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policial em face da criminalidade contemporânea, do direito fundamental 
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RESuMo: O presente artigo analisa o atual papel que o Ministério Público 
exerce no sistema jurídico-criminal, notadamente ante sua atual conformação 
constitucional, abordando sua atuação ainda na fase de investigação e o 
exercício do controle externo da atividade policial. Analisa-se a atribuição 
do Ministério Público como titular da ação penal e conclui-se pela sua 
qualidade de destinatário final da investigação, o que implica em um dever 
de acompanhar também o desenvolvimento da fase pré-processual, assim 
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como justifica sua atribuição de controle externo das polícias. Aborda-se, 
ainda, a necessidade de uma atuação integrada dos órgãos incumbidos de 
investigação criminal para um efetivo combate à moderna e organizada 
criminalidade de modo a garantir-se o direito fundamental à segurança 
pública. Por fim, avalia-se o papel do Ministério Público como protagonista 
no sistema criminal e indutor de políticas criminais.

ABSTRACT: This article analyses the main function practiced by Public 
Prossecution Office on the Criminal Law System in view of the Federal 
Constitution, approaching its performance on the investigation period and 
the prosecution of the external control of the police activity. Treats about 
the Public Prossecution Office assignment acting as the holder prosecution 
and concludes that it’s the final destination of the investigation, reason 
why should keep up with the pre-processual phase, as well as justifies its 
allocation of police external control. It still talks about the requirement of 
joint action of the responsible departments in order to fight against the 
criminality to ensure the right of public security. Ultimately, evaluates the 
Public Prossecution Office starring role on the criminal system and inductor 
of criminal politics.   

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público; Investigação Criminal; Controle 
Externo da Atividade Policial; Segurança Pública; Política Criminal.

KEYWORDS: Public Prossecution Office; Criminal Investigation; Public 
Security; External Control of the Police; Criminal Politics.
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1. Introdução

 O Ministério Público pós-Constituição de 1988 possui relevante papel 
na concretização daquelas promessas de cidadania contidas na denominada 
Constituição Cidadã e neste sentido possui diversas atribuições, sendo que 
uma das mais tradicionais e conhecidas do grande público é sua atuação na 
esfera criminal, notadamente como titular privativo da ação penal pública.

 Nesta seara, diante da atual conformidade constitucional, assume 
um aspecto dúplice de persecução e assegurador da observância de direitos 
e garantias, que não se limita ao âmbito do processo penal, mas também 
abarca a fase pré-processual.

 Neste sentido, ante o sistema acusatório adotado pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, a forma, conteúdo e andamento da investigação 
preliminar são de primordial interesse do Ministério Público, já que ele é seu 
destinatário final.

 Diante de tal circunstância e considerando a privatividade do exercício 
da ação penal pública, o constituinte originário atribuiu expressamente 
ao Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, 
que implica em uma atuação não só repressiva, mas também preventiva e 
propositiva no sentido de aperfeiçoamento desta atividade.

 Em face da atual criminalidade organizada, mais do que nunca se 
mostra necessário uma atuação coordenada e integrada entre o titular da 
ação penal e as outras instituições que exercem função investigativa, cujo 
maior exemplo são as polícias judiciárias, de modo a garantir um efetivo 
e concreto combate àquela criminalidade não convencional e que causa 
severos impactos sociais.

 O trabalho investigativo conjunto é decorrente do dever estatal 
de garantia da segurança pública, repercutindo inclusive na definição de 
políticas criminais, cuja atuação do Ministério Público deve ser determinante 
ante seu protagonismo no sistema criminal.
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2. Ministério Público

2.1. Preâmbulo histórico

 O Ministério Público, instituição de grande prestígio na sociedade 
brasileira e que teve sua atuação ampliada a partir da Constituição Federal 
de 1988, tem suas raízes identificadas em diversos períodos históricos, a 
exemplo nos magiaí, funcionários dos faraós do Antigo Egito que tinham a 
função de castigar os criminosos, reprimir os homens violentos, proteger os 
cidadãos pacíficos e acolher pedidos dos justos, perseguindo os malvados e 
mentirosos, atuar como marido das viúvas e pai dos órfãos, dizer as palavras 
da acusação, indicando as disposições legais aplicáveis ao caso, bem como 
tomar parte nas instruções para descobrir a verdade; nos éforos de Esparta, 
que controlavam a autoridade dos reis; nos advocatus fisci, censores 
e defensor civitatis romanos; nos saionsi germânicos da Idade Média, 
defensores de incapazes e órfãos, entre outros.

 No entanto, é com o fim da Idade Média e a separação dos poderes 
do Estado Moderno, que surge a instituição do Ministério Público, expressão 
que teria sido usada inicialmente na França durante o século XVIII.

 Inclusive é em tal país que se identifica para muitos o surgimento 
e desenvolvimento da atual concepção de Ministério Público, sendo cediço 
que sua figura e funções foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, não 
tendo decorrido uma ideia única de criação.

