolve à 

autoridade policial. Tudo isso leva tempo, às vezes meses, sem que nada 

de efetivo se produza no inquérito, contribuindo para a morosidade da 
Justiça e para a verificação da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado.

230 Na II Parte, Capítulo II, Seção III: "Legislação Vigente.”
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Nada mais correto, então, que se restrinja a análise 

do inquérito ao Poder Judiciário em casos excepcionais, ou seja, quando 

for necessário o requerimento de medidas preventivas, ou quando do 

momento oportuno, isto é, do oferecimento de denúncia ou pedido de 

arquivamento. Aliás, esta providência já vem sendo adotada na prática, 

até mesmo sem previsão legal, há muito tempo, em vários Estados, como 

Paraná, Rio de Janeiro e Bahia, por exemplo.

Atentando para essa situação, o Corregedor do 

Tribunal Regional Federal da 1o Região - Distrito Federal, disciplinou, 

através do Provimento n° 47, de 12 de novembro de 1996, que os 

inquéritos policiais passem a tramitar, diretamente, entre o Ministério 

Público Federal e a Polícia Federal, reservando a interferência do 

Judiciário somente aos casos de recebimento de denúncia ou queixa, 

pedido de arquivamento, procedimento de ação penal privada, 

requerimento de medidas cautelares (pedidos de prisão, antecipação de 

provas, seqüestro, entre outras), e comunicação de prisão em flagrante 

delito ou qualquer forma de constrangimento aos direitos fundamentais do 

cidadão. Esse posicionamento também foi adotado pela Corregedoria- 

Geral da Justiça Federal da 2o Região (Rio de Janeiro), através do 

Provimento n° 95/98. O mesmo critério foi adotado no âmbito da Justiça 

Estadual, pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal, ao baixar, nos 

mesmos moldes, o Provimento n° 007, de 14 de abril de 1997, e pelo 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Pernambuco, através do 

Provimento n° 07/97231.

231 Todos os provimentos foram objeto de Ações Diretas de Inconstitucionaiidade (da ADEPOL -
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e do Partido Liberal). Em relação às duas primeiras 
ADlns intentadas pela ADEPOL - ADIn n° 1579-6 e ADIn n° 1869, o S.T.F., através de seu 
Relator Min. Sepúlveda Pertence, em despacho, negou seguimento à ação, por entender que a 
ADEPOL não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionaiidade junto ao S T F  . O 
mesmo foi decidido em relação a outra ADÍn, de n° 1875, impetrada pela mesma ADEPOL em 26 
de agosto de 1998 e julgada prejudicada a liminar além de ser negado o seguimento da mesma, em 
manifestação do Min. Celso de Mello No tocante à ação interposta pelo Partido Liberal - ADIn n° 
1815-8 -, ate junho de 2001, não havia ainda sido julgada, tendo a liminar requerida sido julgada 
prejudicada.
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Neste sentido, há quem entenda - como Afrânio Silva 

JARDIM232 233 que a Constituição da República, ainda que de forma 

implícita, já provocou tal medida, pois, ao adotar o sistema processual 

penal acusatório, considerou que a ingerência do Magistrado na fase 

inquisitorial macula tal sistema234.

Recebimento de cópias de boletins de ocorrência 

ou similares. A Constituição do Estado de Minas Gerais ainda autoriza o 

Ministério Público a receber cópias de boletins de ocorrência ou similares, 

seja da Polícia Civil, seja da Militar. No mesmo sentido: Lei Orgânica do 

Ministério Público do Espírito Santo, que, em seu artigo 28, §1°, 

estabelece o prazo de dez dias para a remessa de cópias dos boletins de 

ocorrência ao Ministério Público; Lei Orgânica do Ministério Público de 

Pernambuco (art. 4o, X, letra “f ); e Lei Orgânica do Ministério Público de 

Alagoas (art. 4o, X, letra “f ).

Esta providência visa impedir que os fatos criminosos, 

relatados nos boletins de ocorrência ou outros similares, venham a deixar 

de ser investigados pela autoridade policial, permitindo que o Ministério 

Público possa cotejar os boletins de ocorrência com os inquéritos policiais 

instaurados.

Avocacão de inquéritos policiais. Outro importante 

instrumento de que dispõe o Ministério Público Mineiro é o de poder

232 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 5o ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, 
paginas 478 e 479.

*33 No mesmo sentido, apenas que sob outros argumentos, vide o posicionamento de LIMA. 
Marceilus Polastri, Temas Controvertidos de Direito e Processo Penal. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2000, páginas 219 e 220. Lima entende que a nova Constituição da República de 
1988 revogou o artigo 13, II e 16, ambos do Código de Processo Penal, o que faria com que o Juiz 
deixasse de intervir na fase investigatória, limitando-se às medidas de caráter urgente, preventivo, 
recebimento de denúncia ou pedido de arquivamento.

~34 Sobre o tema, retomaremos adiante, na IV Parte, Capitulo II, Seção I . '‘Substituição do Controle 
Jurisdicional pelo Controle Externo Exercido Pelo Ministério Público na Fase de Inquérito.”
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avocar inquéritos policiais, onde fique evidenciada a injustificada 

morosidade da polícia na apuração do crime, passando a presidi-los 

(Constituição Estadual, art. 125, II, “g”).

Este instrumento possibilita que se dê efetivo 

andamento a determinados inquéritos, nos quais a Polícia não procedeu 

às diligências necessárias no tempo devido, denotando injustificada 

morosidade.

No mesmo sentido encontra-se a Lei Orgânica do 

Ministério Público de Sergipe, que, em seu artigo 39, XII, possibilita ao 

Promotor de Justiça assumir a direção do inquérito policial, quando 

designado pelo Procurador-Geral de Justiça. A Lei Orgânica do Ministério 

Público do Rio Grande do Sul também traz dispositivo similar.

Recebimento de relatórios anuais das Polícias. A

Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco, prevê, ainda, em seu 

artigo 4o, X, letra “e”, a possibilidade de serem enviadas ao Ministério 

Público, cópias de relatórios anuais elaborados pela polícia judiciária, civil 

ou militar, quanto à prevenção e repressão à criminalidade. No mesmo 

sentido: Lei Orgânica do Ministério Público de Alagoas (art. 4o, X, letra 

“e”).

O envio desta documentação facilita o 

acompanhamento da atividade policial pelo Ministério Público, 

possibilitando identificar possíveis carências em determinadas ações 

policiais, oportunizando, assim, sejam tomadas providências para que as 

mesmas sejam corrigidas nas atividades futuras.

Estas, portanto, são as principais medidas legais hoje 

vigentes e que devem ser tomadas pelo Ministério Público para o efetivo 

controle externo da atividade policial, assegurando, assim, melhoria na
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investigação criminal, enquanto diminui a impunidade e salvaguarda os 

direitos humanos, impedindo abusos de poder e agilizando a realização 

da Justiça.



III PARTE

SOLUÇÕES DE DIREITO COMPARADO.
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CAPÍTULO I - SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS.

Secão I - Inquisitório.

Para situar-se em termos de direito processual penal 

estrangeiro, é preciso tecer, preliminarmente, breve análise dos principais 

sistemas processuais penais existentes no mundo que podem ser 

agrupados em três categorias básicas: os chamados sistemas inquisitório, 

acusatório e aquele misto.

Conforme destaca FIGUEIREDO DIAS235, apesar de 

observar-se sua “origem remota já no processo penal extraordinário do 

baixo império romano, onde os “quaestiores” (funcionários encarregados 

da investigação dos crimina extraordinária) dirigiam a aplicação da 

tortura”, o sistema inquisitório ganhou maior relevância na Idade Média, 

onde se difundiu com o apoio da Igreja Católica, que nele viu a 

oportunidade de prevalecer-se como doutrina e poder absolutos, criando 

os tribunais chamados de “Santo Ofício da Inquisição”.

Nesse sistema, a figura do acusador era reunida com 
a do julgador, que também acabava acumulando a figura de defensor 

(mesmo que, de fato, raramente o acusado fosse defendido). Ou seja, cs

235 DIAS, Jorge de Figueiredo Direito Processual Penal. Primeiro Volume, Coimbra: Coimbra 
Editora Ltda., 1974, páginas 62 e seguintes.
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três pilares clássicos da Justiça (acusador, defensor e julgador) ficavam 

reunidos numa única pessoa.

O processo era eminentemente escrito, sigiloso e 

sem a possibilidade de contraditório, até pela obviedade de reunião da 

acusação com a defesa.

O acusado era tido como mero objeto de estudo, sem 

direito algum, e raramente defendido pelo seu inquisidor. Na França 

medieval diziam que “se o imputado era inocente, não precisava de 

defensor, e, se culpado, era indigno de defesa”236.

A confissão era considerada a “regina probationen” 

(rainha das provas), e, para obtê-la, admitia-se a tortura. Aliás, esta era a 

tônica daqueles dias cinzentos da humanidade. A prisão cautelar também 

era regra.

Considerando que a acusação ficava a encargo do 

próprio julgador, neste sistema, não existia a figura do Ministério Público 

como órgão autônomo de acusação, e nem tampouco encontrava-se uma 

polícia dissociada da figura do Juiz, que, assim, como dito, acabava 

exercendo, cumulativamente, as funções de polícia, Ministério Público, 

defesa e julgador. Em razão disso, inexistia qualquer possibilidade de 

controle externo dos órgãos envolvidos, posto que, na verdade, somente 

o Juiz atuava de fato e com poder absoluto.

236 Conforme TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 1, São Paulo: Saraiva,
1989, página 77.
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Secão II - Acusatório.

Enquanto na Europa continental prevalecia o sistema 

inquisitório, nessa mesma época medieval, ganha dimensão na Inglaterra 

a adoção de sistema completamente oposto daquele inquisitório, 

chamado de acusatório, com base histórica nas antigas legislações 

orientais e, também, na democracia romana, aliado à experiência do 

antigo processo penal germânico237.

Neste sistema, a figura do acusador é dissociada 

daquela do julgador, que não mais acumula ambas as funções.

O processo é eminentemente oral, público e com 

contraditório, possibilitando às partes (acusação e defesa) igualdade de 

armas na colheita e análise das provas, com o réu tendo assegurado 

amplo direito de defesa processual e pré-processual.

A liberdade do acusado no curso da instrução 

processual é regra a ser observada, já que somente será considerado 

culpado e poderá sofrer constrangimento privativo de liberdade, depois de 

regularmente condenado. Assim, no sistema acusatório puro, é 

inadmissível a possibilidade de prisão preventiva.

Ainda no que concerne ao exercício do contraditório.

23; Conforme DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Processual Penal. Primeiro Volume, Coimbra. 
Coimbra Editora Ltda., 1974, página 66.
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como recorda PISAPIA238, a tônica deste processo de partes, é ressaltada 

pela possibilidade destas procederem diretamente à inquirição das 

testemunhas em juízo, no que o direito anglo-saxão usou denominar de 

“cross examination” (“exame em cruz” das provas).

Ao julgador é dado somente dirigir o processo, não 

podendo imiscuir-se na colheita da prova, que fica ao encargo exclusivo 

das partes. Nem mesmo decidir sobre a culpa é dado ao magistrado, na 

uma vez que prevalece o julgamento popular, através do Júri leigo que, 

sem fundamentar sua decisão, manifesta-se pela condenação ou 

absolvição. Em caso de condenação, cabe, agora sim, ao Juiz fixar a 

pena no caso concreto.

Neste sistema, diferentemente daquele inquisitório, o

acusado é visto como sujeito de direitos; e a tortura, como forma de

obtenção da confissão, não é mais permitida, nem sequer cogitada.

Surge, assim, com a separação das funções de

acusar, defender e julgar, a primeira manifestação de controle dos órgãos 

envolvidos na investigação e no julgamento dos acusados, ainda que 

intrínseco.

2,s PISAPIA. Gian Domenico Compendio di Procedurci Penale. 3°. ed., Padova: CEDAM, 1982, 
página 20.
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Secão III - Misto.

Não obstante o alerta feito por João Gualberto Garcez 

RAMOS 230, a respeito da impropriedade da denominação "sistema misto" 

ou ainda, "sistema reformado", como preferem alguns, alegando que ele 

não representa as características de um verdadeiro sistema, e seria 

melhor admitir que "se trata de mais uma forma de administrar a justiça 

criminal que aproveitou elementos dos 'sistemas' acusatório e 

inquisitório", para melhor compreensão da evolução das legislações e do 

porquê da adoção simultânea de institutos inquisitórios e acusatórios, 

insistir-se-á nesta denominação, já consagrada pela doutrina clássica.

Assim, o chamado sistema misto òurge na França, 

depois da Revolução Francesa, com o advento do Código Napoleônico, 

adotando um processo bi-fásico, com influência ora inquisitória, ora 

acusatória.

Sua difusão deu-se inicialmente pela Europa 

Continental, para em seguida ganhar o mundo. Hoje, na prática, não se 

encontra mais os sistemas acusatório e inquisitório, em sua forma pura.

Não obstante, é possível afirmar que alguns países 
adotam um sistema processual com acentuada influência acusatória (a 

exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos), enquanto outros adotam

239 RAMOS, João Gualberto Garcez. Audiência Processual Penal - Doutrina e Jurisprudência. Belo 
Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 1996, página 25.
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um sistema voltado para as raízes inquisitórias (a exemplo dos países 

europeus continentais, a par de, agora, alguns deles estarem revendo tais 

influências, como se verá adiante), sem, contudo, prevalecer a forma pura 

e originária dos dois sistemas vistos acima.

Nem mesmo entre os ingleses e os americanos, cujo 

sistema tem fortes traços acusatórios, prevalece a pureza do acusatório, 

considerando que seus sistemas processuais trazem algumas nuances 

inquisitórias, notadamente na adoção do chamado “plea bargaining”, onde 

o réu, sem o devido processo legal, previamente se declara culpado do 

crime, visando a possibilidade de ser beneficiado numa transação com o 

Ministério Público; e, também, principalmente em relação aos Estados 

Unidos, privilegiando a prisão preventiva dos acusados em significativa 

afronta ao princípio da presunção da inocência, chegando, em alguns 

casos, a tratar a custódia preventiva como regra a ser seguida. Estas 

posturas, assim, se coadunam mais com o sistema inquisitório do que 

com aquele acusatório em sua forma pura.
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Secão IV - O Modelo Brasileiro.

No Brasil, em que pese a posição da maioria da 

doutrina, e até mesmo alguns dispositivos constitucionais240, admitindo 

que o sistema vigente seria o acusatório, ou quando muito, o misto, 

voltado para o acusatório, a realidade mostra o inverso.

De fato, na prática, o sistema processual penal 

brasileiro está mais voltado para o inquisitório, que para o acusatório, em 

razão de que a base de todo o processo está no inquérito policial, o qual, 

como se sabe, é escrito, secreto e sem contraditório, sendo o processo, 

em si, eminentemente escrito.

As partes não têm direito de sequer indagar 

diretamente das testemunhas, devendo fazê-lo através do Juiz241, que 

reformula as perguntas e manda escrever as respostas da forma que 

melhor lhe convém, por vezes deturpando o que foi dito pela testemunha.

O interrogatório do réu, que, como é sabido, além de 

servir como elemento de defesa, também é considerado meio de prova, é 

ato privativo do Juiz, não sendo oportunizada às partes qualquer

240 Alguns preceitos de ordem acusatória são garantidos constitucionalmente no Brasil, a exemplo, 
do contraditório, da ampla defesa e do princípio da inocência, elencados no artigo 5o, da 
Constituição da República de 1988: "Art. 5 o, LV - aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes." "Art. 5 o, L l l l  - ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória."

241 Conforme art. 212, do Código de Processo Penal Brasileiro: "Art. 212. As perguntas das partes 
serão requeridas ao juiz, que as formulará á testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas 
da parte, salvo se não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra já 
respondida."
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manifestação242.

O Juiz tem o poder de produzir provas, se entender 

necessário243, chegando ao cúmulo, em alguns casos - como da chamada 

“lei de combate ao crime organizado” (lei n° 9034/95) -, de ser incumbido 

ao próprio Juiz, pessoalmente, a colheita da prova244 245. Ou seja, o Juiz 

passa a agir como investigador, como polícia, numa clara tendência 

inquisitória.

Enfim, apesar de ser processo de partes, vem 

camuflado de intenso ranço inquisitório.

E esta, também, era a situação encontrada 

recentemente em vários países de origem inquisitorial pura, na Europa 

continental, a exemplo da Alemanha, da Itália, da França e de Portugal, 

dentre outros.

242 O Código de Processo Penal Brasileiro silencia quanto à participação do Ministério Público no 
ato de interrogatório do acusado, donde se interpreta que a ele é vedada a intervenção. A doutrina e 
a jurisprudência são pacíficas neste sentido. Por outro lado, o mesmo diploma legal é expresso, ao 
vedar a intervenção da defesa, conforme se infere do artigo 187: "Art. 187. O defensor do acusado 
não poderá intervir ou influir, de qualquer modo, ruis perguntas e nas respostas".

243 Vide, a título ilustrativo, o art. 209 e seu §1°, e o art. 502, todos do Código de Processo Penal 
Brasileiro:
"Art. 209. O ju iz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhass, além das 
indicadas pelas partes.

§1. Se ao ju iz  parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se 
referirem."
"Art. 502. Findos aqueles prazos, serão os autos imediatamente conclusos, para sentença, ao ju iz, 
que, dentro em 5 (cinco) dias, poderá ordenar diligênciass para sanar qualquer nulidade ou 
suprir fa lta  que prejudique o esclarecimento da verdade."

244 "Art. 3 o. Nas hipóteses do inc. III do art. 2o desta Lei, ocorrendo possibilidade de violação de 
sigilo preservado pela  CF 88 ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo  Juiz, 
adotado o mais rigoroso segredo de justiça. ” (...) “O juiz, pessoalmente, fará  lavrar auto 
circunstanciado, relatando as informações colhidas oralmente e anexando cópias autênticas dos 
documentos que tiverem relevância probatória, podendo, para esse efeito, designar uma das 
pessoas referidas no parágrafo anterior como escrivão “a d  hoc

245 A esse respeito vide: GUIMARÃES, Rodrigo Régnier Chemim. “Lei de Combate ao Crime 
Organizado^ e a Função do Juiz no Processo Penal, in Caderno Direito e Justiça do Jornal O 
Estado do Paraná, de 11 de junho de 1995, página 28.
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Aliás, o Código de Processo Penal Brasileiro foi todo 

calcado naquele italiano, de cunho, à época, basicamente fascista.