 Embora tenha tido destaque durante a Revolução Francesa, 
competindo a fiscalização do cumprimento das leis e julgados, foi no período 
napoleônico que houve uma maior estruturação do Ministério Público.

 No ordenamento jurídico brasileiro existiam traços iniciais nas 
Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, assim como em diversos 
diplomas normativos posteriores. Porém, no período colonial e imperial 
não existia a instituição Ministério Público, circunscrevendo a existência de 
promotores de justiça e procuradores de feitos da Coroa.

 Foi após a proclamação da República, através dos decretos nº 848, 
de 11 de outubro de 1890 e nº 1.030, de 14 de novembro de 1890, que se 
criou o Ministério Público no Brasil.
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 Instalada a República e durante o processo de codificação do 
direito brasileiro, diversos diplomas legislativos foram atribuindo diversas 
atribuições ao Ministério Público, porém somente com a Constituição 
Federal de 1934 o órgão teve um tratamento institucional, com um capítulo 
próprio determinando sua organização, funções, garantias e prerrogativas.

 Em que pese a Constituição Federal de 1937 tenha considerado o 
Ministério Público mero agente do Poder Executivo, atribui-se a ele a novel 
função de requisitar a instauração de inquérito policial. Neste período, o 
Código de Processo Civil de 1939 incumbia ao Ministério Público a defesa do 
direito de família e a proteção dos incapazes, tornando-se, assim, o fiscal da lei.

 Ainda durante o governo Vargas, foi dada ao Ministério Público a 
titularidade da ação penal pública, sendo realizado em junho de 1942 seu 
primeiro Congresso Nacional.

 Com o fim do denominado Estado Novo e promulgação da 
Constituição Federal de 1946, desvinculou-se o órgão de qualquer outro 
poder da República, circunstância que findou durante o período ditatorial, 
sendo que a Constituição de 1967 o considerava apêndice do Poder Judiciário 
e a Emenda Constitucional de 1969 o inseriu no âmbito do Poder Executivo, 
sem independência funcional, administrativa e financeira.

 A posição do Ministério Público como órgão interveniente e fiscal 
da lei no processo civil foi consolidada no Código de Processo Civil de 1973, 
ao passo que durante o processo de transição para a democracia houve um 
direcionamento institucional voltado para a defesa dos direitos sociais e 
humanos.

 Em 1981, a Lei Complementar nº 40 que disciplinava a organização 
do Ministério Público no âmbito estadual, já determinava que a instituição 
era permanente e essencial à função jurisdicional do Estado e responsável 
pela fiel observância da Constituição e das leis e defesa da ordem jurídica e 
dos interesses indisponíveis da sociedade. Neste mesmo ano, a Lei nº 6.938, 
que instituía a Política Nacional do Meio Ambiente, garantia ao Ministério 
Público a legitimidade para a proposição de ações de responsabilização civil 
e criminal por danos causados ao meio ambiente.

 De uma atuação dicotômica, em que no âmbito criminal o Promotor 
de Justiça tinha uma atuação ativa, ao passo que no âmbito civil era 
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predominantemente fiscal da lei, o Ministério Público passa a conquistar 
novas atribuições, passando a desempenhar cada vez mais o papel de agente 
(e não mais mero interveniente), atuando na proteção da sociedade como 
um todo, sendo a Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) seu melhor 
exemplo.

 A chamada Constituição Cidadã, de 05 de outubro de 1988, 
representativa do momento histórico de superação do estado ditatorial e 
afirmação do Estado Democrático de Direito, incumbiu ao Ministério Público 
o resguardo desta conquista e para tanto consolidou os avanços que vinha 
obtendo, ampliou sua importância e atribui-lhe papel fundamental na 
concretização de suas promessas de cidadania, no que pode ser percebido 
com facilidade a partir das relevantes finalidades que lhe foram confiadas: 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis. Em resumo, a atual missão constitucional é de, 
primordialmente, tutelar os direitos fundamentais.

2.2. Ministério Público na esfera criminal (investigação preliminar) e o 
controle externo da atividade policial

 Dentre as mais variadas atribuições do Ministério Público, uma das 
mais antigas e tradicionais, profundamente identificada com a atuação do 
Promotor de Justiça, é a sua atuação como titular da ação penal pública, 
objetivando a responsabilização daquele sobre quem recai a acusação da 
prática de um crime.

 Neste prisma, tendo a Constituição Federal de 1988 elencado uma 
série de direitos e garantias fundamentais, portanto, adotando um modelo 
penal e processual penal garantista, mister que a atuação ministerial tenha 
tal configuração.

 Assim sendo, ao Ministério Público não incumbe unicamente a 
função unilateral de persecução, cumprindo, também, o papel de garantidor 
da estrita observância dos direitos e garantias plasmados na Magna Carta.