Os países acima referidos, no entanto, vêm passando 

- e outros já passaram - por modificações legislativas, justamente para 

melhor posicionarem-se na questão da sistemática processual penal a ser 

adotada, tendendo, todos, para a adoção de um sistema voltado, 

efetivamente, para aquele acusatório.

Neste aspecto, matéria relevante, que vem sendo 

tratada, é exatamente a do relacionamento do Ministério Público com a 

Polícia, fazendo com que haja maior controle na colheita da prova e na 

investigação como um todo, visando reverter o quadro inquisitório que 

macula a apuração dos crimes.

O Brasil avançou nesta área, a partir da Constituição 

da República de 1988, mas ainda está distante dos melhores sistemas de 

justiça criminal encontrados nos países, principalmente, da Europa 

continental e América do Norte.
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CAPÍTULO II - PAÍSES DE ORIGEM INQUISITÓRIA.

Secão \ - Portugal.

A legislação processual penal portuguesa, ainda que 

paulatinamente, vem destinando ao Ministério Público a incumbência de 

dirigir a instrução probatória. A primeira manifestação legislativa a 

estabelecer alguma relação de subordinação entre a Polícia e o Ministério 

Público foi o Decreto-Lei n° 35.007, de 13 de outubro de 1945, que 

procedeu à profunda reforma no Código de Processo Penal Português de 

1929. Este Decreto-Lei atribuiu ao Ministério Público a direção do 

inquérito policial, com exclusividade, somente “nos crimes a que 

corresponda processo de querela ou correccional”246, ou seja, nos crimes 

de natureza mais grave. A investigação, noutros casos menos gravosos, 

seria concorrente com a Polícia, e, não poderia o Ministério Público dirigir 

a investigação quando a propositura da ação penal ficasse a encargo de 

outros órgãos da administração, como no caso de algumas contravenções 

penais, por exemplo.

Desta inovação legislativa, resulta o Decreto-Lei n° 

39351, de 07 de setembro de 1953, que coloca a Polícia Judiciária como 

organismo auxiliar e hierarquicamente subordinado ao Ministério Público,

i4*Art. 15, Decreto-Lei n° 35007, Conforme DIAS. Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal. 
Primeiro Volume, Coimbra, Portugal: Coimbra Editora Ltda., 1974, paginas 394 e seguintes.
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estando os funcionários da Polícia sujeitos à orientação e disciplina dos 

órgãos do Ministério Público. Esta subordinação hierárquica, no entanto, 

dura somente até o advento da Constituição da República de Portugal, de 

1976, onde o Ministério Público vem substituído, na fase de investigação, 

pelo chamado Juiz de Instrução. A despeito do Juiz de Instrução constar 

do texto constitucional, na prática, ainda persistiu a ligação da Polícia 

Judiciária ao Ministério Público e não ao Juiz de Instrução, criando a 

figura de uma fase pré-processual à atuação do Juiz de Instrução. A idéia 

da investigação totalmente jurisdicionalizada acaba não vingando 

integralmente.247

Com o novo Código de Processo Penal português, 

que entrou em vigor a partir de 01 de janeiro de 1988, segundo informa o 

doutrinador lusitano José Manuel Damião da CUNHA248, o relacionamento 

do Ministério Público com a Polícia, vem estabelecido nos seguintes 

moldes:

“...ao MP, e de acordo com a incumbência que lhe é 

constitucionalmente imposta, cabe o exercício da acção penal, 

imposição que, nos domínios do CPP, corresponde a um 

diverso número de competências, das quais se destaca (pois é 

o aspecto que agora nos interessa) a de dirigir o inquérito e 

deduzir a acusação, ou seja, compete-lhe, nos termos 

conjugados dos arts. 263° e 262° do CPP. dirigir o conjunto de 

diligências que visam investigar a existência de um crime, 

determinar os seus agentes e a sua responsabilidade, e 

descobrir e recolher provas, em ordem à decisão sobre a 

acusação.

Para cumprir esta tarefa o MP é assistido pelos órgãos

*A1 Neste sentido: CUNHA, José Manueí Damião da. O Ministério Público e os Órgãos de Policia 
Criminal no Novo Código de Processo Penal. Porto, Portugal: Officinas de Trabalho Protegido da 
APPACDM Distrital de Braga, 1993. paginas 46 e seguintes.

24íi CUNHA. José Manuel Damião da. O Ministério Público e os Órgãos de Policia Criminal no
Novo Código de Processo Penal. Porto. Portugal: Officinas de Trabalho Protegido da APPACDM
Distrital de Braga, 1993. pagina 105
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de polícia criminal que actuam sob a sua directa orientação e 

na sua dependência funcional."

Assim, em Portugal, com o advento do novo Código 

de Processo Penal, o controle da atividade policial passou a ser intenso e 

direto, na medida que a Polícia Judiciária está em situação de 

dependência funcional do Ministério Público.

A investigação passou a ser dirigida diretamente pelo 

Ministério Público249, que pode contar com o apoio da Polícia, mas não 

fica dependente desta, podendo dispensar sua atuação, se necessário 

for, para a melhor colheita da prova250. Neste sentido, ainda, a posição de 

Germano Marques da SILVA251:

“Para que o MP possa exercer eficazmente a 

perseguição dos criminosos, formulando e sustentando a 

acusação em juízo, importa que possa investigar os crimes, 

descobrindo os criminosos e recolhendo as provas indiciarias 

necessárias para sustentar a acusação; por isso que a lei lhe 

atribua a competência para dirigir a invesjgação criminal, ainda 

quando realizada por outras entidades. (...)

Assim, os poderes de direcção do Ministério Público 

relativamente às polícias deverão traduzir-se nas seguintes 

faculdades:

- de exigir às polícias a pronta comunicação da notícia do 

crime (arts. 243°, n° 3, 245° e 248°) e dos relatórios 

previstos na lei sobre as medidas cautelares e de polícia 

(arts. 248° e ss.);

- de avocar o inquérito, a todo o tempo, e de o devolver, 

se necessário, a outra entidade;

249 Art 53°, n° 2, letra “b”, do CPP português que diz competir ao Ministério Público a direção do 
inquérito.

250 Arts. 56° e 263°, do CPP português.

251 SILVA, Germano Marques da. Curso de Processo Penal, vol. 1. 2o ed., Lisboa: Editorial 
VERBO, 1994, página 224.
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- de emitir directivas, ordens e instruções sobre o modo 

processual de realização da investigação criminal;

- de apreciar o resultado das investigações, tomando as 

iniciativas que se justificarem;

- de fiscalizar, em qualquer altura, a forma como é 

realizada a investigação."

Vê-se, então, que, em Portugal, o relacionamento do 

Ministério Público com a Polícia é estreito, prevalecendo o domínio do 

Ministério Público sobre o curso da investigação, sem, contudo, prescindir 

do auxílio da Polícia, que, de resto, é por ele diretamente fiscalizada252.

A par da atuação direta do Ministério Público, o 

legislador português criou, através do Decreto-Lei n° 227/95, 

posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n° 154/96, outro órgão de 

fiscalização externa da atividade policial, denominado de Inspecção-Geral 

da Administração Interna - IGAI, integrado por quatro membros do 

Ministério Público, dois da Magistratura, três inspetores de Polícia (da 

Interpol, área de crime organizado e do colarinho branco), dois oriundos 

da Escola Superior de Polícia, um oficial superior da Guarda Nacional 

Republicana, um “alto funcionário da administração pública” e dois 

inspetores oriundos da Inspecção-Geral de Finanças253.

Esta Inspecção-Geral da Administração Interna - 

IGAI, exerce efetivo controle da atividade policial, realizando, dentre 

outras atividades, visitas surpresa aos estabelecimentos policiais, 

notadamente, no período noturno, visando evitar a prática de atos de 

abuso de autoridade.

5̂2Art 3o. da Lei Orgânica do Ministério Publico Português, que dispõe competir ao Ministério
Público "dirigir a investigação criminai ainda quando realizada por outras entidades e fiscalizar 
a actividade processual dos órgãos de policia criminai ”

Conforme Relatório de Actividades da Inspecção-Geral da Administração Interna - IGAI, do 
Ministério da Administração Interna, 1997.
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Apesar da atividade de fiscalização exercida pela 

IGAI, esta não tem poder de investigação criminal, limitando-se às 

providências de cunho administrativo, devendo, na medida em que 

identificar abusos de poder ou quaisquer outras irregularidades, 

comunicar imediatamente o Ministério Público para adoção das medidas 

penais cabíveis.

Secão II - Alemanha.

Na Alemanha, os Membros do Ministério Público (“d/e 

Mitglieder der Staatsanwaltschaft’) não gozam de ar.ipla autonomia e 

garantias de estabilidade, diferentemente do que ocorre com a 

Magistratura Judicante daquele País e com os sistemas adotados em 

Portugal e na Itália, por exemplo. Apesar dos Membros do Ministério 

Público alemão estarem subordinados ao Ministro da Justiça (“der 

Bundesjustizminister’), isto não chega a interferir diretamente na 

investigação dos crimes e no exercício da ação penal propriamente dita, 

possuindo o Ministério Público ampla gama de poderes investigatórios, 

podendo até mesmo, em casos de urgência, determinar medidas 

coercitivas sem prévia autorização judicial, como se verá adiante254.

254 Segundo CH1AVARIO. Mario e outros Procedure Penali d'Europa. Padova: CEDAM. 1998. 
páginas 165 e seguintes.
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Quanto ao relacionamento do Ministério Público com 

a Polícia, este pode vir a ser assim resumido: a polícia pode tomar o 

primeiro contato com o crime, nos casos em que não se admita demora, 

devendo, porém, comunicar imediatamente o Ministério Público de todas 

as suas atividades. Nos demais casos, a intervenção da Polícia está 

dependente da atuação do Ministério Público e deve acatar as 

determinações deste255. Tratando do tema esclarece José Manuel Damião 

da CUNHA256:

“A nível organizacional, o StPO não contém qualquer 

norma que quebre o princípio geral da separação 

organizacional entre polícia e Ministério Público. Simplesmente, 

e de forma pelo menos aparente, esta separação parece ter 

sido quebrada pela GVG que, no seu § 152, cria a figura dos 

chamados “funcionários auxiliares do Ministério Público", 

(Hilfsbeamten der StA), a quem se comete a obrigação de, 

nessa qualidade, prestar obediência ao representante do MP 

da sua área. O que há de novo (de acordo, aliás, com o que se 

vem defendendo em geral na doutrina alemã) é a possibilidade 

do MP poder ordenar, pessoalmente, determinadas tarefas a 

estes funcionários auxiliares. Além disso, a este grupo de 

funcionários são reconhecidos poderes processuais penais 

mais extensos em relação aos restantes funcionários policiais. ”

O Código de Processo Penal alemão, em seus artigos 

160 e 161, traz, de forma inequívoca, a forma de atuação do Ministério 

Público, disciplinando seu poder de investigação:

"StPO § 160: (1) Tão pronto tenha conhecimento a

2í5StPO, § 163, ap (2); e StPO, 5 1 õ 1 Conforme COLOMER, Juan-Luis Gomez. E! Proceso 
Penal Aleman - Introduction v Normas Haxica.s. Barcelona: Bosch, Casa Editorial S.A., 1985,
páginas 67 e seguintes.

"56 CUNHA, José Manuel Damião da, O Ministério Público e os Órgãos de Polícia Criminal no
Novo Código de Processo Penal. Porto. Portugal: Offícinas de Trabalho Protegido da APPACDM
Distrital de Braga, 1993, página 66
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Promotoria de Justiça, por meio de denúncia ou outra via, da 

suspeita de um fato punível, deverá averiguar as circunstâncias 

com o fim de tomar sua resolução sobre se deverá exercitar a 

ação pública. (2) A Promotoria de Justiça deverá averiguar não 

só as circunstâncias que sirvam de incriminamento, como 

também as que sirvam de inocentamento, e cuidar de colher as 

provas cuja perda seja temível. (3) As averiguações da 

Promotoria deverão estender-se às circunstâncias que sejam 

de importância para a determinação das conseqüências 

jurídicas do fato. Para isto poderá valer-se de ajuda do Poder 

Judicial".

“StPO § 161: Para a finalidade descrita no parágrafo 

precedente, poderá a Promotoria de Justiça exigir informações 

de todas as autoridades públicas e realizar averiguações de 

qualquer classe, por si mesma ou através das autoridades e 

funcionários da Polícia. As autoridades e funcionários da 

Polícia estarão obrigados a atender a petição ou solicitação da 

Promotoria.,257 258

Assim, a atividade de investigação criminal está a 

cargo do Ministério Público, que conta com o auxílio da polícia, e também 

deste corpo de funcionários, chamado de “funcionários auxiliares do 

Ministério Público”.

257 "StPO § 160: (I) Sobald die Staatsanwaltschaft durch eme Anzeige oder auf anderem Wege 
von dem Verdacht einer Stratftat Kenntnis erhält, hat sie zu iher Entschließung darüber, ob die 
öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen. (2) Die Staattsanwaltschaft hat 
nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstand zu ermitteln und 
für die Erhebung der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu besorgen ist. (3) Die ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft sollen sich auch dir Umstände erstrecken, die für die Bestimmung der 
Rechtsfolgen der Tat von Bedeutung sind. Dazu kann sie sich der Gerichtshilfe bedienen.
StPO § 161: Zu dem im vorstehendem Paragraphen bezeichneten Zweck kann die 
Staatsanwaltschaft von allen öffentlichen Behörden Auskunft verlangen und Ermittlungen jeder  
Art entweder selbst vornehmen oder durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes 
vornehmen lassen. Die Behörden und Beatmen des Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen 
oder Auftrag der Staatsanwaltschaft zu genügen. ”

258 apud MENDRONI, Marcelo Batlouni. A Tendência no Processo Penal Moderno., in Anais do 
II Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado de 28 a 31 de maio de 1997, 
Imprensa Oficial: São Paulo páginas 597 a 586.
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Ao Ministério Público, ainda, é conferido uma série de 

poderes no âmbito investigatório, tais como, realizar prisões temporárias, 

sequestros, registros, entre outras medidas urgentes, independentemente 

de autorização judicial. No entanto, para a prisão provisória, necessária se 

faz a intervenção judicial, no caso, do chamado Juiz Instrutor.

A atividade do Juiz Instrutor, no sistema processual 

penal alemão, serve, dentre outras funções, para validar estes atos 

urgentes praticados pelo Ministério Público, unicamente no aspecto legal, 

sem poder ingressar no mérito da oportunidade ou conveniência da 

medida adotada. A participação do Juiz Instrutor é, também, indispensável 

para que se evidencie a interrupção da prescrição e para que sejam 

assegurados legalmente os meios de prova. Este Juiz Instrutor, segundo 

já decidiu o Tribunal Constitucional Federal Alemão, não exerce 

verdadeira atividade jurisdicional, mas, sim, funções administrativas. 

Assim, admite-se a figura do Juiz Instrutor como órgão auxiliar do 

Ministério Público, sem quebrar o princípio constitucional alemão de 

independência judicial259.

“'9 Conforme COLOMER, Juan-Luis Gomez. El Proceso Penal Aleman - Introduction v Normas 
Basiças, Barcelona: Bosch, Casa Editorial S. A., 1985, páginas 67 e seguintes.
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Secão III - Franca.

Apesar de atribuir-se à França o local de nascimento 

do Ministério Público como Instituição, ainda hoje o Ministério Público 

francês está subordinado ao Ministério da Justiça e - a exemplo do que 

ocorre na Alemanha - também não possui garantias de estabilidade de 

seus membros260. Sua atividade processual vem disciplinada já no artigo 

31, do Código de Processo Penal, que, de forma genérica, assim a 

dispõe: “exercita a ação pública e requer a aplicação da lei”.

A par desta conotação de caráter amplo, ainda 

encontra-se na legislação francesa, figura similar à dos “funcionários 

auxiliares do Ministério Público” alemães, reconhecida nos “officers de 

police judiciaire” 261.

Aqui também se evidencia o controle da atividade 

policial exercido pelo Ministério Público, que tem poder de investigação 

paralelo ao da Polícia, direcionando as investigações a serem levadas a 

efeito, e devendo ser informado de tudo o que está sendo investigado 

pela Polícia.

Tratando do relacionamento do Ministério Público

‘60 Segundo DIAS, H.L., LOUSTEAU, M., e TEDESCO, I.F., El Sistema Procesal Penal Francês, 
ifi Sistemas Procesales Penales Comparados, Buenos Aires: AD-HOC, 1999, páginas 217 e
seguintes.

261 Segundo CUNHA, José Damião da, O Ministério Público e os Órgãos de Polícia Criminal no
Novo Código de Processo Penal, Porto, Portugal: Offícinas de Trabalho Protegido da APPACDM
Distrital de Braga, 1993, páginas 73 e seguintes.
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com a Polícia, na França, Luiz Régis PRADO262 bem esclarece a questão, 

dizendo:

"Na fase preliminar (inquérito) o órgão do Parquet dirige 

toda a atividade policial, sendo os agentes da polícia judiciária 

postos sob sua responsabilidade (arts. 38 e 41, 2, CPP). Pode 

conduzir pessoalmente ou de modo indireto todos os atos 

investigatórios, procedendo ou determinando o que julgar para 

tal necessário (art. 41, 1, CPP). Em caso de flagrância, sua 

presença no local do crime lhe dá o controle das operações, 

em substituição à autoridade policial (delegado de polícia), 

podendo, então, fazer cumprir pessoalmente todos os atos, ou 

determinar àquela a sua continuidade (art. 41, 5 e 68, CPP). 

Também quando o juiz de instrução não tiver sido provocado, o 

órgão ministerial pode expedir mandado de condução de 

qualquer pessoa suspeita de ter participado da infração penal 

(art. 70, 1, CPP).”

O relacionamento do Ministério Público com a Polícia, 

então, vem disciplinado no Código de Processo Penal Francês de 1958, 

especialmente em seus artigos 12 e 41, verbis:

"Art. 12. A Polícia Judiciária é exercida, sob a direção do 

Procurador da República, pelos funcionários e agentes 

designados no presente título.

( ...)

Art. 41. O Procurador da República procede ou faz 

proceder a todos os atos necessários à investigação e ao 

processamento das infrações da lei penal. Para esse fim, ele 

dirige a atividade dos oficiais e agentes da polícia judiciária 

dentro das atribuições do seu tribunal.’263

"62 PRADO, Luiz Régis O Ministério Publico em Franca - Parte II - Organização e Funções. 
JAMP - Jornal da Associação do Ministério Publico do Paraná, ano 2, n° 3, junho de 1996, página 
4.

"Art. 12: La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par  
les officiers fonctionaires et agents dédignes au présent titre.
Art. 41. Le procureur de la Republique procede ou fa it à  tous les actes nécessaires à la recherche 
et à la poursuite des infractions à la lot pénale. .4 cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents
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De qualquer sorte, havendo caso de flagrante a 

Polícia atua, iniciando as investigações e comunicando o mais 

brevemente possível, até mesmo via telefone, ao Ministério Público, que, 

quando não assume de plano as investigações no local do fato, indica 

quais as diretrizes a serem tomadas pela Polícia. Esta, por sua vez, sob 

supervisão do Ministério Público, elabora a "enquête" ou “procédure 

préliminaire”, que equivaleria ao inquérito policial brasileiro, e destina-se à 

colheita das provas.

A autonomia da Polícia quanto às investigações fica 

limitada às infrações penais de menor potencial ofensivo, não obstante, 

nestes casos, tenha o prazo de 24 horas para encaminhar a "enquete” ao 

Ministério Público264.

Percebe-se, assim, que o relacionamento do 

Ministério Público com a Polícia, na França, muito se assemelha àquele 

encontrado na Alemanha, com um corpo de funcionários da polícia postos 

à disposição e sob coordenação direta do Ministério Público, e onde este 

tem poderes cautelares significativos, independentemente de atuação ou 

não do Juiz de Instrução.

de la police judiciaire dans le ressort de cou tribunal. "

"64 Conforme MENDRONI, Marcelo Batlouni. A Tendência no Processo Penal Moderno., in Anais 
do II Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado de 28 a 31 de maio de 
1997, Imprensa Oficial: São Paulo paginas 597 a 586.
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Seção IV - Itália.

Na Itália, o Ministério Público está estreitamente 

vinculado à carreira da Magistratura. Na verdade, o ingresso nas duas 

carreiras é um só, podendo, em seguida, o Magistrado optar por ser 

“Magistrato dei Publicco ministero” ou “Magistrato giudicante”, nos termos 

do artigo 107.4, da Constituição Italiana de 1947. Podem até mesmo 

mudar de função ao longo de suas carreiras, saindo de uma Magistratura 

judicante para aquela requerente (Ministério Público). Daí a confusão por 

vezes evidenciada nos meios de comunicação em atribuir-se 

investigações criminais a este ou aquele Juiz, a exemplo da notória 

“Operação Mãos Limpas” (“operazione mani pulite’) levada a cabo por 

Membros do Ministério Público italiano no combate à criminalidade 

organizada, notadamente mafiosa.

De qualquer sorte, na Itália, que recentemente 

também passou por reformas no âmbito do código de processo penal265, a 

Polícia Judiciária (distinta das demais polícias) está vinculada 

organicamente às autoridades judiciárias266, aqui compreendido o 

Ministério Público, que dirige a Polícia na investigação criminal267. Esta 

vinculação, como já decidiu a Corte Constitucional Italiana, não chega a 

ser uma dependência burocrática e disciplinar, estando mesmo voltada

-65 "Decreto dei Presidente deliu Rcpuhhhcu 22 settembre 1988, n. 447"

~”6 "Art. 56. comma 1 ", do CPP italiano, in "l.ex - Legislazione Italiana, Torino: Utet, 1988".

2°'No mesmo sentido: CERRACHIO. Francesco Saverio. II ruolo dei Pubblico Ministero nel 
nu ovo processo penale , artigo obtido via Internet, endereço:
http://\vavw.popso.it/NOT/ARTICOLL CRONâ CA/95-04. IlruolodelPMinistero.html

http:///vavw.popso.it/NOT/ARTICOLL
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para uma subordinação funcional, na medida em que as Polícias italianas 

(“polizia di Stato”, “arma dei carabinieri” e “guardia di finanza’) estão 

ligadas também ao Poder Executivo (respectivamente: “Ministro

dell'interno”, “Ministro delia difesa” e “Ministro delle finanze”)268.

Não obstante a Polícia poder tomar medidas 

cautelares para assegurar meios de prova, deve, no entanto, comunicar, 

no prazo de 48 horas, ao Ministério Público, acerca de todos os

elementos de convicção que disponha, a fim de que este possa tomar as 

medidas cabíveis, as quais poderão ser executadas pela Polícia (sempre 

sob o comando do Ministério Público)269. Estes procedimentos seriam uma 

espécie de inquérito policial, lá denominado de “indagini preliminari”, onde 

a condução das investigações está a cargo do Ministério Público, com 

auxílio da polícia, e com a participação do defensor da pessoa tida como 

autora do crime270.

A respeito da relação entre o Ministério Público e a

Polícia Judiciária italiana, escreveu, sobre o então projeto de reforma do

código de processo italiano, Guido GALLI271:

“Os trabalhos preparatórios prescrevem claramente o 

papel de direção que o Ministério Público deve assumir no 

novo processo, em relação à Polícia Judiciária, com o que se 

pretendeu abolir o chamado “processo da polícia judiciária" e o 

relatório que o conclui. Pretendeu também limitar os atos 

“autônomos” da polícia; reconduzir a maior parte da atividade

268 Conforme CHI AVARIO, M. e outros. Procedure Penali d 'Europci. Padova: CEDAM, 1998, 
páginas 267 e seguintes.

269Arts. 347, 1 e 352, 4, do CPP italiano.

270Arts. 347 e seguintes do CPP italiano. Quanto à participação do defensor nas “indagini 
pre liminar f \  vide arts. 364 e seguintes do CPP italiano.

2/1 GALLI, Guido. II pubblico minister o nella prospettiva del nuovo codice di procedurei pena/e, 
m Pubblico mimstero e accusa penale - problem! e prospetíive di riforma, a curci di Giovanni 
Conso, Giusíizia penale oggi 4, Bologna. Zanichelli, 1979, páginas 142 e seguintes.
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de polícia ao comando do Ministério Público, sob o aspecto de 

que a imediata comunicação da notícia de crime coloque o 

Ministério Público 'na condição, e também na necessidade, de 

intervir diretamente e desde o primeiro instante, nas 

investigações relativas ao próprio crime’, porque ele deve 

‘como comandante da polícia judiciária, ao menos sob o perfil 

funcional, solicitar, coordenar, dirigir as investigações e as 

incumbências próprias da polícia judiciária.’272

Outra particularidade do sistema italiano resume-se 

na criação, em 1991, da “Direção Nacional Antimáfia”, que é órgão do 

Ministério Público destinado a coordenar, a nível nacional, as atividades 

investigatórias nos crimes de associação mafiosa, de associação para 

tráfico de estupefacientes, e outros crimes cometidos no contexto destas 

associações.

Segundo a nova figura introduzida no art. 371-bis, n° 

2, do Código de Processo Penal Italiano, “o Procurador Nacional 

Antimafia exerce funções de iniciativa relativamente aos procuradores 

distritais a fim de tornar efetiva a coordenação das atividades de inquérito, 

de garantir a funcionalidade da intervenção da polícia judiciária nas suas 

diversas articulações e de assegurar a exaustividade e tempestividade 

das investigações”.

Nota-se, assim, a preocupação do legislador italiano 

em combater, com eficiência, a atividade mafiosa, fazendo com que as 

investigações de crimes desta natureza sejam conduzidas de forma

~72 ”1 Icivori prepam iori sottolim ano cliiíinunenfe il ruolo di direzione che m l  niiovo processo íl 
puhhhco mmistero deve assumere net confront! della polizia gindiziaria, con il ribadire che si e 
inteso abolire il c.d, “processo delia polizia giudiziaria” ed  il rapporío che lo conclude; 
delimitarne gli atti "autononn ncondurre la maggior parte delVattività di polizia sotto la guida
dei puhhhco ministero, sotto il profilo che I immediata comunicazione della notizia dei reato pone 
il puhhhco minister o “nella condizione. ma anche nella necessita, di intervenire direitamente e fin 
dal primo momento, nelle indagini relative al reato stesso”, perchè egli deve “come dirigente 
delia polizia giudiziaria, almeno sotto d  profilo funzionale, sollecitare, coordinare. dirigere le 
indagini e gli incomhenti p ropn  delia polizia giudiziaria".
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integrada e objetiva pelos diversos órgãos da polícia judiciária, evitando a 

morosidade e a tomada de iniciativas investigatórias contraditórias.273

Portanto, a reforma processual penal italiana 

representou significativo avanço nas relações entre o Ministério Público e 

a Polícia Judiciária daquele país.

273Apesar de positiva, a criação da Direção Nacional Antimáfia despertou preocupação nos 
italianos, referente à possível interferência na autonomia dos diversos órgãos do Ministério 
Público envolvidos na apuração dos crimes. À respeito do tema, TURONE, Giuliano, Substituto 
do Procurador Nacional Antimafia, em Comunicação apresentada no Encontro Internacional de 
Magistrados organizado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Portugal, de 12 a 
14 de maio de 1995, em Porto, Portugal, sob o título O Problema da Coordenação entre os Vários 
Organismos do Ministério Público em Itália, traduzido por Eduardo Maia COSTA, e publicado na 
página do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, de Portugal, na Internet, 
http://wvAv.smmp.pt/revlomp02.htm, assim se pronunciou: “Particular interesse reveste o
parágrafo introdutório do preâmbulo, onde se atribui ao Procurador Nacional Antimáfia o papel 
de “central da coordenação investigativa ", seguindo-se algumas declarações de principio - nas 
cjuais se nota a preocupação de garantir que a nova estrutura não se traduza numa lesão da 
independência da função investigante - das quais se pode claramente deduzir uma primeira 
indicação de ordem geral: de todas as interpretações do art. 371 °-bis que possam ser propostas, 
são consideradas correctas e conformes à ratio legis só as que não ofendam o principio da 
independência da magistratura investigante. (...) Assim, esta regra geral, a que chamamos “regra 
da coordenação horizontal ", impõe que o Procurador Nacional, no desempenho das suas funções 
e no exercido dos seus poderes (e pondo de parte as situações excepcionais e patológicas que 
justificam a a\-ocação), procure esforçadamente uma concertação continua e constante com as 
procuradorias distritais

http://wvAv.smmp.pt/revlomp02.htm
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CAPÍTULO III - PAÍSES DE ORIGEM ACUSATÓRIA.

Secão 1 - Inglaterra e País de Gales.

Nos países de origem acusatória a situação do 

relacionamento do Ministério Público com a Polícia é diferenciada, 

dependendo do país ou, no caso dos Estados Unidos da América, 

variando de Estado para Estado.

Para que se possa compreender o relacionamento da 

Polícia com o Ministério Público, na Inglaterra e no País de Gales, é 

preciso, antes de tudo, traçar o perfil do Ministério Público lá existente, 

haja vista que, na Inglaterra e no País de Gales, não se encontrava, até 

1985, um Ministério Público organizado nos moldes vivenciados na 

Europa continental274. Aliás, a situação experimentada pela Inglaterra e 

País de Gales é única no mundo, segundo nos alerta Barbara HUBER275.

De fato, somente a partir de 1985, com o “Prosecution

274 CARNEIRO. Paulo Cesar Pinheiro O Ministério Público no Processo Civil e Penal. 5a ed.. Rio 
de Janeiro: Forense, 1994, páginas 225 e seguintes.

2/5 HUBER, Barbara. La posizione degli or gani di ciccusa in Gran Bretagtia. tradução para o 
italiano de MOLINARI, Francesca, in Puhblico ministero e accusa penale, problemi e prospettive 
di nforma, a cura di Giovanni Canso. (J/ustizia Penale Oggi 4, Bologna. Zanichelli, 1979, páginas 
238 e seguintes.
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of Offenses Act’’, é que o Ministério Público inglês (“Crown Prosecution 

Service”) passou a ser melhor organizado, a nível institucional. Antes 

dessa data, existia somente a figura do Procurador-Geral (“Attorney 

Generaf') e do “Director of Public Prosecutions”, que atuavam em alguns 

poucos casos. De resto, qualquer cidadão estava autorizado a exercer o 

direito de ação penal, assim como a própria Polícia também podia exercê- 

lo. Dessa situação resultava que cerca de 90% das ações penais eram 

intentadas pela própria polícia, através de departamento próprio, que fazia 

as vezes de Ministério Público, chamado de (“Prosecuting Solicitor’s 

Department')2™.

Com a ausência de um Ministério Público estruturado, 

a Polícia tinha exagerado poder de investigação e persecução penal, o 

que implicava em constantes desmandos, os quais nem sempre vinham à 

tona. A situação culminou com o caso de três rapazes acusados de terem 

assassinado um homossexual. A Polícia obteve, mediante tortura, a 

confissão dos três, mas, anos depois, apurou-se que os acusados não 

tinham qualquer relação com o caso, e eram inocentes. Este caso acabou 

se revelando o divisor de águas na história da Justiça Criminal Inglesa, 

sendo que, a partir de então, visando frear o abuso de poder da Polícia, o 

Parlamento editou um estatuto disciplinando como a Polícia deveria 

proceder em sua investigação, desde à inquirição de testemunhas, até 

busca e apreensão e abordagem de pessoas, chamado “Police and 

Criminal Evidence Act 1984 (PACE)” 277. Segundo informa Steve 

UGLOW278, mesmo após a promulgação do “PACE', em quase nada 

mudou o comportamento da Polícia, que continuou a agir de forma 

abusiva. No ano seguinte (1985), ainda visando abrandar os abusos

~'6 Conforme GUARNLERI, Cario. Ptibblico Ministero e Sistema Politico. Padova: Cedam - Casa 
Editrice Dott. Antonio Milani, 1984, páginas 47 e seguintes e também ASHWORTH, Andrew. The 
Criminal Process -  an evaluative study, 2° ed. , New York: Oxford University Press Inc., 1998, 
páginas 20 e seguintes.

277 UGLOW, Steve. Criminal Justice, London: Sweet & Maxwell, 1995, páginas 74 e seguintes.

"78 UGLOW, Steve, Criminal Justice, London: Sweet & Maxwell, 1995, páginas 74 e seguintes.
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policiais, estruturou-se nacionalmente o Ministério Público, criando o 

“Crown Prosecution Service’’.

Hoje, o Ministério Público Inglês continua dirigido pelo 

“Director of Public Prosecution’’, cujo trabalho é supervisionado pelo 

“Attorney General”, que corresponde ao Parlamentar responsável pelo 

Ministério Público junto ao Parlamento Inglês. Esta supervisão não 

impede a atuação independente do “Director of Public Prosecution”.

A atuação do “Crown Prosecution Service” se dá em 

13 áreas geograficamente divididas dentro da Inglaterra e do País de 

Gales, cada uma delas sob coordenação do “Chief Crown Prosecutor”. 

Nessas treze áreas, encontramos 99 “Branches” - os órgãos de execução 

do Ministério Público Inglês (que, no Brasil, seriam as Promotorias de 

Justiça). Cada um desses “Branches” possui um “Branch Crown 

Prosecutor* (cujo equivalente pátrio seria o Procurador de Justiça, 

coordenador da Promotoria). Cada “Branch” tem dois ou mais grupos de 

Promotores (“Crown Prosecutors’) e advogados auxiliares contratados 

(“caseworkers’).

Dependendo da complexidade ou gravidade do caso, 

ele pode ser analisado na chamada “Central Casework!’, localizada em 

Londres e York, onde, aliás, encontra-se a chefia do Ministério Público279.

No que concerne ao relacionamento do Ministério 

Público com a Polícia é relevante considerar que, usualmente, as 

investigações nascem na Polícia que procede à colheita da prova e 

encaminha o caso ao Ministério Público. Em alguns casos, porém, a 

Polícia consulta previamente o Ministério Público que, então, revisa o

279 Conforme: Crown Prosecution Service - Annual Report fo r  the period april 1995 - march 1996, 
from the Director of Public Prosecutions to the Attorney General, Radzmowicz Library - Institute 
o f Criminology Cambridge, 1996.
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trabalho para decidir se continua com a investigação, se muda o rumo 

desta ou se arquiva o procedimento. No entanto, antes de mudar o curso 

da investigação ou de optar pelo arquivamento, é oportunizado à Polícia a 

juntada de novas evidências sobre o caso. O Ministério Público e a Polícia 

discutem o caso, mas a decisão final é do Ministério Público280.

Em razão do pouco tempo de existência do Ministério 

Público Inglês, enquanto Instituição organizada nacionalmente, algumas 

experiências vêm sendo implantadas visando agilizar o serviço e o 

relacionamento do Ministério Público com a Polícia. Assim, em algumas 

localidades, o Ministério Público providenciou setores de atendimento na 

Delegacia de Polícia (“police station”), o que melhorou e agilizou 

sensivelmente a apuração dos casos, pois o Promotor passou a orientar e 

auxiliar na investigação com maior presteza. Criou-se, também, um 

sistema de comunicação interligando a Polícia e o Ministério Público, via 

computador, onde, nos casos mais complexos, havendo dúvida sobre 

como proceder, a Polícia possa consultar o Ministério Público e tomar 

decisões sobre como conduzir a investigação em minutos. Outra novidade 

foi o fato do Ministério Público participar ativamente dos cursos de 

treinamento de policiais, o que também ocorreu na via inversa, 

contribuindo para o aperfeiçoamento de ambas as atividades281.

Enfim, a Polícia inglesa tem, a princípio, plena 

liberdade de ação na investigação preliminar dos crimes, porém, quando o 

Ministério Público intervém, a Polícia vê-se controlada e dirigida por ele.