 Porém, tal atuação não se circunscreve na esfera processual/judicial, 
sendo inquestionável seu dever de acompanhar a atuação dos demais 
agentes responsáveis pela primeira fase da persecução criminal, em especial 
a polícia.
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 Neste escólio:

Na concepção do Ministério Público moderno, tem o Promotor de Justiça 
que atuar com a preocupação de, ao mesmo tempo, na investigação e na 
persecução penal, com a finalidade de restaurar a ordem pública abalada 
pela prática da infração penal, como também velar pela garantia dos 
direitos individuais do investigado ou acusado. (MENDRONI, 2013, p. 337)

 Passando ao largo do poder investigatório do Ministério Público 
na seara criminal, cujo exame transborda ao objeto do presente trabalho, 
a adoção de um modelo processual penal de índole acusatória impõe o 
Ministério Público como único destinatário do inquérito policial, zelando 
pela efetividade da investigação e decidindo pela propositura da ação penal, 
pelo arquivamento ou pela requisição de diligências complementares.

 E sendo o modelo acusatório um processo penal de partes, 
incumbindo a cada qual a produção de provas de suas alegações, é inafastável 
que, sendo o titular privativo da ação penal pública, o Ministério Público 
tenha ingerência no andamento da investigação, já que lhe recai o ônus da 
imputação e o ônus probatório.

 Já que a titularidade da ação penal lhe é incumbência constitucional 
e sendo seu o ônus da prova da acusação, natural e lógico que a investigação 
seja de interesse direto do Ministério Público.

 Ressalta-se que a investigação não busca a colheita e produção de 
elementos que provem a prática/autoria de um delito, mas sim subsidiar o 
órgão constitucionalmente incumbido da persecução penal de dados mínimos 
que revelem a possibilidade de que um fato criminoso tenha ocorrido, 
identificando seu provável autor, de forma a impedir acusações infundadas 
e temerárias, ainda mais, considerando o inegável caráter estigmatizador de 
um processo penal.

 Neste sentido:

Vê-se, pois, que a instrução preliminar tem como objetivo permitir o 
exercício da ação penal de forma responsável, seja pelo particular, seja pelo 
Estado. Por esse fundamento, pode-se afirmar, sem sombra de incertezas, 
que toda e qualquer investigação criminal é destinada a fornecer subsídios 
ao ente legitimado à acusação, para que esse legitimado, conforme o caso, 
promova a ação cabível ou o arquivamento do procedimento apuratório 
respectivo. (CALABRICH, 2010, p. 91, destaque do original)
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 Em resumo, a investigação, conforme leciona o mesmo autor, se 
refere a uma hipótese a ser apreciada pelo órgão da acusação, que serve à 
formação de sua opinio delicti e apta a formar um juízo de probabilidade e 
não de certeza quanto a um fato (CALABRICH, 2010, p. 90).

 Neste prisma, resta extreme de dúvidas que o destinatário final 
da investigação é o Ministério Público, já que será dele a decisão sobre a 
deflagração ou não da ação penal.

 E, se a investigação serve ao interesse público que a Constituição 
Federal lhe impõe, é de rigor seu acompanhamento próximo, estabelecendo 
linhas de pensamento, elucidação e estratégia de forma conjunta com os 
demais órgãos incumbidos da instrução preliminar.

 Cabe ressaltar, que tal conclusão não é nenhuma novidade, sendo 
que ainda no inicio do século passado eram estas as considerações de Lyra 
(2001, p. 121 e 128):

A eficiência e a respeitabilidade do trabalho policial, que constitui a base da 
ação da Justiça, interessa ao Ministério Público, como fiscal, também, das 
autoridades investigadoras, como órgão da ação penal, como responsável 
pela segurança, pela regularidade, pela justiça da repressão. [...] Assim 
como os criminosos vão, por assim dizer, socializando os meios de produção 
do crime, concentrando-se em organizações, às vezes perfeitas, torna-se 
mister que o aparelho repressor ofereça a correspondente eficiência para 
provar e punir os crimes, descobrindo e segregando os delinquentes. Sem 
independência, estabilidade, cabedal, liberdade de ação e recursos técnicos, 
como administrativos, não seria possível atingir seus fins. Interessa, pois, 
fundamentalmente, à defesa social garantir ao Ministério Público o alto 
controle da organização repressiva, não só policial, como judiciária e 
administrativa. Por outro lado, deve pertencer aos seus representantes a 
liderança na coordenação das atividades que, visando o mesmo fim, atuam, 
dispersas ou passivamente, em consequência da rotina burocrática e da 
inconsciência técnica.  

 No mesmo escólio:

O trabalho conjunto, coordenado e subordinado (tecnicamente e 
juridicamente) nada mais é do que o corolário da formação do Estado de 
Direito, afinal a polícia criminal só atua em prol da persecução penal, que, 
via de regra, só pode ser jurisdicionalizada (e ela deve obrigatoriamente ser, 
ou pela ação penal ou pelo arquivamento, não havendo situações que não 
se encaixem nestes modelos) pelo Ministério Público. (GOMES, 2009, p. 31)
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 Nesta mesma toada, para Mendroni (2013, p.239), Polícia e 
Ministério Público têm as suas atribuições bem definidas, mas quem deve 
coordenar, dirigir, comandar, por ser o dominus litis e o opinio delicti, é o 
Ministério Público.