:80SANT)ERS, Andrew; e YOUNG, Richard. Criminal Justice. London: Butterworths. 1994.

:slConforme “Crown Prosecution Sem ce  - Annual Report 1995-96“, cit.



172

Seção II - Estados Unidos.

Já nos Estados Unidos da América, ao lado do 

sistema judiciário federal282, encontram-se outros 50 (cinqüenta) sistemas 

judiciários estaduais283, um para cada um dos 50 (cinqüenta) Estados, 

onde, diferentemente da Inglaterra e do País de Gales que serviram de 

base para o sistema processual penal americano, o Ministério Público 

passou a ter melhor e maior organização e estrutura.

Desta forma, como a análise de todos os sistemas de 

justiça lá existentes serviria, por si só, a outro exaustivo trabalho 

monográfico, procurar-se-á analisar os aspectos gerais de atuação dos 

dois organismos envolvidos diretamente na apuração dos crimes (Polícia 

e Ministério Público), enfocando o sistema federal e, ainda, alguns 

sistemas estaduais, que, de resto, revelam as linhas gerais adotadas nos 

Estados Unidos, ressalvadas as peculiaridades de cada Estado norte- 

americano.

No âmbito federal encontra-se o “The United States 

Attorney General”, ao qual estão ligados os “United States Attorneys” 

(algo correlato à Procuradoria-Geral da República no Brasil), que atuam, 

nos 94 Distritos Federais Judiciais em que o país se divide284, com a

282 Disciplinado pelo "18 U.S. Code - < 'rimes and Criminal Procedure ”

283 Disciplinados pelos "State CriminaI Procedure Statutes ”

284 De acordo com S1MON, John Anthony. Considerações Sobre o Ministério Público Norte- 
Americano. in Revista dos Tribunais. n° 640, Sâo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, fevereiro
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colaboração do “Federal Bureau of Investigations -  F.B.I.” (que possui na 

Polícia Federal Brasileira seu equivalente nacional), bem como, hoje 

também de forma acentuada, com a colaboração da “Drug Enforcement 

Agency -  D.E.A.” (algo correlato à Secretaria Especial Anti-drogas) todos 

estando, porém, subordinados ao “Departament of Justice” (Ministério da 

Justiça).

Os também chamados “public prosecutors” a nível 

federal são recrutados pelo Presidente da República, com a prévia 

ratificação do Senado norte-americano e tem competência para atuar em 

todo o território nacional, subdividindo-se em pelo menos 94 (noventa e 

quatro) “U.S. District Attorneys”, restando no cargo por quatro anos, 

podendo ser destituídos, caso não correspondam às expectativas do 

Presidente285.

Este processo de escolha, como se vê, acaba 

maculando a atuação do Ministério Público Federal nos Estados Unidos, 

pois, de regra, são escolhidos candidatos a Procurador da República 

somente aqueles simpatizantes do partido do próprio Presidente, e que 

estejam de acordo com a maioria do Senado (normalmente é escolhido 

um advogado, mas não necessariamente).

Segundo destaca GUARNIERI286, quando um novo 

Presidente é eleito, normalmente os Procuradores da República pedem 

demissão do cargo, mesmo que seus mandatos ainda estejam em curso, 

para que o novo Presidente possa, livremente, escolher novos agentes do 

Ministério Público Federal, de seu agrado pessoal.

de 1989, páginas 07 a 18.

285 Conforme GUARNIERI, Cario. Pubbiico Ministern e Sistema Político. Padova: Cedam - Casa 
Editrice Dott. Antonio Milani, 1984, páginas 62 e seguintes.

x86 GUARNIERI, Pubbíico Ministero e Sistema Polilico, Padova: Cedam - Casa Editrice Dott. 
Antonio Milani, 1984, páginas 62 e seguintes.
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Ao lado das funções de repressão criminal, os

Procuradores da República americanos ainda estão incumbidos da defesa 

dos órgãos do Governo, atuando como verdadeiros Advogados da União, 

a exemplo do que, aliás, ocorria no Brasil com òs membros do Ministério 

Público Federal, antes da reforma da Constituição da República de 1988.

A par dos Promotores nomeados em caráter geral e 

por períodos determinados, encontramos, ainda, os chamados

“Promotores Independentes” (“Independent Counsel”) também conhecidos 

como “Promotores Especiais” (“Special Prosecutors’)287 cuja criação é 

devida ao famoso escândalo de Watergate288 quando o então Presidente 

dos Estados Unidos, Richard Nixon, principal implicado no episódio, 

culminou por demitir sumariamente o Promotor encarregado do caso: 

Archibald Cox.

A partir de então criou-se nos Estados Unidos da

América, uma lei (“Independent Conseul Act’) possibilitando a atuação

independente e afastada de influências políticas de um Promotor de 

Justiça.

Quando da promulgação da referida lei, o próprio 

Congresso Nacional Americano já previu que a mesma deveria ser revista 

de tempos em tempos. Isto efetivamente acabou acontecendo, sempre 

suscitando acalorados debates entre os americanos, a respeito do amplo 

poder destinado a um único Promotor de Justiça, mas sempre

2S7 As denominações são sinônimas

"88 O "Escândalo de Watergate", como ficou conhecido o caso, teve inicio com uma operação de 
escuta telefônica clandestina, realizada a mando do então Presidente dos Estados Unidos da 
America, Richard Nixon, em 17 de junho de 1972, na sede do Partido Democrata americano, 
localizada no Edifício Watergate, em Washington. Segundo informa a Grande Enciclopédia 
Larousse Cultural, volume 24, São Paulo. Editora Nova Cultural, 1998, página 6002, esta situação 
foi levada à público pela imprensa norte-americana, e culminou com o pedido de renuncia de 
Nixon, que. inclusive, abusando de seu poder de Presidente, obstruiu a todo custo a Justiça Norte- 
americana. resultando, ainda, na prisão do então Procurador-Geral Americano, John Mitchell.
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prevalecendo a interpretação favorável à necessidade de sua existência.

Este pensamento, no entanto, acabou sendo revisto 

em 30 de junho de 1999, quando se deixou de promover a renovação da 

vigência da lei em tela, que já havia sofrido severas críticas em 1994, em 

razão da atuação de um Promotor Independente chamado Lawrence E. 

Walsh, que investigou a participação, dentre outros, do então Presidente 

americano Ronald Reagan no caso denominado “Irã-Contra”289, e que, 

seguramente, sofreu seu golpe final em razão da atuação sensacionalista 

de outro Promotor Independente - Kenneth Starr - nomeado em 1994, 

inicialmente para investigar outro escândalo político-financeiro: o “Caso 

Whitewater1’290.

Como tornou-se notório, Starr não se contentou em 

apurar o caso em si e, na ânsia de provar que o Presidente americano Bill 

Clinton teria mentido em Juízo, enveredou por investigar sua vida privada, 

transformando o “Caso Whitewater1’ no famoso escândalo amoroso da 

estagiária Monica Lewinski com o Presidente Bill Clinton, implicando na 

acusação de perjúrio ao Presidente americano. A repercussão mundial 

negativa do episódio é que teria culminado na não renovação da lei dos 

Promotores Independentes.291

289 O caso "Irã-Contra", refere-se a dois episódios ocorridos no governo de Ronald Reagan, nos 
Estados Unidos da América, em 1986, concernentes à política de venda clandestina (contra a 
vontade do Parlamento norte-americano) de armas ao Irã e aos contra-mi lit ares na Nicarágua.

290 O caso "Whitewater" ocorreu quando Bill Clinton ainda era Governador do Estado americano 
do Arkansas. Bill Clinton e sua esposa Hillary eram sócios de uma imobiliária chamada 
"Whitewater", a qual, após desenvolver um projeto imobiliário de urbanização, pediu falência. 
Ambos foram acusados de promover uma falência fraudulenta. Depois, como dito, o caso acabou 
sendo relegado a segundo plano, derivando as investigações para o escândalo envolvendo o então 
Presidente dos Estados Unidos da America, Bill Clinton, que teria cometido perjúrio ao mentir 
sobre suas relações com a estagiária da Casa Branca, Monica Lewinski.

291 Segundo HARRIGER, Katy J. The Special Prosecutor in American Politics. Kansas: University 
Press o f Kansas, 2000. A respeito vide materia publicada no Jornal Gazeta do Povo, Internacional, 
do dia 01 de julho de 1999, página 32. sob o titulo: ^Termina a fase dos promotores 
independentes .̂



176

Hoje, em casos que demandem maior dedicação, fica 

a critério do Procurador-Geral a nomeação de Promotores especiais. Não 

obstante, a intervenção política ainda perdura, fazendo com que o 

Ministério Público americano não seja modelo a ser seguido, no que 

concerne à independência de atuação de seus membros. De fato, o maior 

problema na atuação do Ministério Público americano está centrado na 

forma de escolha de seus membros, pois não existe uma carreira 

apropriada e a seleção dos mesmos é feita com forte enfoque político, em 

detrimento da atuação ética e da preparação profissional.

De qualquer sorte, neste nível federal, ambos -  

Polícia e Ministério Público -  atuam de forma coordenada, o que já não 

ocorre com a mesma freqüência nos diversos estados americanos, até em 

razão do excessivo volume de organizações policiais independentes que 

chegam a atingir o expressivo montante de 17.000 (dezessete mil) entes 

policiais autônomos.

Para que se tenha uma noção, nos diversos Estados 

americanos, algo em torno de 90% (noventa por cento) das comunidades 

com 2.500 (dois mil e quinhentos) habitantes ou mais, já possuem um 

Departamento de Polícia (“Police Departament’) autônomo e 

independente dos demais organismos policiais, subordinado 

administrativa e financeiramente ao próprio Distrito e com atribuições e 

poderes inerentes às forças policiais em sua circunscrição292.

Assim, quem traça a política de atuação desta polícia 

distrital é pessoa diversa daquela que traça a política de atuação da 

Polícia do Condado, que por sua vez também é diversa de quem traça a

292 Segundo DEGANELLO. M, GASPAR1NI, A, MOLLO, M. e ROSSETTO. G. II processo 
penale stalunitense, sogget/i e citti, obra coordenada por MUSSO, Rosanna Gambini, Torino: G. 
Giappichelli Editore, 1994, páginas 01 a 04; e HENDLER, Edmundo S.. Derecho Penal y  
Processai Penal de los Estados l Jnicios, Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996, páginas 159 e seguintes.
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política de atuação da Polícia Estadual, bem como diversa mais uma vez 

será a política de atuação de quem controla os inúmeros outros 

organismos policiais especiais, dificultando, sobremaneira, a atuação 

policial como um todo, bem como a atuação do próprio Ministério Público 

norte-americano.

Diferentemente da organização policial, o Ministério 

Público nos Estados encontra-se, basicamente, assim estruturado: os 

“State Attorneys” (Promotores estaduais), os “County Attorneys” 

(Promotores do Condado - espaço territorial próximo ao que se entende 

por Comarca) e os “District Attorneys” (Promotores Distritais ou 

Municipais), todos com um único equivalente no Brasil: os Promotores de 

Justiça.

Na maioria dos casos são eleitos pelo povo, para um 

mandato de quatro anos, valendo destacar as seguintes exceções293: em 

New Jersey são nomeados pelo Governador; no Alaska, Deiaware e 

Rhode Island, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado (“Attorney 

Generaty, e em Connecticut, são nomeados por um órgão judiciário.

Os Promotores de Justiça americanos têm a 

possibilidade de recrutar e controlar pessoalmente os próprios assistentes 

(advogados contratados), organizando e montando sua própria estrutura 

de trabalho.

A dificuldade de atuação conjunta entre o Ministério 

Público americano e as Polícias daquele país, assim, reside em conseguir 

traçar uma coordenação de ação entre os Ministérios Públicos do Estado, 

Condado e Distrito, em relação aos milhares de organismos policiais 

autônomos com seus respectivos dirigentes locais. Como visto,

:93 Segundo esclarece GUARNIERI, Pubblico Ministero e Sistema Político. Padova: Cedam - Casa 
Editrice Dott. Antonio Milani, 1984, páginas 62 e seguintes.
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diversamente do que ocorre no âmbito federal, onde a polícia sempre tem 

como chefe o Ministro da Justiça, nos estados este dirigente varia.

Ademais, a Polícia não está organicamente vinculada 

ao Ministério Público, e mesmo sua atividade não é, de regra, realizada 

com o pensamento voltado para a acusação em Juízo. Segundo 

DEGANELLO294, enquanto a polícia se preocupa em realizar prisões, e 

procura transmitir eficiência com base nestas ações, o Ministério Público 

dos estados americanos, que tem a maioria de seus membros eleitos pelo 

povo, está mais preocupado em obter condenações e mostrá-las aos seus 

eleitores, visando, até mesmo, galgar outros cargos políticos, a exemplo 

do então Promotor Rudolph Giuliani, que se tornou Prefeito da Cidade de 

Nova York. Nesta linha de conduta sintetiza:

“Querendo traçar uma fórmula sintética, poderíamos 

dizer que -  numa perspectiva eleitoral -  a polícia quer “um" 

culpado, enquanto o orosecutor quer “o" culpado.’295

Em que pesem as dificuldades operacionais 

conjuntas, o Ministério Público americano atua com liberdade de 

investigação, valendo destacar o exemplo trazido por John Anthony 

SIMON296, ao ressaltar que, no Estado de Illinois, o sistema americano 

funciona da seguinte maneira:

“Temos, aproximadamente, 35 investigadores chefiados

294 DEGANELLO, M, GASPAR1NI. A. MOLLO, M. e ROSSETTO, G„ II processo nenale 
staíumtense, sozgetti e atti, obra coordenada por MUSSO, Rosanna Gambini, Torino: G. 
Giappichelli Editore, 1994, paginas 01 a 04

295 DEGANELLO, M, GASPAR1NI. \  MOLLO, M. e ROSSETTO, G., II processo pena/e 
statumtense. sozzetti e atti, obra coordenada por MUSSO, Rosanna Gambini, Torino: G. 
Giappichelli Editore, 1994, páginas 01 a 04: 'Valendo azzardare una formula sintética, potrebbe 
dirst che -  in una prospettiva eleitor ale la polizia vuole “un” colpevole, mentre il prose cutor 
vuole “// ” colpevole. ”

296 SIMON, John Anthony, Considerações Sobre o Ministério Público Norte-Americano, in 
Revista dos Tribunais, n° 640, Sâo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, fevereiro de 1989, 
páginas 07 a 18.
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pelo ex-chefe de Polícia de Chicago, bem como vários peritos 

que trabalham para a Instituição em regime de tempo integral, 

sem falar nos peritos que não pertencem à ela e que são 

contratados para colaborar apenas quando se faça necessário.

Como somos mais interligados com os órgãos do 

Estado, usamos seus recursos e sua infra-estrutura. À guisa de 

exemplo, deve ser lembrado que a Polícia estadual fica à 

disposição do Ministério Público respectivo.

(...)

Juridicamente a Polícia norte-americana independe do 

Ministério Público; como todos sabem, porém, na prática, os 

dois são altamente interdependentes. (...) Convém lembrar que, 

diante do bom relacionamento entre ditas Instituições, não raro 

policiais são cedidos pela Polícia para trabalharem junto aos 

promotores.

Embora o promotor sempre dependa da polícia para 

uma investigação rigorosa e para um adequado levantamento 

de provas, os seguintes fatores contribuem para fortalecer o 

promotor no relacionamento com a polícia: a) não temos a 

figura do delegado de polícia e não trabalhamos com inquéritos 

policiais, ou seja, a polícia não tem formação em Direito; b) a 

polícia não pode efetuar, por conta própria, uma busca ou 

mesmo expedir uma intimação; para fazê-lo, necessita 

autorização judicial, que só é obtida por intermédio da atuação 

do promotor de justiça; c) o promotor sempre pode orientar o 

policial no levantamento das provas; d) o promotor tem plena 

liberdade para apreciar esses elementos de investigação, ou 

seja, pela sua formação jurídica, sabe se deve ou não oferecer 

a denúncia, solicitar mais diligências ou simplesmente encerrar 

o caso. ”

Outra diferença evidenciada em relação ao Ministério 

Público brasileiro é que tanto os Ministérios Públicos dos Estados, quanto 

os dos Condados, e também os dos Municípios americanos, acabam 

exercendo atividades de Procuradores do Estado (ou do Município), 
propondo ações e defendendo os órgãos governamentais em juízo,
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prestando-lhes assessoria e consultoria jurídicas297.

Na Filadélfia, o Ministério Público vem estruturado em 

diversas divisões administrativas, cabendo à Divisão de Investigação 

(“Investigation Division”) a apuração dos crimes que chegam ao 

conhecimento do Ministério Público. Esta divisão compreende, ainda, as 

seguintes unidades de ação: Crimes Econômicos (“Economic Crimes 

Unity, Investigações Especiais (“Special Investigations Unity Fraudes 

contra Seguros (“Insurance Fraud Unity Fraudes contra o Governo 

(“Government Fraud Unit’). Para o desempenho de suas funções, desde 

1873, o Ministério Público, na Filadélfia, tem o poder de designar detetives 

distintos daqueles pertencentes ao Departamento de Polícia, com o intuito 

de auxiliá-lo nas investigações298.

Deste quadro, ressalta-se, mais uma vez, que o 

Ministério Público norte-americano, apesar de possuir estrutura de ação, 

sofre excessiva influência política, servindo mesmo como “trampolim” para 

aqueles que têm pretensões poiíticas maiores, não sendo modelo ideal de 

atuação a ser seguido.

De qualquer sorte, tanto nos países que adotam o 

sistema misto, voltado para o inquisitório, quanto naqueles cujo sistema é 

voltado para o acusatório, o Ministério Público exerce algum tipo de 

controle sobre a atividade policial, valendo destacar os países que, 

historicamente, servem de base legislativa para o Brasil, como é o caso 

da Itália e da Alemanha, onde a Polícia é vinculada administrativamente 

ao Ministério Público.

297 Conforme SIMON, John Anthony. Considerações Sobre o Ministério Público Norte- 
Americano. /// Revista dos Tribunais, n° 640. Sâo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, fevereiro 
de 1989, paginas 07 a 18.