 Não diverge Marques (2011, p.108):

Ao órgão ministerial, enquanto destinatário final da maioria esmagadora 
dos procedimentos criminais no âmbito da polícia judiciária, incumbe 
a tarefa de coordenar e acompanhar o trabalho de investigação que se 
prestará a fundamentar sua peça acusatória ou sua posterior decisão de 
arquivamento do procedimento inquisitivo, o que está a merecer uma 
reestruturação legislativa que possa melhor explicitar referidos padrões de 
atuação.

 O Ministério Público, dado sua qualidade de destinatário final da 
investigação, não pode ser alijado da fase pré-processual, tornando-se 
apenas dependente dos elementos informativos colhidos pela polícia, que 
dita sozinha os rumos da investigação criminal, ao passo que a participação 
e acompanhamento de tal atividade se insere no contexto da plenitude do 
exercício da titularidade privativa da ação penal pública.

 Com base na compreensão de que a investigação de crimes, uma 
das atividades-fim da polícia, deve atender às expectativas do Ministério 
Público, é que em muitos ordenamentos jurídicos (notadamente na Europa 
Continental, mas também em vários países da América do Sul e Central) os 
atos investigatórios são realizados pela polícia sob sua condução e orientação, 
sendo suas instruções irrecusáveis, de modo a evitar prejuízos na persecução 
penal advindos de uma investigação mal conduzida.

 Assim leciona Kac (2011, p.180):

Nos países com legislação investigativa mais avançada, a investigação penal 
preliminar é conduzida pelo Ministério Público. É inaceitável que nos dias 
de hoje no Brasil a investigação fique a cargo exclusivo da Autoridade 
Policial, seja ela estadual ou federal, sem que haja qualquer ingerência 
do destinatário final do lastro probatório mínimo na fase pré-processual 
a permitir a correta formação da opinio delicti e consequentemente 
a deflagração da persecutio criminis in juditio.  É anseio mais do que 
merecido de parcela significativa da sociedade que o Ministério Público 
tome as rédeas da investigação penal (mediante seleção de casos) para 
que os procedimentos possam, de alguma maneira, ser notabilizados por 
sensível melhora e que a ação penal a ser posteriormente proposta não 
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esteja quase sempre fadada ao insucesso. É curial que o destinatário do 
lastro probatório inicial deva ter ingerência nas diligências que lhe serão 
posteriormente entregues para a formação de sua opinio. Com efeito, como 
único dominus littis da ação penal pública, tem o parquet a necessidade 
premente de se fazer mais presente na investigação penal.

 E tal atuação proativa (que implica numa rotina de cooperação 
entre as instituições envolvidas) não busca sobrepujar os demais atores 
responsáveis pela instrução preliminar, mas sim contribuir para sua 
eficiência em relação ao respeito aos direitos e garantias constitucionais dos 
investigados e também assegurar o justo sancionamento dos responsáveis 
pela prática de ilícitos penais, pois como observa Mendroni (2013, p.244):

Finalmente, também não há como deixar de considerar o raciocínio inverso – 
vale dizer, da não atuação do Ministério Público durante a fase investigatória, 
do qual decorre que muito provavelmente o raciocínio e direcionamento 
levado a cabo pela Autoridade Policial pode ser muito diverso do Promotor 
de Justiça atuante no caso, destinatário do procedimento, causando, por 
conseguinte, sequencia ilógica de providências, quando não desnecessárias 
e, ao mesmo tempo, carente de providências necessárias, revestindo-se, ao 
final, em verdadeira perda de tempo aliada à ineficiência da Justiça Penal 
em apurar a prática de um delito.

 Nesta perspectiva, sendo o Ministério Público o destinatário final 
das investigações criminais, que em sua grande maioria são conduzidas pela 
autoridade policial no bojo de um inquérito, e por estar umbilicalmente 
ligado à titularidade privativa para propositura da ação penal pública, 
o constituinte de 1988 atribuiu expressamente dentre suas funções 
institucionais o exercício do controle externo da atividade policial (art. 129, 
inciso VII, da Constituição Federal), ainda que já estivesse implícito na própria 
conformação constitucional trazida pelo artigo 127, caput e art. 129, inciso II, 
ambos da Carta Magna1.

 Indubitável que o titular privativo da ação penal se sobrepõe ao 

1 Exatamente por isto, que as ações preventivas e repressivas inerentes ao controle 
externo da atividade policial poderão ser realizadas mesmo que por retaliação política seja 
revogado o inciso VII, do artigo 129, da Carta da República, sendo cediço que o incômodo 
de determinada classe quanto aos atos de controle não pode dar ensejo à subtração de 
atribuições constitucionalmente definidas, que no radical representa parcial extinção da 
instituição ao lhe retirar funções essenciais e esbarra na própria limitação material do poder 
de reforma constitucional, violando cláusula pétrea, além de ofensa ao princípio da proibição 
de retrocesso jusfundamental.
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“titular” do inquérito policial, com dever-poder de influenciar a condução da 
investigação preliminar, numa perspectiva de maior efetividade à persecução 
penal, pois, do contrário, na prática ocorreria a inversão do dominus litis, 
com a polícia determinando o objeto da ação penal a quem possui seu 
monopólio.