298Conforme. “Philadelphia Information Locator Service - Agency Information, Office o f the 
District Attorney, Agency Home P age”,
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De lege ferenda, este deve ser o caminho a ser 

trilhado pelo legislador brasileiro, se realmente quiser, de maneira eficaz, 

combater a criminalidade.



IV PARTE 

“DE LEGE FERENDA”
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CAPÍTULO I -  PROPOSTAS DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS.

Secão I -  Criação de Coleqiado para Exercer o Controle Externo da 

Atividade Policial.

Encontra-se hoje, em tramitação no Congresso 

Nacional, Projeto de Emenda Constitucional que visa criar um colegiado 

para exercer o controle externo da atividade policial, em substituição ao 

Ministério Público.

Trata-se do Projeto de Emenda à Constituição n° 281, 

de 1995, de autoria do Deputado Federal Eurípedes Miranda, que 

pretende suprimir o inciso VII, do art. 129, da Constituição da República, e 

incluir o parágrafo nono, no artigo 144 da mesma Carta Magna, com a 

seguinte redação:

"Art. 144. (...)

§9°. O controle externo da atividade policial será exercido por 

um Colegiado composto por integrantes do Ministério Público, 

da Polícia e da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma da

lei."

O citado inciso VII, do art. 129, trata, exatamente, da
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função institucional do Ministério Público, referente ao exercício do 

controle externo da atividade policial.

Já o artigo 144, da Constituição da República, diz 

respeito ao Capítulo da Segurança Pública. Como visto, a Proposta de 

Emenda Constitucional visa inserir mais um parágrafo neste artigo - o 

nono explicitando que o controle externo da atividade policial será 

exercido por um colegiado composto por integrantes do Ministério Público, 

da Polícia e da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma da lei.

A justificativa desta mudança, segundo se extrai da 

própria Proposta de Emenda Constitucional, resume-se no fato de que a 

criminalidade está crescendo, o quanto demonstraria que o controle 

externo da atividade policial, da forma como se encontra hoje, não 

atenderia aos anseios da coletividade, mas sim, somente ao 

corporativismo do Ministério Público (s/c). Diz a Justificativa, verbis:

■'A crescente elevação dos índices de criminalidade está 

a demonstrar, entre outros fatores, que o inusitado controle 

externo da atividade policial, conforme insculpido na Carta 

Política de 1988, não atende aos interesses maiores da 

coletividade, mas, sim, no equivocado corporativismo que ali o 

fez inserir.

(. ..)

Por isso, o controle externo da atividade policial não 

deve e nem pode estar exdrúxula e perigosamente hermético, 

encerrado nas mãos dos membros de uma única instituição 

com amplos poderes e sem nenhum controle de suas 

atividades, inviabilizando o perfeito desempenho das ações 

investigatónas na área criminal.

Em verdade, o controle externo da atividade policial 

deve abrir-se à sociedade, ao cidadão, destinatário maior do 

labor desenvolvido pelas instituições policiais pátrias, razão 

pela qual esperamos contar com o apoio de nossos ilustres 

Pares na aprovação da presente emenda.”
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Em 03 de junho de 1997 a Proposta foi apensada 

àquela de n° 59/95, que cria o Conselho Nacional do Ministério Público, e 

encontra-se, desde 21 de maio de 1999, na Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados, para análise, tendo a relatoria sido 

redistribuída ao Deputado Federal Luiz Antonio Fleury.

Esta Proposta de Emenda Constitucional bem 

demonstra o desconhecimento, por parte de significativa parcela dos 

próprios Deputados Federais, do que seja, efetivamente, o controle 

externo da atividade policial. Ainda mais se forem cotejados os 

Parlamentares que assinaram a referida Proposta de Emenda 

Constitucional, com aqueles que firmaram a Proposta a ser analisada em 

seguida, diametralmente oposta e conflitante com a que ora se analisa, já 

que aquela procura colocar o Ministério Público no controle da 

investigação criminal e, portanto, da própria atividade policial, pois 

estabelece como função institucional do Ministério Público, dentre outras, 

a de instaurar e dirigir o inquérito policial. Desta análise, resulta que 

setenta e cinco Deputados Federais assinaram ambas as propostas como 

co-autores.

Como visto, a função de investigação criminal, liga, 

indissociavelmente, duas instituições: a Polícia (seja civil, seja militar), e o 

Ministério Público, pois toda atividade da primeira destina-se à segunda. 

Ou seja, a atividade policial é voltada para que o Ministério Público tenha 

condições de exercitar a ação penal pública. Logo, nada mais óbvio que o 

Ministério Público - advogado da sociedade - possa exercer a fiscalização 

da atividade policial, evitando que a colheita da prova seja deficitária, ou 

pior, que seja tendenciosa ou obtida por meios ilícitos.

Ao criar-se um colegiado para desempenhar tal 

atividade fiscalizatória, nos moldes pretendidos pela Proposta de Emenda
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Constitucional, estar-se-ia dificultando o andamento de investigações e 

tolhendo do Ministério Público o pleno exercício da ação penal pública, 

pois que esta decisão - de iniciar, ou não, uma ação penal - restaria 

sujeita à intervenção de órgãos estranhos à iniciativa ministerial, como a 

Ordem dos Advogados do Brasil e a própria Polícia.

De qualquer sorte, imputar ao Ministério Público a 

culpa pelo crescimento da criminalidade, como pretende o Deputado 

promovente da Proposta de Emenda, é absurdo que só encontra amparo 

no desconhecimento e na posição tendenciosa demonstrada no texto de 

justificativa da citada Proposta de Emenda, supra transcrito.

De fato, os termos usados na justificativa em tela, tais 

como: “equivocado corporativismo que ali o fez inserir”, referindo-se ao 

Ministério Público, ou: “o controle externo da atividade policial não deve e 

nem pode estar esdrúxula e perigosamente hermético, encerrado nas 

mãos de membros de uma única instituição com amplos poderes e sem 

nenhum controle de suas atividades, inviabilizando o perfeito 

desempenho das ações investigatórias na área criminal” , como a dizer 

que as ações investigatórias na área criminal somente serão perfeitas 

sem o controle do Ministério Público, revelam desconhecimento do tema e 

da atividade do Ministério Público.

E a razão é simples: o colegiado criaria verdadeiro 

óbice à efetiva fiscalização da atividade investigatória, que exige 

imediatismo, prontidão, rapidez e eficiência, o que, num órgão complexo e 

colegiado, como se pretende, é inviável. Como é notório, toda atividade 

que exija reunião de pessoas para decidir alguma coisa, será 

necessariamente mais complexa, mais difícil, não corriqueira e 

demandará tempo e dinheiro.

Além disso, o Ministério Público não se constitui
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numa Instituição não fiscalizada, pois toda atividade ministerial é 

submetida a apreciação e controle judicial. Seus Procuradores-Gerais são 

levados aos cargos por decisões do Poder Executivo em consonância 

com o Poder Legislativo de cada Estado da Federação, os quais, 

inclusive, podem destituí-los dos cargos, controlando, portanto, suas 

atividades. Eventuais abusos e omissões de membros do Ministério 

Público também podem ser questionados seja judicialmente, seja a nível 

administrativo, via Corregedoria.

"Esdrúxula e perigosa” para a sociedade será, isto 

sim, a atividade policial isolada e não fiscalizada de forma efetiva e direta 

pelo Ministério Público.

Portanto, não se pode concordar com tal proposta 

legislativa, que ao revés do que aponta em sua justificativa, somente virá 

auxiliar no crescimento da atividade criminosa de parcela da própria 

Polícia, conforme evidenciado diariamente no noticiário nacional.

Não obstante, o que se poderia criar e um Conselho 

Nacional da Polícia, a exemplo do que se pretende com o Poder 

Judiciário e com o Ministério Público, que atuaria de forma a corrigir 

administrativamente os desvios da polícia, sem que isso tolhesse do 

Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, 

que, como visto, é atividade a ser exercida cotidianamente, em cada uma 

das milhares de investigações de infrações penais, e, portanto, está 

intimamente relacionada com as funções outorgadas ao Ministério Público 

na esfera criminal.
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Seção II -  Instauração e Direção do Inquérito pelo Ministério Público.

Outra Proposta de Emenda Constitucional em trâmite 

no Congresso Nacional Brasileiro, relacionada com a questão do controle 

externo da atividade policial, é a de n° 109, também de 1995, de autoria 

do Deputado Federal Coriolano Sales, que se propõe a alterar a redação 

dos incisos I e VIII, do artigo 129, da Constituição da República. A 

exemplo da anterior, em 03 de junho de 1997, esta também foi apensada 

à Proposta de Emenda Constitucional n° 059/95.

Com a alteração da redação do inciso I, do citado 

artigo 129, da Constituição da República, a Proposta pretende incluir a 

instauração e direção do inquérito como uma das funções institucionais 

do Ministério Público. A redação que se pretende inserir é a seguinte:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - instaurar e dirigir o inquérito e, privativamente, promover a 

ação penal pública na forma da lei;

(. ..)

VIII - determinar diligências investigatórias e a instauração do 

inquérito, indicando os fundamentos jurídicos de suas 

manifestações processuais".

A justificativa desta alteração, segundo se infere da 
Proposta de Emenda Constitucional, resume-se no fato do Ministério 

Público ser o titular da ação penal e estar afeto a ele provar o que alega 

em juízo, além de ser o Ministério Público melhor aparelhado 
orçamentariamente (s/c). Diz a Justificativa:
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“Na área cível cabe ao Ministério Público dirigir o 

inquérito civil para o ajuizamento da ação civil pública 

concernente a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, descritos 

na Constituição Federal.

Entretanto, na área criminal, onde historicamente a 

função do Promotor Público é mais conhecida, o sistema 

vigente concede a competência para a instauração do inquérito 

a polícia, limitando o trabalho do promotor e, 

conseqüentemente, da própria justiça criminal. Essa distorção 

causa várias frustrações ao trabalho do promotor porque este 

ao contar com o apoio de órgãos desvinculados da instituição 

recebe tão somente a denúncia ou queixa, com os elementos 

colhidos somente para a produção de provas sem valor jurídico 

para uma sentença. A produção de provas em Juízo é uma das 

atribuições do promotor.

Além disso, por estar mais bem aparelhados 

orçamentariamente (art. 127, §2° e 3o), exercendo suas 

competências em verdadeira simbiose com o Poder Judiciário, 

o Ministério Público está constitucionalmente mais legitimado 

para instaurar e promover, até o final, o inquérito.

O Ministério Público deve ser dotado de mais poderes 

cabendo a ele orientar a polícia na busca de provas, tendo 

plena liberdade para apreciar esses elementos investigatórios, 

pois, pela sua formação e competências, o promotor sabe se 

deve ou não oferecer a denúncia, requerer novas diligências ou 

simplesmente encerrar o caso, dando mais agilidade ao 

processo judicial.

Estamos certos de podermos contar com o apoio 

imprescindível dos Srs. Deputados e Senadores, tendo em 

vista o clamor popular por medidas drásticas e eficazes para 

sanear as mazelas de nossa sociedade.”

No que concerne ao inciso VIII, do mesmo artigo, a 

Proposta substitui o termo “requisitar” por “determinar”, além de suprimir o 

adjetivo “policial” da expressão “inquérito policial”.
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Para análise da referida Proposta, deve-se 

considerar, inicialmente, que o Ministério Público, como dito 

anteriormente, por não participar sistematicamente de forma efetiva da 

investigação criminal, não raras vezes se vê subordinado ao 

posicionamento adotado pela Polícia em relação a determinados casos, 

culminando por endossar, sem saber, a prova mal produzida e, em 

algumas situações, até mesmo falsa, tendenciosa ou obtida ilicitamente.

A Proposta de Emenda Constitucional em tela visa 

afastar a direção do inquérito da Polícia, quando, dada à peculiaridade ou 

gravidade do caso, for do interesse do Ministério Público comandar as 

investigações, passando a Polícia a atuar de forma auxiliar.

Preocupa-se o proponente em substituir a expressão 

“inquérito policial” somente pelo termo “inquérito”, de forma abrangente e 

que, por estar sob comando do Ministério Público, perde a conotação de 

“policial”.

O modelo que se pretende aproxima-se daqueles 

adotados nos países que, historicamente, servem de parâmetro legislativo 

ao Brasil, em matéria penal e processual penal, tais como a Itália, 

Alemanha, França e Portugal, onde a Polícia está sempre subordinada à 

atuação do Ministério Público, que conduz a investigação com o auxílio 

daquela.

Ao se aprovar a Proposta, certamente o controle 

externo da atividade policial transformar-se-á em realidade bem mais 

palpável, minimizando a ocorrência de desmandos evidenciados na 

condução dos casos pela Polícia Judiciária, quando age isoladamente.

Pelo que se extrai do texto proposto, a Polícia ainda 

continuará com o dever de instauração de inquéritos, haja vista que foi
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mantida, na nova redação do inciso VIII, do art. 129, a possibilidade do 

Ministério Público determinar a instauração do inquérito. Aqui, por outro 

lado, entende-se como despicienda a alteração do termo “requisitar” para 

aquele “determinar”, pois que ambos tem a mesma carga impositiva, 

ordenatória.

Assim, o que se pretende com a Proposta é acabar 

com a celeuma, imposta por alguns, de que ao Ministério Público não é 

dado investigar, além de autorizá-lo a presidir inquéritos que denotem 

importância singular, fazendo com que a prova ali produzida seja confiável 

e sem qualquer possível vício, e possa, assim, ser adequadamente 

reproduzida e sustentada em Juízo.

Secão III -  Investigações Preliminares Dirigidas pelo Ministério 

Público nas Infrações Penais de Relevância Social.

Em março de 1999, o Senador Pedro Simon 

apresentou nova Proposta de Emenda Constitucional, sob o n° 21, 

acrescentando parágrafo único, ao artigo 98, da Constituição da 

República, disciplinando que nas infrações penais de relevância social, a 

serem definidas em lei, a instrução será feita diretamente perante o Poder 

Judiciário, sendo precedida de investigações preliminares, sob à direção 

do Ministério Público auxiliado pelos órgãos da polícia judiciária.
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Justifica a inserção do novo dispositivo constitucional 

no fato de que determinados crimes de repercussão nacional estão a 

demandar um julgamento mais célere que o habitual, preconizando a 

eficiência da colheita da prova que ganha em qualidade com a 

participação direta do Ministério Público. A íntegra da Justificativa está 

assim redigida:

“As investigações criminais feitas peias delegacias 

policiais, muitas vezes, esbarram na lentidão e na burocracia 

do sistema legal brasileiro. Quando se trata de delitos que 

envolvem crime organizado e outros de relevância social, como 

as fraudes ao INSS, ao seguro obrigatório de veículos, à 

manipulação de medicamentos e tantos outros, as 

investigações mostram-se mais lentas e ineficientes, criando 

uma sensação de impunidade, como se o País não fosse 

capaz de deter as quadrilhas que lesam a nossa sociedade.

A criação de um procedimento específico para estes 

delitos busca acelerar o processo investigatório realizado pela 

polícia judiciária e dotá-lo de um maior número de armas para o 

combate ao crime organizado. 0  inquérito policial, que é mera 

peça informativa, com a participação do representante da 

sociedade no sistema judiciário, o promotor ou o procurador de 

justiça ganha mais força e agiliza a instrução criminal, 

culminando com o julgamento mais rápido do processo.

Ademais, a participação do Ministério Público 

(promotoria e procuradoria) assegurará uma fiscalização mais 

rigorosa de todos os procedimentos realizados na fase do 

inquérito, evitando os possíveis erros que possam 

comprometer o bom andamento do processo penal. O 

propósito deste projeto, que já foi objeto da PEC n° 15/95 - 

também de minha iniciativa - é de evitar que esses bandidos 

poderosos se beneficiem da morosidade do nosso sistema 

penal, quando em verdade cometem delitos de extensão 

assustadora ao atingirem todo o corpo social.

Os princípios a serem fixados na Constituição Federal 

devem estabelecer regras que racionalizem a investigação 

criminal e o julgamento dos delitos, principalmente no tocante



193

ao crime organizado e as demais infrações penais de 

relevância social, buscando maior celeridade e eficiência, tão 

reclamadas pela nossa sociedade. Para tanto, solicito a meus 

ilustres pares o apoio a esta proposição."

Inicialmente é preciso observar que o artigo 98, da 

Constituição da República, trata da criação dos Juizados Especiais e da 

Justiça de Paz. Com a pretendida inserção de um parágrafo único no 

referido artigo e, da forma como o mesmo se apresenta redigido, é de se 

acreditar que o Senador Pedro Simon pretende a criação de um arremedo 

de Juizado de Instrução, onde a própria colheita das provas fosse feita, de 

imediato, perante o Poder Judiciário, precedida de rápidas investigações 

preliminares.

No entanto, a justificativa não aborda claramente a 

questão, razão pela qual será analisado somente o ponto relacionado 

com a participação direta do Ministério Público na investigação das 

denominadas “infrações penais de relevância social”, termo novo e 

também perigoso de ser empregado, a exemplo dos chamados “crimes 

hediondos”, pois que, na pretendida rotulação, o legislador 

costumeiramente peca pela ausência de critérios técnicos classificadores 

das condutas criminosas.

Na mesma esteira da Proposta de Emenda 

Constitucional analisada na Seção anterior, a presente também visa a 

possibilidade de acabar com a discussão a respeito do Ministério Público 

participar diretamente da colheita da prova e até mesmo presidir as 

investigações preliminares, auxiliado pelos órgãos da polícia judiciária.

No entanto, as propostas, em termos gerais, como se 

vê da que ora analisamos, abarcam tão somente questões pontuais - 

como as chamadas “infrações penais de relevância social”, deixando de 
lado outros aspectos relevantes e necessários a uma reformulação da
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mentalidade e da estrutura processual penal brasileira, que venha a 

contribuir sobremaneira no aperfeiçoamento e, sobretudo, na agilização 

da colheita da prova. Para tanto, seria preciso reformular boa parte do 

Código de Processo Penal, assim como outras leis penais especiais, de 

forma a permitir ao Ministério Público maior agilidade na obtenção de 

elementos de prova, principalmente diante da chamada 

macrocriminalidade, a começar pela reformulação da questão do sigilo 

bancário e fiscal, que, quando da investigação criminal, não poderiam ser 

impostos como dificuldade de acesso para órgãos do próprio Estado. É lá, 

de regra, que se encontram os elementos de prova das fraudes em 

instituições financeiras, INSS, sonegação fiscal e outras tantas.