 Tal controle (e não mero acompanhamento) não só encontra 
fundamento no interesse ministerial de uma regular e eficiente investigação 
criminal, mas também no seu papel de guardião da ordem jurídica e do 
Estado Democrático de Direito.

 A leitura que se deve fazer do controle externo não é no sentido 
de exercício de poder disciplinar ou hierárquico, mas sim naquele exercido 
em relação à atividade-fim da polícia2, como um instrumento de trabalho 
cooperativo visando a regularidade e aprimoramento das instituições, o 
que em última análise materializa o interesse da própria sociedade em ver 
respeitado ao mesmo tempo as liberdades individuais e seu legítimo anseio 
de fruição da vida em segurança3.

 Neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL CIVIL. 
CRIME DE EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONCUSSÃO. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE EXTERNO DA 
ATIVIDADE POLICIAL. DENÚNCIA: CRIMES COMUNS, PRATICADOS COM 
GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 514 DO CPP. ILICITUDE DA 
PROVA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 
DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. 
Legitimidade do órgão ministerial público para promover as medidas 
necessárias à efetivação de todos os direitos assegurados pela Constituição, 
inclusive o controle externo da atividade policial (incisos II e VII do art. 129 
da CF/88). Tanto que a Constituição da República habilitou o Ministério 

2 Mas não exclusivamente, já que também deve ser exercido sobre a atividade-meio vinculada 
à eficiência do trabalho policial, já que aspectos ligados à estrutura administrativa, números 
de integrantes, equipamentos e viaturas adequadas, entre outros, impactam diretamente 
na qualidade e efetividade da atuação policial, que corresponde a um interesse social a ser 
tutelado pelo Ministério Público.
3 Observando-se que o controle externo exercido sobre a atividade policial abrange todos 
os órgãos de segurança que integram a Administração Pública, configurando-se instrumento 
apto para evitar o uso indevido, desviado ou abusivo da força física através de braços armados 
do Estado.
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Público a sair em defesa da Ordem Jurídica. Pelo que é da sua natureza 
mesma investigar fatos, documentos e pessoas. Noutros termos: não se 
tolera, sob a Magna Carta de 1988, condicionar ao exclusivo impulso da 
Polícia a propositura das ações penais públicas incondicionadas; como se o 
Ministério Público fosse um órgão passivo, inerte, à espera de provocação 
de terceiros. 2. A Constituição Federal de 1988, ao regrar as competências 
do Ministério Público, o fez sob a técnica do reforço normativo. Isso porque 
o controle externo da atividade policial engloba a atuação supridora e 
complementar do órgão ministerial no campo da investigação criminal. 
Controle naquilo que a Polícia tem de mais específico: a investigação, 
que deve ser de qualidade. Nem insuficiente, nem inexistente, seja por 
comodidade, seja por cumplicidade. Cuida-se de controle técnico ou 
operacional, e não administrativo-disciplinar. 3. O Poder Judiciário tem 
por característica central a estática ou o não-agir por impulso próprio (ne 
procedat iudex ex officio). Age por provocação das partes, do que decorre 
ser próprio do Direito Positivo este ponto de fragilidade: quem diz o que 
seja “de Direito” não o diz senão a partir de impulso externo. Não é isso o 
que se dá com o Ministério Público. Este age de ofício e assim confere ao 
Direito um elemento de dinamismo compensador daquele primeiro ponto 
jurisdicional de fragilidade. Daí os antiqüíssimos nomes de “promotor 
de justiça” para designar o agente que pugna pela realização da justiça, 
ao lado da “procuradoria de justiça”, órgão congregador de promotores 
e procuradores de justiça. Promotoria de justiça, promotor de justiça, 
ambos a pôr em evidência o caráter comissivo ou a atuação de ofício dos 
órgãos ministeriais públicos. 4. Duas das competências constitucionais 
do Ministério Público são particularmente expressivas dessa índole ativa 
que se está a realçar. A primeira reside no inciso II do art. 129 (“II - zelar 
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia”). É dizer: o Ministério Público está 
autorizado pela Constituição a promover todas as medidas necessárias à 
efetivação de todos os direitos assegurados pela Constituição. A segunda 
competência está no inciso VII do mesmo art. 129 e traduz-se no “controle 
externo da atividade policial”. Noutros termos: ambas as funções ditas 
“institucionais” são as que melhor tipificam o Ministério Público enquanto 
instituição que bem pode tomar a dianteira das coisas, se assim preferir. 
5. Nessa contextura, não se acolhe a alegação de nulidade do inquérito 
por haver o órgão ministerial público protagonizado várias das medidas 
de investigação. Precedentes da Segunda Turma: HCs 89.837, da relatoria 
do ministro Celso de Mello; 91.661, da relatoria da ministra Ellen Gracie; 
93.930, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. 6. Na concreta situação 
dos autos, o paciente, na condição de policial civil, foi denunciado pelos 
crimes de formação de quadrilha (art. 288 do CP), extorsão (caput e 
§ 1º do art. 158 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 
9.613/1998). Incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
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no sentido de que o procedimento especial do art. 514 do CPP se restringe 
às situações em que a denúncia veicula crimes funcionais típicos. O que 
não é o caso dos autos. Precedentes: HCs 95.969, da relatoria do ministro 
Ricardo Lewandowski; e 73.099, da relatoria do ministro Moreira Alves. 
Mais: a atuação dos acusados se marcou pela grave ameaça, circunstância 
que também afasta a necessidade de notificação para a resposta preliminar, 
dada a inafiançabilidade do delito. 7. Eventual ilicitude da prova colhida na 
fase policial não teria a força de anular o processo em causa; até porque 
as provas alegadamente ilícitas não serviram de base para a condenação 
do paciente. 8. O Tribunal de Segundo Grau bem explicitou as razões de 
fato e de direito que embasaram a condenação do acionante pelo crime 
de concussão. Tribunal que, ao revolver todo o conjunto probatório da 
causa, deu pela desclassificação da conduta inicialmente debitada ao 
paciente (extorsão) para o delito de concussão (art. 316 do CP). Fazendo-o 
fundamentadamente. Logo, a decisão condenatória não é de ser tachada 
de “sentença genérica”. 9. Ordem denegada. (HC 97969, Relator(a):  Min. 
AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-096 DIVULG 
20-05-2011 PUBLIC 23-05-2011 EMENT VOL-02527-01 PP-00046)

 O que a Constituição pretende não é a submissão de uma 
instituição à outra, mas sim que aquele braço armado do Estado, 
indispensável à manutenção da ordem pública, mas que também é dotado 
constitucionalmente e legalmente de instrumentos ofensivos a direitos 
individuais permaneça vigiado pelo representante da sociedade, garantidor 
da ordem jurídica e do regime democrático.

 Como ressalta Dassié Diana (2013, p. 89-90):

Com efeito, a ocorrência do controle externo sobre as polícias constitui 
fator de inibição de desvios policiais e de estímulo para as polícias buscarem 
seu aprimoramento. Há evidentes benefícios para a sociedade decorrentes 
das duas consequências usuais do efetivo exercício do controle externo da 
atividade policial: a repressão de irregularidades e práticas criminosas no 
âmbito das polícias e a indicação de melhorias a serem implementadas. 
E tudo isso decorre da premissa óbvia de que o trabalho policial é um dos 
mais relevantes para qualquer sociedade, pois a garantia da segurança 
física da própria pessoa e de seus pertences diz respeito ao que de mais 
primordial existe em qualquer comunidade.  

 O controle externo não só deve buscar a prevenção e repressão de 
eventuais desvios cometidos, mas também o aprimoramento da atividade 
policial, cooperando para que as instituições avancem no sentido do 
cumprimento adequado e eficaz de seus deveres constitucionais, legais e 
comunitários.



64

 A respeito, confira-se a lição de Freitas (2013, p. 115):

Assim, ao lado de posicionamentos de natureza corporativa que sustentam 
grande parte das resistências apresentadas pelos policiais ao controle 
externo pelo Ministério Público, há que se ressaltar a importância desta 
atividade, inclusive para a própria polícia, quando imbuída de um adequado 
espírito público, uma vez que resulta em melhor eficiência da atividade 
policial, entendida aqui como um serviço público prestado ao cidadão, bem 
como uma maior garantia da legalidade e probidade de sua atuação.

 O mesmo autor transcreve as lúcidas palavras de Araújo Júnior 
(apud FREITAS, 2013, p. 115), a seguir:

O que deve prevalecer é um verdadeiro entendimento e harmonia entre 
as duas instituições para uma atuação conjunta, pois a única beneficiada é 
a sociedade, principalmente os menos favorecidos, tão ávidos por justiça. 
Deixemos de lado disputas corporativistas e pensemos no interesse público.

 Para Salgado (2013, p. 173) embora seja decorrência imediata do 
sistema acusatório que o Ministério Público, no exercício do controle externo 
da atividade policial, confira instruções gerais e específicas para a condução 
das investigações criminais, este é um dos fatores propulsores de zonas de 
atrito institucionais na investigação criminal.