Assim, apesar de louvável a iniciativa do Senador 

Pedro Simon, de preocupar-se com a morosidade da colheita da prova, 

bem como sua melhoria qualitativa, proporcionando ao Ministério Público 

a participação direta na investigação preliminar do feito, assumindo 

mesmo sua direção, entende-se que tal providência já é mesmo possível 

nos dias atuais, com a legislação em vigor, conforme vimos nos Capítulos 

anteriores.

Portanto, a pretendida inserção do parágrafo único, a 

exemplo da Proposta de Emenda Constitucional n° 109/95 retro 

analisada, como dito, serviria apenas para dirimir a polêmica fomentada 

por alguns, de que ao Ministério Público é vedado investigar.
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Secão IV - Criação do Juizado de Instrução Criminal, de Coleaiado 

para Exercer o Controle Externo da Atividade Policial, de 

"Juizes temporários" e outorga de exclusividade de 

investigação à Polícia.

Encontra-se tramitando na Câmara dos Deputados a 

Proposta de Emenda Constitucional n° 151-A/95, apensa às Propostas de 

Emendas Constitucionais n°s. 156-A/95, 514-A/97 e 613-A/98, sendo as 

duas primeiras de autoria do Deputado Federal Gonzaga Patriota, a 

terceira de autoria do Poder Executivo e a quarta de autoria da Deputada 

Federal Zulaiê Cobra.

Todas estas propostas pretendem introduzir 

"modificações na estrutura do sistema de segurança pública" e estão 

sendo examinadas por uma Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados, destinada a proferir parecer, tendo como Relator o Deputado 

Federal Alberto Fraga, o qual assim as resumiu:

"As propostas em análise nesta comissão, trazem o seguinte 

teor:

1. PEC n° 151-A/95, de autoria do nobre Deputado Gonzaga 
Patriota, primeiro subscritor, um baluarte na defesa da 

segurança pública deste País, tem por objetivo permitir a 

ascenção funcional para os integrantes das carreiras de 

segurança pública, reservando cinqüenta por cento das 

vagas para o público interno. Para este intuito propõe a 

alteração do inciso II do art. 37 e do §7° do art. 144. A 

proposição obteve parecer pela admissibilidade na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, com
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emenda que exclui a referência expressa à percentagem 

com que seria beneficiado o público interno.

2. PEC n° 156-A/95, de autoria do nobre Deputado Gonzaga 
Patriota, primeiro subscritor, tem por objetivo a 

transferência dos atuais policiais ferroviários federais da 

RFFSA e da CBTU, do Ministério dos Transportes para o 

Ministério da Justiça. A proposição obteve parecer pela 

admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Redação.

3. PEC n° 514-A/97, de autoria do Poder Executivo,
encaminhada a esta Casa pela Mensagem n° 975/97, 

provocada pelas greves deflagradas em algumas polícias 

militares, e tendo como principais objetivos: (1) a 

desconstitucionalização de todos os órgãos de segurança 

pública, exceto a policia federal, deixando aos Estados a 

faculdade de dispor sobre os seus órgãos; (2) a proibição 

da sindicalização, da greve e da atividade político-partidária 

dos servidores integrantes dos órgãos de segurança 

pública; (3) a autorização para que as guardas municipais 

exerçam as atividades de segurança pública e serviços de 

bombeiros; (4) a criação da guarda nacional, órgão 

temporário composto de unidades das polícias estaduais; 

(5) a extinção da justiça militar estadual. A proposição 

obteve parecer pela admissibilidade, com emendas, na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

4. PEC n 0 613-A/98, de autoria da nobre Deputada Zulaiê 

Cobra, primeira subscritora, e resultante de seu relatório 

na Comissão Especial, que analisou todo o Sistema de 

Segurança Pública no País, mas não chegou a ser votado 

na Comissão, trazendo as seguintes propostas de 

reformulação no sistema policial nacional: (1) a unificação 

das polícias civis e militares, tornando-as instituições civis; 

(2) a desmilitarização dos corpos de bombeiros; (3) a nova 

redação para o art. 42 (que tratava dos servidores públicos, 

anteriormente à EC  18/98), introduzindo garantias e 

vedações: (2.1.) - "sic" -  inamovibilidade; (2.2.) - "sic" -  

irredutibilidade de vencimentos; (2.3) - "sic" - vedação do 

exercício de outra profissão, salvo uma de magistério; 

(2.4.) -  "sic" -  proibição de greve e filiação político-
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partidária; (3) -  "sic" -  a manutenção das atuais 

competências da União e dos Estados; (4) - "sic" - o 

estabelecimento de competência das respectivas 

secretarias estaduais de segurança pública para o 

planejamento, a direção e a coordenação das ações de 

segurança pública estadual; (5) - "sic" -  a faculdade de 

criação, pelos Estados, dos conselhos regionais de 

segurança pública; (6) - "sic"- a determinação para que os 

Estados instituam, no mínimo, dois departamentos 

policiais, um ostensivo e outro judiciário-investigativo; (7) -  

"sic"- a criação da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, mantida pela União e responsável pela elaboração 

e atualização do Plano Nacional de Segurança Pública; (8)

- "sic" - a criação da guarda nacional, mediante convênio 

entre a União e os Estados; (9) - "sic" - a autorização para 

que as guardas municipais realizarem - "sic" - ações 

complementares de polícia ostensiva, mediante convênio 

com o Estado; (10) - "sic" - a instituição do sistema de 

defesa civil; (11) - "sic" - o estabelecimento da autonomia 

dos corpos de bombeiros, sob regime jurídico civil, e fixa 

suas atribuições; (12) - "sic" - o estabelecimento de prazo 

para que a União e os Estados implantem o novo sistema; 

(13)  - "sic" - a autorização para absorção dos policiais 

rodoviários e ferroviários pelas polícias federal ou 

estaduais; (14) - "sic" - a transformação das polícias 

militares nos departamentos de polícia ostensiva e das 

polícias civis nos departamentos de polícia judiciária; (15) - 

"sic" - a garantia de todos os direitos e vantagens dos 

atuais integrantes das instituições policiais, bem como dos 

respectivos inativos e pensionistas; (17) a previsão da 

instalação e funcionamento da academia de polícia 

unificada; (18) a extinção da justiça militar estadual, 

prevendo o aproveitamento dos juizes togados da justiça 

militar na justiça comum."

A estas Propostas de Emendas Constitucionais foram 

apresentadas quatro emendas, respectivamente, pelos Deputados João 
Herrmann, Abelardo Lupion, José Dirceu e Aldir Cabral.
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Do resultado apresentado pelo Relator, observa-se 

que, dentre as inúmeras modificações propostas em diversos dispositivos 

constitucionais, interessa ao presente estudo aquelas alterações que 

criam o chamado Juizado de Instrução Criminal, um Colegiado para 

exercer o controle da atividade policial e os ora chamados "Juizes 

temporários", bem como aquela que outorga à Polícia a exclusividade 

investigatória na seara criminal, as quais vêm assim redigidas:

"(■■■)

Art. 16. O inciso X, do artigo 24, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
X  - criação, funcionamento e processo do juizado especial e do 

juizado de instrução criminal.'

(...)

Art. 23. Acrescente-se ao artigo 98, o seguinte inciso III:
'III - juizados de instrução, na justiça federal e na justiça 

estadual, para, sob a presidência de um juiz togado e com a 

assistência do Ministério Público e das polícias, proceder à 

instrução do julgamento das infrações penais de maior 

potencial ofensivo ou contra o patrimônio público, conforme 

especificar a lei.'

(...)

Art. 28. Os incisos VII e VIII, do artigo 129, passam a 
vigorar com as seguintes redações:
'VII - integrar o conselho de controle externo da atividade 

policial;'

‘VIII - requisitar diligências ínvestigatórias à polícia, indicados 

os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;'

(. ..)

Art. 31. Acrescentem-se ao texto constitucional os 
seguintes artigos 135-A, 135-B, 135-C, 135-D e 135-E:
(...)

'Art. 135-B. São funções institucionais e exclusivas das 

Polícias:

I - a apuração de infrações penais, exceto as de competência 

do juizado de instrução;
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(...)

§ 5° 0  controle externo da atividade policial será realizado por 

órgão colegiado constituído por integrantes do último nível da 

carreira de Polícia, do Ministério Público, da Magistratura, da 

Ordem dos Advogados do Brasil e da Sociedade Civil, na forma 

estabelecida em lei complementar, que fixará sua competência 

e funcionamento.'

(■■■)
§16. Compete à respectiva instituição policial, a apuração dos 

crimes praticados pelos seus integrantes, podendo ser 

acompanhado pelo órgão de controle externo.'

(...)

Art. 38. Acrescentem-se os seguintes artigos 76, 77, 78, 79, 
81, 82, 83, 84 e 85 ao Ato das Disposições Consitucionais 
Transitórias ("sie");
(...)

'Art. 80. Os membros do nível dirigente da carreira de polícia 

ostensiva e investigativa, com formação em Ciências Jurídicas 

e Sociais, poderão exercer as funções de juizes temporários,

no juizado de instrução ou no juizado especial, em que haja

acúmulo de processo ou insuficiência de magistrados.'

0  que se observa das propostas acima transcritas é 

que se pretende inserir o juizado de instrução no sistema processual 

penal brasileiro. A idéia não é nova, já tendo sido adotada no Anteprojeto 

de Código de Processo Penal Brasileiro, elaborado em 1936, pela 

Comissão integrada por Bento de Faria, Plinio Casado e Gama

Cerqueira299, o qual acabou não sendo encampado na reforma realizada 

em 1941, pelo Ministro Fernando Campos, que manteve o inquérito

policial e a sistemática vigente ainda hoje.

A primeira questão a ser enfrentada na análise da 

Proposta de Emenda Constitucional reside em se saber qual é o sistema

299 Segundo informa ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Anotado, volume 1, 
1* ed. atualizada por José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti, Campinas: Bookseller, 2000, 
página 284.
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processual penal brasileiro e qual o modelo de juizado de instrução que 

se pretende implantar, na medida que a Proposta de Emenda não é clara 

neste aspecto, remetendo à lei ordinária tal tarefa.

Como visto no Capítulo que trata dos sistemas 

processuais penais, e, mais especificamente, na Seção que aborda o 

modelo brasileiro, este ainda possui forte influência inquisitória, apesar de 

ter ganho nova roupagem acusatória com a Constituição da República de

1988.

Neste aspecto, uma das principais inovações 

acusatórias trazidas pela nova ordem constitucional, foi justamente a 

impossibilidade do Delegado de Polícia e do Juiz de Direito iniciarem a 

ação penal, outorgando a exclusividade do exercício da ação penal 

pública ao Ministério Público, que passou a ser o dominus litis.

Portanto, o que se depreende da análise da 

Constituição da República de 1988 é que se procurou amenizar o caráter 

inquisitório do sistema processual penal, aproximando-o daquele 

acusatório. Esta é a tendência mundial, notadamente nos países mais 

desenvolvidos.

Não obstante, a Proposta de Emenda Constitucional 

em tela, se aprovada da forma como se encontra, provocará retrocesso 

significativo neste campo, na medida que traz novamente o Juiz para a 

função investigatória, da qual o constituinte de 1988 procurou afastar.

Portanto, mverte-se o vetor que apontava para o 
sistema acusatório, redirecionando-o, ainda mais, para o inquisitorialismo 

processual.

Porém, como dito, a Proposta de Emenda



Constitucional não é clara. Chega até a ser contraditória, pois, na mesma 

medida que institui, com todas as letras, o "Juizado de Instrução Criminal"

- e esta expressão sempre significou a existência da figura do Juiz 

investigador - outorga a exclusividade de investigação à Polícia.

Cria, ainda, a categoria das "infrações penais de 

maior potencial ofensivo", dizendo que nestes casos e também naqueles 

contra o patrimônio público (como se os crimes contra o patrimônio 

público pudessem não ser classificados como de maior potencial 

ofensivo), é que atuaria o Juizado de Instrução.

Mais uma vez se pretende catalogar e rotular as 

infrações penais, o que é perigoso, normalmente equivocado e tem 

colaborado para distorções legislativas, a exemplo do que ocorre com a 

chamada "Lei dos Crimes Hediondos".

Não se pode esquecer que a Constituição da 

República já fala em "infrações penais de menor potencial ofensivo", 

definidas pela Lei n° 9099/95 como aquelas cujo aporiamento máximo 

previsto em abstrato na lei é igual ou inferior a um ano. Deste conceito 

pode-se extrair que as demais infrações que não tem o rótulo de "menor 

potencial ofensivo", são, por exclusão, as "infrações penais de maior 

potencial ofensivo". Ou será que teríamos que criar outras categorias, 

como, por exemplo, as "infrações penais de mediano potencial ofensivo" 

ou, ainda, as "infrações penais de normal potencial ofensivo"?

Assim, ao estabelecer a necessidade de que o Juiz 

de instrução atue nos casos onde tiver ocorrido "infração penal de maior 
potencial ofensivo" e, considerando que a própria Constituição já define 

que quando a infração penal for de "menor potencial ofensivo", o caso 

será julgado pelo Juizado Especial Criminal, somente restariam, para 

serem investigados pela Polícia, aqueles casos de menor potencial



2 0 2

ofensivo onde, pelas condições pessoais do suposto autor do fato, não 

ficassem preenchidas as demais condições impostas pela Lei n° 9099/95. 

Ou seja, muito pouco para justificar uma polícia com exclusividade 

investigatória.

Isto sem considerar que a Proposta acaba 

esquecendo que no Brasil (como de resto no mundo todo) existe uma 

instituição, chamada Ministério Público, que hoje possui sua razão de ser 

exatamente na necesssidade de afastar-se a figura do Juiz da 

investigação, e que, como dito ao longo deste trabalho, é parte na relação 

processual, tendo o ônus de provar o que alega em juízo, e todo o 

trabalho investigatório somente se presta para, reconstituindo o fato 

pretérito, possibilitar ao Ministério Público saber se é o caso, ou não, de 

promover a ação penal.

Ademais, é notório que os Juizados de Instrução na 

Europa continental vêm sendo abolidos das legislações processuais 

penais, justamente porque sua existência dificulta a adoção de um 

sistema mais voltado para o acusatório.

A esse respeito, escreveu o Advogado Aury LOPES

JUNIOR300:

"A instrução preliminar a cargo do MP tem sido adotada 

nos países europeus como um substituto ao modelo de 

instrução judicial anteriormente analisado. Neste sentido, a 

reforma aiemã de 1974 suprimiu a figura do juiz instrutor para 

dar lugar ao promotor investigador. A partir de então, outros 

países, com maior ou menor intensidade, foram realizando 

modificações legislativas nessa mesma direção, como 

sucedeu, v.g., na Itália (1988) e em Portugal (1995).

Na Espanha, a Lei Orgânica (LO) 7/88 que instituiu o

"H! LOPES J R . Aury Sistemas de lnvestiuacâo Preliminar no Processo Penal. Rio de Janeiro: 
Editora Lunten Juris. 2001. paginas 77 e 245.
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procedimento abreviado deu os primeiros passos nessa 

direção, ao outorgar ao fiscal maiores poderes na instrução 

preliminar.

(...)

Em definitivo, o sistema de investigação preliminar 

judicial encerra graves problemas (como apontamos 

anteriormente) e está tão superado quanto o inquérito policial. 

Por isso, o modelo de juiz instrutor não era (em 1941) e 
continua não sendo uma boa opção para o Brasil

A figura do juiz de instrução é histórica e vem sendo 

paulatinamente substituída por estar completamente superada. 

Na síntese de Maciá Gómez, la figura clásica y napoleónica dei 

Juez de Instrucción, como dueno y sehor de la investigación y 

de las medidas cautelares, está en franca decadencia, y ya se 

há abandonado en la mayoría de los sistemas penales, ello es 

fruto directo dei rechazo a! sistema inquisitivo...

Afastado os sistemas policial e judicial, parece-nos que 

a melhor alternativa vem dada pela investigação preliminar a 

cargo do Ministério Público."

Portanto, o que se pretende instituir no Brasil é o 

falido sistema do Juizado de Instrução, que, como visto, vem sendo 

abandonado pelos países que o adotam.

Cabe, ainda, registrar que o Estatuto de Roma da

Corte Penal Internacional, aprovado em 17 de julho de 1998, pelas

Nações Unidas, assinado pelo governo brasileiro em 07 de fevereiro de 

2000, mas ainda não ratificado pelo Congresso Nacional, traz diversos 

dispositivos que outorgam ao Ministério Público a condição de órgão 

investigador e acusador, a exemplo dos artigos 15, 42, 53, 54 e 56. É, 

portanto, o modelo internacional adotado e assinado por mais de 

sessenta países.

No mesmo sentido disciplina o Código Modelo de

Processo Penal para Ibero-América, apresentado às XI Jornadas Ibero-



americanas de Direito Processual, na cidade do Rio de Janeiro, em 1988. 

Este, segundo informa Ada Pellegrini GRINOVER301, inspirou-se no 

Código de Processo Penal da Alemanha, "sem descurar as tendências 

evolutivas do processo penal espanhol, português, italiano e francês". A 

respeito, escreveu GRINOVER:

"4.3. O sistema acusatório sem juizados de instrução.

Trata-se do sistema idealmente melhor, adotado na 

Alemanha, em Portugal e na Itália e que vai se disseminando 

pela América Latina, graças ao Código Modelo.

(...)

O processo é precedido por uma fase investigativa 

prévia, de natureza administrativa, conduzida pelo Ministério 

Público com a colaboração da polícia judiciária, destinada 

exclusivamente à formação do convencimento do Ministério 

Público sobre o oferecimento, ou não, de sua acusação, sendo 

que os elementos informativos nela colhidos não poderão, de 

forma alguma, ser aproveitados no processo nem servir para a 

formação do convencimento do juiz ou tribunal do mérito."