 Interessante neste aspecto, os resultados da pesquisa exploratória 
desenvolvida por Machado (2011, p.273):

Algumas das pesquisas centradas sobre as relações entre profissionais 
que competem no campo jurídico no Brasil revelam que as interações 
entre os membros do MP e Delegados de Polícia no Brasil estão marcadas 
por disputas e críticas recíprocas (SANCHEZ FILHO, 2000: 194-205; SILVA, 
2001: 102-103). Os policiais, incapazes de alterar a relação de dominação, 
sentem-se estigmatizados pela formação acadêmica, aparentemente de 
qualidade inferior. [...] Os Delegados ressentem-se tanto da intervenção 
“indevida” na investigação e no inquérito policial, quanto das maiores 
garantias e do poder conferidos a promotores e procuradores (CAVALCANTI, 
2003: 149-152). Enfraquecidos com a engenharia institucional consolidada 
após a Constituição Federal de 1988, pesquisas realizadas com Delegados 
de Polícia revelam que esses profissionais apontam a perda de força e 
a imagem negativa da categoria, desprestigiada perante a sociedade 
(BONELLI, 2002: 289). [...] No discurso dos participantes da pesquisa, o 
controle externo da atividade policial também surge como fator de tensão 
entre as carreiras. [...] Em relação aos itens 3.2.1 a 3.2.4, a pesquisa sugere 
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que, embora predomine a visão de que é fundamental a existência de órgão 
externo de controle da atividade policial, para os Delegados de Polícia que 
participaram da pesquisa, o controle externo realizado pelo MP acarreta 
intervenção indevida no trabalho da Polícia. [...] Para os Delegados de 
Polícia que participaram da pesquisa, 84,2% entende que é importante 
a existência de um órgão de controle externo à Polícia que fiscalize suas 
atividades. Contudo, da forma como é exercido pelo MP, acarretaria 
intervenção indevida no trabalho da Polícia (52,6%).

 No entanto, as resistências invocadas notadamente por delegados 
de polícia a uma propalada “invasão” da atividade policial pelo Ministério 
Público, muito mais se explicam por uma incompreensão do sistema de 
persecução penal ou temor pela diminuição de poder simbólico4 podendo 
ser facilmente rechaçadas após uma análise do conteúdo do controle externo 
previsto constitucionalmente despida de um viés corporativista.

 Tanto é assim, que a Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina o controle externo 
da atividade policial estabelece em seu art. 2º, que dentre seus objetivos 
está a “integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada 
para a persecução penal e o interesse público”.

 A ideia do constituinte originário é a de que o Ministério Público e as 
polícias, diante de tudo que já foi exposto, atuem de forma interdependente 
e mantenham uma relação de complementariedade e parceria, não havendo 
mais espaço para rivalidades mútuas, sendo premente a superação de 
vaidades, preconceitos e corporativismos, tudo em prol do aperfeiçoamento 
da persecução penal e, em última medida, em benefício da sociedade.

 Curial, que nesta perspectiva, finde-se o preconceito institucional e 
a cultura de desconfiança recíproca que como indica Salgado (2013, p. 188-
189) têm podado a comunicação e a aproximação entre os atores do sistema 
de justiça criminal, fazendo prevalecer um caráter desarticulado, ineficiente 
e estanque, observando que:

4 Podendo se observar uma contrariedade no discurso dos delegados de polícia em defesa 
da “presidência do inquérito policial” e a constatação prática de sua condução por outros 
agentes do corpo policial (como escrivães e investigadores), o que inclusive acarreta um sério 
problema de identidade na própria polícia (a exemplo dos constantes embates entre agentes 
e delegados da Polícia Federal).
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A relação conflitiva entre o Ministério Público e a polícia, por exemplo, é um 
dos elementos que fomentam a ineficiência do sistema de justiça criminal. 
A resistência de a polícia aceitar a interferência de um órgão externo em 
“seu” trabalho, como se este fosse um fim em si mesmo, por um lado; e a 
postura adotada pelo Ministério Público, ao, em alguns aspectos, se colocar 
em um patamar superior na investigação criminal, por outro lado; são 
fatores que intensificam a ausência de diálogo e a desarticulação profunda 
a que historicamente estão submetidos os agentes de persecução criminal.

 Assim, fundamental que o exercício do controle externo não seja 
unicamente repressivo, mas eminentemente preventivo e propositivo, 
exigindo que o agente ministerial conheça a realidade das polícias de modo 
a compreender os desafios e vicissitudes da atividade policial, atuando 
primordialmente no seu aprimoramento, estabelecendo uma aproximação 
pessoal com os demais atores envolvidos na persecução criminal, construindo 
uma estratégia conjunta de investigação, com uma pauta de atuação cujas 
ações e objetivos sejam comuns, propiciando a obtenção de resultados 
satisfatórios na obtenção dos elementos informativos, indispensáveis 
para um sistema de persecução criminal efetivo, notadamente quando diz 
respeito à moderna e organizada criminalidade.