Assim, resta claro que a adoção do Juizado de 

Instrução no Brasil, além de causar espanto à comunidade jurídica 

mundial, representará significativo retrocesso, fazendo com que o País 

caminhe, mais uma vez, na contramão da modernidade.

Não obstante, do relatório apresentado pelo 

Deputado Alberto Fraga, ainda se extrai a seguinte justificativa para a 

adoção do Juizado de Instrução:

"(. ) Ao mesmo tempo dá-se validade para os atos

’ol GRINOVER, Ada Pellegrini, Influencia do Código de Processo Penal Modelo para Ibero- 
America na Legislação Latino-Americana Convergências e Dissonâncias com os sistemas Italiano 
e Brasileiro, /// Revista Brasileira de Ciências Criminais, n° 01, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1993, páginas 41 a 63: e tambem GRINOVER, Ada Pellegrini. A Instrução Processual 
Penal em Ibero-America. /// Revista Brasileira de Ciências Criminais, n° 06, São Paulo. Editora 
Revista dos Tribunais, 1994, paginas 72 a 86.
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apuratórios policiais, que passam de mero procedimento de 

informação para atos com plena validade, na figura do juizado 

de instrução, evitando-se que procedimentos já realizados na 

fase investigatória sejam repetidos durante o processo judicial 

e sirvam de meios protelatórios da decisão judicial e de 

desvalorização da polícia.

(. ..)

Acrescenta-se inciso no art. 98, criando o juizado de 

instrução, de maneira que a instrução do processo será ato 

judicial, evitando-se a prescrição e inúmeras medidas de 

invalidade de atos e perda da prova, dando a certeza da 

punibilidade dos autores de delitos."

Desta justificativa para adoção do Juizado de 

Instrução, observa-se que a preocupação do Relator é com a supressão 

da duplicidade de instrução (uma pré-processual e outra processual) e 

com a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

No entanto, a idéia não deve prosperar, pois mesmo 

os países que adotam o Juizado de Instrução, não prescindem de uma 

investigação preliminar, ou seja, de uma instrução preliminar.

Esta justificativa também vai de encontro com o 

Projeto de Lei recentemente apresentado pelo Poder Executivo, para 

reforma pontual do Código de Processo Penal (a ser analisado mais 

adiante), onde se verifica a manutenção do atual sistema, apenas que 

reformulando, simplificando, desburocratizando, enfim, retirando o 

formalismo da investigação levada a cabo atualmente nos inquéritos 

policiais.

Esta sim, uma boa proposta, pois que, como dito, na 

medida que acabar com a fase preliminar de investigação é impossível - 

caso contrário teríamos ações penais temerárias, o que é mais prejudicial 

ainda aos cidadãos e aos direitos humanos - o que se deve fazer, isto
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sim, é simplificá-la e desburocratizá-la, possibilitando uma participação 

mais efetiva do Ministério Público na colheita da prova.

Ademais, não possui nenhuma lógica outorgar-se 

uma investigação preliminar a um Juiz togado, para que, depois, o 

Ministério Público, que não teria participado da investigação, decida se irá 

processar ou não o suposto autor do fato em tela. A esse respeito, mais 

uma vez são oportunas as considerações de Aury LOPES JUNIOR302:

"A investigação preliminar está - basicamente - dirigida a 

decidir sobre o processo ou o não-processo. Por isso, deve ser 

uma atividade administrativa a cargo do titular da ação penal. 

Ninguém melhor do que o promotor para preparar o exercício 

da futura acusação. É uma incongruência lógica que o juiz 

investigue para o promotor acusar.

Seo M P é o  titular constitucional da ação penai pública - 

atividade fim obviamente deve ter ao seu alcance os meios 

necessários para lograr com mais efetividade esse fim, de 

modo que a investigação preliminar, como atividade 

instrumental e de meio, deverá estar ao seu mando."

O que vem sendo adotado pelos países europeus 

continentais - como visto retro na Parte deste trabalho, a qual tratou das 

soluções de direito comparado -, é a figura do Juiz Garante, que não 

investiga nem julga, mas decide sobre as questões incidentais suscitadas 

no curso da investigação, possibilitando a adoção de medidas 

investigativas que exijam a participação do Judiciário (a exemplo de 

escutas telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal e prisões 

preventivas) e decidindo, ate mesmo, sobre o limite e legalidade de 
atuação do Ministério Público assegurando, ou melhor, garantindo, como 

o próprio nome informa, a preservação dos direitos do investigado.

LOPES JR., Aury. Sistemas de investigação Preliminar no Processo Penal Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 200L pagina 24b



207

Já quanto a preocupação com a não ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, a reforma não precisa ser 

constitucional. Basta alterar os artigos 109 e 110, §2°, do Código Penal, 

para aumentar os lapsos prescricionais, ou acrescentar outras causas 

interruptivas e inserir um dispositivo que impeça a adoção da chamada 

prescrição retroativa, esta sim representativa de elevado índice de 

absolvição e crescente fator de impunidade neste País, como bem alerta 

Fábio André GUARAGNI303:

"A prescrição retroativa colide com os fundamentos da 

prescrição penal, pois incide justamente no momento em que o 

Estado reforça seu jus puniendi através da obtenção da 

sentença penal condenatória.

( . . . )

A prescrição retroativa, prevista no art. 110, §2°, CP, 

comporta argüição de inconstítucionalidade, por ofender o 

devido processo legal, ao violar: a) a utilidade do prazo em que 

confiara o Estado-acusador, ao dele se servir; b) a certeza do 

prazo, pois implica na redefinição do mesmo tomando-se por 

base evento futuro e incerto, qual seja, a prolação da sentença 

condenatória com pena inferior ao máximo cominado; c) 

irredutibilidade do prazo, quando aplicada pena cujo montante, 

incidindo na tábua do art. 109, CP, implica em deslocamento 

da faixa prescricional primitiva para uma pre vidente de tempo 

inferior.

(...)

A prescrição retroativa prevista no art. 110, §2°, CP, 

desequilibra o sistema destinado a reger a prescrição penal no 

CP e implica em fator de fomento da impunidade, não podendo 

ser sustentada como instituto afinado com um direito penal de 

garantias ao indivíduo."

Portanto, a justificativa para adoção do chamado 

Juizado de Instrução não se coaduna com a realidade mundial, não

101 GUARAGNI. Fábio André. Prescrição Penal e Impunidade. Curitiba: Juaiá. 2000. paginas 150 
e seguintes.
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servindo de amparo ao pretendido. De qualquer sorte, como visto, a 

adoção do Juizado de Instrução, ao revés de representar avanço, como 

sugerido no aludido relatório, significará um retrocesso legislativo.

Outra descabida proposição reside na possibilidade 

dos "membros do nível dirigente da carreira de polícia ostensiva e 

investigativa, com formação em Ciências Jurídicas e Sociais", poderem 

exercer as funções de "juizes temporários", no Juizado de Instrução ou no 

Juizado Especial Criminal, onde se verifique acúmulo de processos ou 

insuficiência de magistrados.

Com a devida vénia, o despropósito é total! O artigo 

que se propõe inserir na Constituição da República é recheado de 

impropriedades. A iniciar pela definição "membros do nível dirigente da 

carreira de polícia ostensiva e investigativa, com formação em Ciências 

Jurídicas e Sociais". Quem seriam estes "membros”? Seriam os 

Delegados de Polícia? Ou somente os Delegados-Gerais? Talvez os 

Secretários de Segurança Pública? Todos eles? As interpretações que 

uma colocação desta natureza pode gerar, como visto, são várias.

Mas a mais descabida das idéias é disciplinar que 

estes "membros" transformar-se-ão em "Juizes temporários". O que são 

"Juizes temporários"? Seriam os Juizes de exceção? Qual o tempo de 

duração de suas jurisdições? Um mês, dois anos, sete dias? A perda da 

jurisdição seria automática? Depois do lapso temporal em que tiveram 

jurisdição o que deles seria feito"? Retornariam aos cargos de "direção da 

carreira de polícia ostensiva e investigativa'?

Enfim, não e crível que se possa, "num passe de 

mágica legislativa", transformar Delegados de Polícia em Juizes de 

Direito, ainda mais com a alcunha de temporários. Com o perdão da
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colocação, a idéia chega a beirar o absurdo.

Ademais, a própria Constituição da República de 

1988 disciplina, em seu artigo 93, I, que o ingresso na carreira da 

Magistratura dar-se-á por concurso público de provas e títulos, com a 

única exceção prevista no artigo 94, da mesma Constituição, que trata do 

chamado quinto constitucional.

Enfim, se existem poucos Juizes no Brasil - e parece 

ser esta a preocupação da Proposta - a solução, com toda segurança, 

não passa por tal proposição.

Quanto à criação de colegiado para exercer o 

controle externo da atividade policial, o assunto já foi abordado na Seção 

I, deste mesmo Capítulo, à qual se remete, para evitar a repetição.
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CAPÍTULO IV - PROJETOS DE LEI.

Secão I -  Substituição do Controle Jurisdicional pelo Controle 

Externo Exercido pelo Ministério Público na Fase de 

Inquérito.

Visando adequar a lei processual penal ao disposto 

no artigo 129, I, da Constituição da República, que aponta para o sistema 

misto-acusatório em nosso país, encontramos outro Projeto de Lei, de n° 

31/95, de autoria do Senador Pedro Simon, que também se encontra 

tramitando pelo Congresso Nacional, o qual visa alterar dispositivos do 

Código de Processo Penal Brasileiro, no intuito, basicamente, de excluir a 

participação do Juiz, da fase inquisitorial.

O Projeto de Lei refere-se ao trâmite dos autos de 

inquérito policial diretamente entre o Ministério Público e a Polícia, 

retirando do Juiz a faculdade de requisitar a instauração de inquéritos 

policiais, bem como de determinar diligências nessa fase.

Reportando-se ao Projeto de Lei em tela, o Senador 

Espiridião Amin, assim se pronunciou:

Ao iongo deste século, o Direito Processual pátrio vem 

aos poucos abandonando a prática anterior, eminentemente
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inquisitorial, e cada vez mais atribuindo aos juizes um papel 

estritamente jurisdicional, mais condizente com a garantia do 

devido processo legal (...) O Ministério Público de qualquer 

maneira é o destinatário final do inquérito policial, que apenas 

transita pelas mãos do juiz; assim, o projeto elimina este 

procedimento intermediário, contribuindo para a tão necessária 

celeridade dos processos judiciais. ”

Este Projeto de Lei prevê, assim, alterações no inciso 

II, do artigo 5o 304; no §1°, do artigo 10305; no inciso II, do artigo 13306; no 

artigo 16307 e no artigo 23308, todos do Código de Processo Penal.

Além dessa alterações, o Projeto ainda inclui

M4Art. 5a. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
(redação atual) II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério 

Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
(Projeto de Lei) II - mediante requisição do Ministério Público, ou a requerimento do 

ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

m  Art 10. (...)
(redação atual) §1°. A autoridade fará  minucioso relatório do que tiver apurado e 

enviará os autos ao ju iz competente.
(Projeto de Lei) §1°. A autoridade policia l após concluído o u quérito policial fará  

minucioso relatório do que tiver sido apurado sobre a materialidade e a autoria do delito, bem 
como sobre a existência de atenuantes, agravantes ou excludentes da ilicitude, e enviará os autos 
ao Ministério Público, notificando deste ato o ofendido ou seus representantes.

306 Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
(redação atual) II - realizar as diligências requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério

Público.
(Projeto de Lei) II - realizar as diligências requisitadas pelo Ministério Público, após 

concluído e relatado o inquérito policial.

307 Art. 16.
(redação atual) O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à 

autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
(Projeto de Lei) O órgao do Ministério Público poderá determinar a devolução do inquérito a 

autoridade policial, para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia e por 
ele expressamente discriminadas.

308 Art. 23.
(redação atual) Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao ju iz competente, a autoridade 

policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando 
o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos a infração penal e à pessoa do 
indiciado.

(Projeto de Lei) Ao fazer a remessa dos autos do inquérito policial ao Ministério Público, a 
autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação, ou repartição congênere, mencionando 
os dados relativos à infração penal e a pessoa do indiciado.
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cópia do auto de prisão em flagrante ao Juiz e ao Ministério Público309.

Preliminarmente, é necessário ressaltar que se o 

constituinte brasileiro pretendeu inserir em nosso país o chamado sistema 

acusatório, o fez de maneira muito tênue, como já se disse, mantendo 

intensos traços inquisitórios, a exemplo do próprio inquérito policial.

Não obstante - é preciso que se reconheça -, o 

sistema processual penal vigente antes da Constituição da República de

1988, era basicamente de cunho inquisitorial e muito desse

inquisitorialismo foi atenuado com a nova Ordem Constitucional.

Avanço significativo advindo com a nova Constituição 

reside na delegação de exclusividade na promoção da ação penal pública 

ao Ministério Público, retirando este poder do Juiz e até mesmo da 

autoridade policial, como antes se admitia, em relação às contravenções 

penais, por exemplo.

Parte da doutrina e até mesmo da jurisprudência já 

vem reconhecendo que, desde à promulgação da Constituição da 

República de 1988, alguns dispositivos do Código de Processo Penal 

estariam revogados de forma tácita, exatamente, em decorrência do 

disposto no artigo 129, I, da Carta Magna.

Atento a esta situação, o Senador Pedro Simon 

apresentou o Projeto de Lei rr 31/95, visando adequar os dispositivos do 

Código de Processo Penal supra referidos ao citado artigo da 

Constituição.

'ü'’ "A autoridade policial devera remeter, em 24 (vinte e quatro) horas, cópia do auto de prisão 
em flagrante ao jui: competente e ao orgào do Ministério Público”



Tal medida é de suma importância para dirimir as 

discussões a respeito do tema, e, principalmente, para começar a mudar 

o perfil do sistema processual penal pátrio, voltando-o mais para o 

sistema acusatório em detrimento do inquisitório.

De fato, a intromissão do Juiz na busca da prova, 

como prevêem os artigos que ora se pretende alterar, macula sua 

neutralidade, impedindo-o de julgar a causa com imparcialidade e de 

manter-se eqüidistante das partes.

Além do mais, a razão de ser do Ministério Público no 

campo penal encontra-se, exatamente, no fato de não se admitir mais a 

junção das figuras de acusador e julgador numa única Instituição.

Sucede que, mesmo tendo um Ministério Público 

autônomo e independente, isto de pouco adiantará para a efetivação de 

um sistema acusatório, se ainda continuarmos com o Poder Judiciário se 

imiscuindo na colheita da prova. O sistema processual penal acusatório, 

como se pretende, não admite tal situação310.

Assim, entende-se que o Projeto de Lei proposto 

revela-se do todo salutar, atendendo aos ditames da Constituição da 

República de 1988, e aproximando o sistema processual penal brasileiro 

(que hoje, na prática, continua misto, voltado para o inquisitório) daquele 

de cunho acusatório.

,lovide retro: III Parte, Capitulo 1, Seção II: "Acusatório
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Seção II -  Projetos de Reforma do Código de Processo Penal 
Brasileiro.

A par das alterações legislativas tópicas vistas acima, 

através da Portaria n° 61, de 20 de janeiro de 2000, o então Ministro da 

Justiça Brasileiro, José Carlos Dias, constituiu Comissão de Reforma311 

com a finalidade de elaborar Anteprojeto de Reforma do Código de 

Processo Penal Brasileiro, no prazo de 90 (noventa) dias.

Com o pedido de demissão do referido Ministro da 

Justiça, José Gregori assumiu o Ministério da Justiça, mantendo a 

Comissão previamente instalada e prorrogando o prazo para a conclusão 

dos trabalhos, por mais 90 dias, a partir do dia 11 de maio de 2000312.

Na verdade a referida Comissão não chegou a 

elaborar uma ampla reforma de todo o Código de Processo Penal 

Brasileiro, optando por apresentar sugestões pontuais que, num primeiro 

momento resumem-se a oito anteprojetos, assim denominados pela 

própria Comissão: (1) anteprojeto sobre provas ilícitas; (2) anteprojeto 

sobre prova testemunhal; (3) anteprojeto sobre prova pericial; (4) 

anteprojeto sobre procedimentos. (5) anteprojeto sobre prisão, medidas 

cautelares e liberdade; (6) anteprojeto sobre investigação policial; (7)

Na verdade o então Ministro da .lusuça jose Carlos Dias, valeu-se dos membros do Instituto 
Brasileiro de Direito Processual, tendo nomeado a seguinte Comissão: Ada Pellegrini Grinover 
(Presidente), Petrònio Calmon Filho ( Secretario), Antonio Magalhães Gomes Filho, Luiz Flávio 
Gomes, Miguel Reale Junior, Nilzardo Carneiro Leão, René Ariel Dotti, Rogério Lauria Tucci e 
Sidnei Beneti.

312 Com a demissão de Jose Carlos Dias, o membro da Comissão, René Ariel Dotti, pediu 
desligamento da mesma, tendo sido nomeado Rui Stocco em seu lugar.
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anteprojeto sobre o interrogatório do acusado; e (8) anteprojeto sobre 

defesa efetiva.

Estes anteprojetos, agora já sob a forma de projetos 

de lei, foram encaminhados, dia 09 de março de 2001, ao Congresso 

Nacional para análise, discussão e aprovação, estando atualmente (junho 

de 2001) em análise na Comissão de Constituição e Justiça, sob a 

relatoria do Deputado Federal Ibrahim Abi-Ackel.

Ao presente trabalho interessa, sobremaneira, o 

projeto de lei sobre investigação policial, na medida que, em alguns 

aspectos, traz inovações no relacionamento da Polícia com o Ministério 

Público, e deste com a coleta da prova.

Diferentemente do que vem sendo apregoado pela 

Associação dos Delegados de Polícia do Brasil313, o que se observa, de 

plano, do primeiro projeto de lei de investigação policial encaminhado pelo 

Ministério da Justiça ao Congresso Nacional, é que, a par de algumas 

positivas alterações314 e ter constado de sua exposição de motivos que 

estar-se-ia outorgando o controle da investigação criminal ao Ministério 

Público, a redação dos dispositivos legais não é clara neste aspecto e 

pode ensejar interpretações equivocadas.

113 Em matérias jornalísticas, publicadas pelos jornais Gazeta do Povo e O Estado do Paraná, 
ambos do dia 04 de outubro de 2000, sob as manchetes, respectivamente: Policia faz lobbv para 
barrar alterações no Código Penal e Policiais farão lobbv contra código, observa-se que a 
ADEPOL vem divulgando que pretende desencadear Uuma das mais notáveis operações de lobbv" 
no Congresso Nacional para bloquear a aprovação da proposta.. O Presidente da ADEPOL, 
segundo informam os jornais, chegou a afirmar: “Querem enfraquecer o inquérito e a polícia”, 
sustentando que pretendem passar o controle do inquérito policial para o Ministério Público e. com 
isso. esvaziar o poder de polícia. Não bastasse, ainda afirmam que estariam dotando o Ministério 
Público de “superpoderes” {sie), numa demonstração de desconhecimento do anteprojeto e dos 
modelos adotados pelos países que sempre serviram de exemplo ao legislador pátrio.

314 Principalmente no que concerne à diminuição do formalismo na investigação e da burocracia do 
ultrapassado modelo de Inquérito Policial que temos hoje. O Projeto possibilita, por exemplo, que 
as declarações testemunhais e da vitima, bem como o depoimento do investigado ou indiciado, 
sejam colhidos por meios magnéticos, estenotipia ou técnica similar, inclusive audiovisual, sem a 
necessidade de redução a termo (art. 6o, § 4o, do Projeto de Lei).
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0  Projeto em tela altera significativamente a 

investigação preliminar, sugerindo nova redação ao artigo 4o do Código 

de Processo Penal Brasileiro. A atual redação do referido artigo está 

assim posta:

“Art. 4°. A polícia judiciária será exercida pelas 

autoridades policiais no território de suas respectivas 

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e 

de sua autoria.

Parágrafo único - A competência definida neste 

artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por 

lei seja cometida a mesma função.”

Quando da primeira versão apresentada pela 

Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, a redação passou a 

ser assim estabelecida:

Art. 4°. Caberá à polícia judiciária, com 

exclusividade, a apuração das infrações penais e sua autoria, 

por meio de:

I - termo circunstanciado, quando se tratar de 

infração de menor potencial ofensivo;

II - apuração sumária, em relação às demais

infrações;

III - inquérito policial, quando requisitado pelo 

Ministério Público .

Parágrafo único. A atribuição definida neste artigo 

não exclui a de outras autoridades judiciais e administrativas,

às quais a lei cometa a mesma função ou parte dela. ”

Após a divulgação deste texto e o conseqüente 

recebimento de inúmeras sugestões feitas pela sociedade brasileira, a 

redação final do Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal

Brasileiro, apresentada em 05 de dezembro de 2000 pela referida
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Comissão ao Ministro da Justiça, José Gregori, e posteriormente 

encaminhada ao Congresso Nacional, sob forma de Projeto de Lei, o 

artigo 4o, do citado diploma legal, passou a ter a seguinte sugestão de 

redação:

“Art. 4°. Sendo a infração penal de ação pública, a 

autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, de 

ofício, a requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade 

para representá-lo ou mediante requisição do Ministério 

Público, procederá ao correspondente registro e à investigação 

por meio de:

I - termo cicunstanciado, quando se tratar de 

infração de menor potencial ofensivo;

II - inquérito policial, em relação às demais

infrações;

§1°. Quando a ação penal pública depender de 

representação ou de requisição do Ministro da Justiça, sem ela 

o inquérito policial não poderá ser instaurado.

§2a. Nos casos de ação penrj de iniciativa privada, 

a autoridade policial procederá à investigação por meio de uma 

das modalidades previstas nos incisos I e II do caput, agindo 

somente mediante requerimento de quem tiver qualidade para 

ajuizá-la, formulado com observância dos seguintes requisitos:

a) narração do fato, com todas as suas 

circunstâncias;

b) individualização do autor ou determinação de 

seus sinais característicos, ou explicação dos 

motivos que as impossibilitam;

c) dados demonstrativos da afirmação da autoria;

d) testemunhas do fato e de suas circunstâncias, 

quando possível com as respectivas 

qualificações e endereços, ou com anotação 

dos locais em que possam ser encontradas.
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§3°. Qualquer pessoa do povo que tiver 

conhecimento da prática de infração penal cuja ação seja de 

iniciativa pública, poderá comunicá-la, oralmente ou por escrito, 

à autoridade policial, que registrará a ocorrência e adotará as 

providências cabíveis.

§4°. 0  ofendido ou quem tiver qualidade para 

representá-lo poderá requerer, oralmente ou por escrito, à 

autoridade policial o início da investigação ou dirigir-se ao 

Ministério Público para que este a requisite.

§5°. Da decisão que indeferir o requerimento de 

investigação, ou quando esta não for instaurada no prazo, 

poderá o interessado recorrer em 5 (cinco) dias para a 

autoridade policiai superior, ou representar ao Ministério 

Público.

§6°. Tomando conhecimento da ocorrência, a 

autoridade policial fará, imediatamente, o seu registro, que 

ficará à disposição do Ministério Público, podendo este 

requisitá-lo periódica ou especificamente.

§7°. Tratando-se de infração penal atribuída a 

policial, a autoridade comunicará imediatamente a ocorrência 

ao Ministério Público, para as providências cabíveis. ”

Como se observa, de plano, as alterações legislativas 

foram significativas, redisciplinando toda a matéria alusiva ao artigo 4o, do 

Código de Processo Penal, que ganhou roupagem totalmente diversa da 

que anteriormente se evidenciava.

O texto inicialmente apresentado pelo Ministério da 

Justiça poderia ser melhoraco se fosse acatada pelo anteprojeto, na 

alteração que se pretende dar ao parágrafo único do art. 4o, do Código de 
Processo Penal, a seguinte redação:

‘Parágrafo único - A atribuição definida neste artiOgo não exclui 

a de outras autoridades judiciais e administrativas, às quais a 

lei cometa a mesma função ou parte dela, nem tampouco a do
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Ministério Público guando assim entender necessário à
completa elucidação do caso. ”

A proposta de alteração visaria, assim, acabar com 

possível celeuma fomentada natural e quase unilateralmente, pelas 

entidades de classe e algumas autoridades policiais civis, que se arvoram 

na condição de exclusividade para investigações criminais, procurando 

afastar inclusive o Ministério Público desta seara.

No entanto, a redação final do Anteprojeto, como se 

vê da transcrição acima, omitiu-se nesta questão, sequer tratando, 

especificamente - como faziam as redações anteriores (atual e primeira 

proposta) -, da competência investigatória da Polícia Civil. Na verdade, a 

nova redação proposta passou ao largo desta questão, dizendo apenas o 

que deverá fazer a Polícia Civil tão logo tome ciência de fato criminoso. 

Isto não significa dizer que, com a nova redação proposta pelo Projeto, as 

demais autoridades competentes não possam proceder às suas 

investigações, nos casos e situações pertinentes. Ou seja, a omissão da 

redação do que disciplina hoje o parágrafo único do artigo 4o, do Código 

de Processo Penal, não terá o condão, se aprovado o Projeto, de revogar 

a competência, por exemplo, das Comissões Parlamentares de Inquérito, 

ou mesmo do Magistrado no Inquérito Falimentar, ou, ainda, do próprio 

Ministério Público, quando entender necessário, conforme já explicitado 

quando tratado dos instrumentos postos à disposição do Ministério para o 

exercício do controle externo da atividade policial, retro.

Ademais, da leitura do citado Projeto, em sua redação 

final, fica clara esta questão, na medida em que a proposta de redação do 

§ 7o, do artigo 4o, disciplina que, em se tratando de infração penal 

atribuída a policial, a autoridade comunicará imediatamente a ocorrência 
ao Ministério Público, para as “providências cabíveis”. Ora, estas 

providências cabíveis revestem-se, justamente, da necessidade de 

imprimir-se à investigação no âmbito do próprio Ministério Público, quando
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o autor da infração penai for policial. Isto não impede, no entanto, que, em 

outros casos, onde, em razão da gravidade do fato ou de sua 

complexidade, haja a necessidade do caso ser apurado diretamente pelo 

Ministério Público.

De resto, nada mais óbvio, como visto ao longo deste 

trabalho, que autorizar o único detentor do oferecimento da ação penal 

pública - o Ministério Público - que, na qualidade de parte, tem a 

obrigação legal de provar o que alega em juízo (art. 156, do C.P.P.), de 

poder completar a prova por vezes mal colhida na fase policial, ou, suprir 

a omissão da polícia, quando esta não tiver interesse em investigar 

determinado fato (porque notoriamente sujeita a todo o tipo de 

intervenção política em sua atuação).

Além de algumas outras alterações previstas no 

referido Projeto, o que se observa do mesmo é que, apesar da referida 

exposição de motivos externar a intenção da reforma que é dar ao 

Ministério Público a supervisão e o controle da atividade investigatória, 

está se perdendo a oportunidade de explicitar, na lei processual penal, o 

que já acontece na prática, ou seja, deixar claro os poderes 

investigatórios do Ministério Público na área criminal, desvinculando-o da 

necessidade de aguardar a conclusão da investigação policial.

Isto não significa acabar com a atuação investigatória 

da Polícia, mas apenas disciplinar expressamente no corpo do novo 

Código de Processo Penal esta possibilidade, nos casos que o Ministério 

Público, como titular da ação penai pública, julgar conveniente, atuando, 

assim, de forma concorrente com a própria Policia.

Não se pode perder de mente que os tipos penais não 

se limitam às clássicas figuras de furto, roubo, lesões corporais e 

homicídio, dentre outros, os quais, quase sempre se revelam como de 

apuração circunstanciada e objetiva.
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Hoje em dia, a atuação investigatória do Ministério 

Público está precipuamente voltada para a apuração dos chamados 

“crimes do colarinho branco”, a exemplo dos crimes contra o sistema 

financeiro, dos crimes contra a administração pública, dos crimes de 

responsabilidade de Prefeitos, dos crimes de sonegação fiscal e daqueles 

praticados pelas organizações criminosas, com todas as dificuldades 

inerentes às investigações dessa natureza, como as quebras de sigilo 

bancário, telefônico e fiscal, e, notadamente, análise técnico-jurídica de 

inúmeros volumes de documentos que, não raras vezes, devido à 

complexidade da matéria, necessitam ser auditados e previamente

indagados quanto à adequação típica que possam representar.

Ou seja, a participação do Ministério Público na

investigação dessa criminalidade elitizada tem-se revelado fator 

determinante para o processamento de pessoas socialmente influentes e 

que se julgavam imunes a este tipo de responsabilidade.

Daí a importância de se repensar a reforma

processual penal brasileira, voltada também para contribuir na elucidação 

eficiente de crimes de difícil e especializada apuração, os quais, como se 

constata no dia a dia, em inúmeras oportunidades somente são levados a 

cabo quando o Ministério Público toma a frente das investigações.
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CONCLUSÕES.

Da análise do dispositivo constitucional, que confere 

ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, pode-se 

chegar a algumas conclusões, que não esgotam a questão e nem são 

peremptórias, posto que, em sede de Direito, nada é definitivo.

1a conclusão. Antes mesmo da edição da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Ministério 

Público já podia exercer o controle sobre a atividade policial, valendo 

destacar que a Constituição veio agora consagrar esse controle, 

ampliando-o e possibilitando melhor disciplina da matéria.

2a conclusão. A expressão “controle externo da 

atividade policial”, no lugar daquela originalmente considerada pela 

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, no início da 

reforma constitucional de 1988, que era de “supervisão e correição da 

atividade policial”, foi assim adotada pelos Constituintes, devido a 

poderoso “lobby” exercido pelas entidades classistas policiais, que 

sempre se insurgiram contra qualquer supervisão ou correição de parte do 

Ministério Público.

3a conclusão. Entende-se por “controle externo da 

atividade policial” o conjunto de normas que regulam a fiscalização 

exercida pelo Ministério Público em relação à Polícia, na prevenção, 

apuração e investigação de fatos definidos como infrações penais, na 

preservação dos direitos e garantias constitucionais das pessoas presas 

sob custódia direta da Polícia e no cumprimento das determinações
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judiciais.

4a conclusão. O Ministério Público, no exercício 

desse controle, não poderá intervir nas atividades internas, 

administrativas ou funcionais das polícias.

5a conclusão. O preceito constitucional abrange, não 

só a chamada Polícia Repressiva ou Judiciária, mas também a Polícia 

Preventiva, ou Militar.

6a conclusão. O exercício do controle externo da 

atividade policial deve ser efetivado na prática, e com urgência, a fim de 

evitar que se perpetuem os desmandos, abusos de poder e torturas, 

infelizmente encontrados ainda hoje em parcela dos organismos policiais, 

bem como, para aperfeiçoar e agilizar a colheita da prova.

7a conclusão. A Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público perdeu a oportunidade de traçar diretrizes básicas a serem 

seguidas pelos Ministérios Públicos Estaduais, quando da elaboração de 

suas respectivas leis, o que poderá causar significativa disparidade no 

enfrentamento da questão do exercício do controle externo da atividade 

policial, entre os Estados federados.

8a conclusão. Em que pese a Lei Orgânica Nacional 

do Ministério Público ter sido omissa na disciplina da matéria, outorgou 

ela, à Lei Orgânica do Ministério Público da União, a possibilidade desta 

ser aplicada, subsidiariamente, pelos Ministérios Públicos dos Estados 

(art. 80, da Lei Orgânica Nacional).

9a conclusão. O inciso VII, do artigo 129, da 

Constituição da República, é norma de eficácia limitada, dependendo de
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lei complementar para sua regulamentação. Isso não implica dizer que, 

nos Estados da Federação onde a lei complementar ainda não foi 

promulgada, não possa o Ministério Público valer-se dos instrumentos de 

controle já existentes, tanto no código de processo penal, quanto na Lei 

Orgânica do Ministério Público da União, para exercer sua função 

controladora da atividade externa da polícia.

10a conclusão. Vários são os instrumentos já postos 

à disposição do Ministério Público para o exercício do controle externo da 

atividade policial, sendo alguns de aplicabilidade nacional e outros de 

aplicabilidade regional.

11a conclusão. Os instrumentos legais à disposição 

do Ministério Público, para o exercício do controle externo da atividade 

policial em todo o território brasileiro, são os seguintes: investigação direta 

pelo Ministério Público; requisição de instauração de inquéritos policiais e 

respectivas diligências; livre ingresso nas Delegacias de Polícia e em 

qualquer recinto público ou privado; acesso a quaisquer documentos 

relacionados com a atividade-fim policial; requ is ição à autoridade 

competente de adoção de providências para sanar omissão indevida ou 

para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; fiscalização de 

estabelecimentos prisionais; promoção da ação penal; pedido de prisão 

preventiva; promoção de ação civil pública; ter ciência imediata da prisão 

de qualquer pessoa; impetração de mandado de segurança e impetração 

de "habeas corpus".

12a conclusão. Os instrumentos legais à disposição 

do Ministério Público, para o exercício do controle externo da atividade 

policial em alguns Estados brasileiros, são os seguintes: tramitação direta 

do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia (Ministério 

Público de Minas Gerais, Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios e Ministério Público Federal); recebimento de cópias de
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boletins de ocorrência ou similares (Ministérios Públicos de Minas Gerais, 

Espírito Santo, Pernambuco e Alagoas); avocação de inquéritos policiais 

(Ministérios Públicos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul) e recebimento 

de relatórios anuais das polícias (Ministérios Públicos de Pernambuco e 

Alagoas).

13a conclusão. As críticas feitas pela maioria das 

entidades classistas policiais têm conotação corporativista, que não 

atende ao interesse público, e não visa a melhoria da Justiça criminal.

14a conclusão. A investigação criminal não é de 

atribuição exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser feita também pelo 

Ministério Público.

15a conclusão. A expressão “exercer com 

exclusividade”, prevista no inciso IV, do §1°, artigo 144, da Constituição 

da República, refere-se unicamente ao fato de que as funções de Polícia 

Judiciária da União somente podem ser exercidas pela Polícia Federal, 

excluídas as demais, elencadas nos incisos II a V, do mesmo dispositivo 

constitucional, inclusive as de âmbito federal (rodoviária e ferroviária).

16a conclusão. Ao Ministério Público é permitido

colher provas, independentemente do trabalho desenvolvido pela polícia,

a fim de melhor conduzir os destinos da investigação e da ação penal a 

ser instaurada e poder provar o que será alegado em juízo.

17a conclusão. Ao realizar diligências

investigatórias, o Ministério Público não está se imiscuindo na atividade 

interna e funcional das poiícias, como, equivocadamente, algumas

entidades classistas policiais querem fazer crer.

18a conclusão. De lege ferenda, no que concerne ao



sistema processual penal, o legislador brasileiro deve observar os 

modelos aplicados na Itália, Alemanha, Portugal, França e Estados 

Unidos, dentre outros países, para, adotando seus aspectos positivos, no 

que diz respeito, principalmente, ao relacionamento do Ministério Público 

e da Polícia, adaptá-los à realidade brasileira, melhorando, assim, a 

aplicação da Justiça criminal em nosso País.

19a conclusão. A Proposta de Emenda 

Constitucional que pretende inserir o Juizado de Instrução no sistema 

processual penal brasileiro é equivocada e não acompanha a tendência 

das melhores legislações mundiais, as quais caminham exatamente no 

sentido inverso, isto é, de abandono dos Juizados de Instrução, 

privilegiando o fortalecimento da participação do Ministério Público na 

investigação criminal.

20a conclusão. O Projeto de lei encaminhado pelo 

Ministério da Justiça ao Congresso Nacional, visando a reformulação do 

Código de Processo Penal Brasileiro, no que concerne à investigação das 

infrações penais, peca por deixar de inserir dispositivo que deixe clara a 

possibilidade do Ministério Público realizar investigações criminais, ainda 

que de forma concorrente com a polícia, nos casos em que entender 

conveniente. Esta ausência, no entanto, não impede a atividade 

investigatória do Ministério Público.
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