 Em suma, os argumentos expostos não significam a existência de 
uma hierarquia ou subordinação funcional das polícias em face do Ministério 
Público, mas sim a necessidade de uma aproximação, integração e interação 
entre as diversas instituições envolvidas na investigação criminal preliminar, 
para que possa se desenvolver de forma a atender ao interesse público na 
apuração, coibição e repressão das condutas que configurem ilícitos penais 
com o resguardo das garantias constitucionais individuais, o que inclusive foi 
constatado por Machado (2011, p. 273):

A pesquisa quantitativa sugere quase unanimidade entre os profissionais 
entrevistados de que é necessária mais integração entre o MP e a Polícia. 
Também predomina a visão de que não deve haver subordinação da Polícia 
ao MP. Sinaliza-se, ainda, que, com exceção dos Delegados de Polícia, os 
demais profissionais selecionados para a pesquisa acreditam na maior 
probabilidade de sucesso na ação penal, quando o MP assume uma postura 
ativa durante a investigação.
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3. Relevância da participação direta do Ministério Público 
na investigação criminal e do controle externo da atividade 
policial em face da criminalidade contemporânea, do direito 
fundamental à segurança pública e seu protagonismo na 
definição de políticas criminais

 Inobstante a crítica criminológica, emerge nos tempos atuais uma 
criminalidade organizada, perpetrada muitas vezes por pessoas que possuem 
posições sociais elevadas, detentoras de poder político e econômico (a 
denominada cifra dourada), cujo modus operandi é diverso daqueles 
empregados tradicionalmente na prática dos delitos tidos por convencionais, 
que implica em enormes impactos sociais e exige uma adequação do sistema 
de investigação a este tipo de delinquência.

 Neste sentido, em que pese o Brasil ser signatário de diversos 
tratados e pactos internacionais na esfera penal, em várias oportunidades não 
se desenvolve efetivamente e eficazmente ações preventivas e repressivas 
contra tais delitos, muitas vezes em virtude de uma atuação desencontrada 
entre o Ministério Público e a polícia judiciária no tocante à condução e 
desenvolvimento da investigação preliminar.

 Assim sendo, uma investigação atomística só vem a beneficiar os 
membros de tais organizações criminosas, não se olvidando que o próprio 
Poder Executivo tradicionalmente não investe os recursos necessários 
para que a prevenção e repressão transbordem os delitos convencionais, 
além da dificuldade da polícia judiciária para enfrentamento de condutas 
criminosas que envolvam autoridades e pessoas influentes ou com grande 
poder econômico, até mesmo pela ausência de garantias que lhe garantam 
independência.

 É inegável que o desencontro entre os órgãos e agentes envolvidos 
na investigação criminal preliminar e na persecução penal fortalece a atuação 
de grupos criminosos organizados e articulados (muitos com integrantes de 
dentro do poder público) e contribui para o incremento da violência.

 A respeito:

O Ministério Público, ao assumir o controle direto das investigações 
preliminares, deve visar ao melhor dimensionamento das mesmas, sendo 
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reaparelhado para assumir as funções diretivas das investigações, com seu 
próprio aparato e auxílio das polícias, na forma acima preconizada. Neste 
momento, necessário se faz que, haja, também, em contrapartida, uma 
maior integração entre as instituições da Polícia e do Ministério Público 
para que realmente se verifique o incremento das atividades investigativas. 
Não é possível que com o crescimento da criminalidade organizada, o 
Estado, que tem por função precípua, entre outras, o combate ao crime, 
permaneça com seus organismos de repressão isolados, sem comunicação 
ou integração, o que contribui, efetivamente, para o avanço das organizações 
criminosas. Enquanto as quadrilhas se especializam e se entrosam cada vez 
mais, o Estado, abandonando de vez as políticas públicas de segurança, não 
promove o que é de sua atribuição, ou seja, a integração dos organismos de 
combate à criminalidade (KAC, 2011, p. 231)

 Mais além, o trabalho investigativo não se basta na fase  
pré-processual, já que o sucesso da acusação muitas vezes é prejudicado 
por acidentes e percalços procedimentais ocorridos ainda na investigação 
preliminar, circunstâncias inobservadas pela polícia já que não acompanha 
a evolução da fase processual da persecução.

 Longe de significar ingerência na atuação da autoridade policial ou 
estorvo no célere andamento dos trabalhos, o papel do Ministério Público 
é de fundamental importância para conferir eficiência na investigação e 
efetividade de suas conclusões num futuro processo penal.

 Mais uma vez, pertinente o escólio de Salgado (2013, p. 176):

Em decorrência, o controle proativo do Ministério Público nessa fase, 
com o condão de zelar pela inatacabilidade formal e material do trabalho 
investigativo (lutando pela preservação dos aspectos formais das 
investigações, dos elementos de informação colacionados e da verdade 
construída na fase investigatória, verdade esta a ser submetida ao crivo 
do exame cruzado), pela observância dos direitos fundamentais e pela 
celeridade do andamento da investigação, é fator de agregação à eficiência 
do trabalho de persecução. Em resumo: cabe ao Ministério Público, em 
seu papel de controlador da atividade policial, manter a coerência e a 
eficiência das investigações, garantindo que o trabalho também encontre 
seu baldrame tanto no interesse social de enfrentamento ao crime, como 
nos direitos e garantias do cidadão investigado.

 Em face de tais considerações, oportuno ressaltar o desvirtuamento 
da instrução preliminar, que muitas vezes torna-se o centro de importância 
na atividade persecutória, com uma instrução exauriente em substituição à 
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instrução realizada no curso do processo penal, que fica relegado a um papel 
de mera confirmação do que foi anteriormente produzido5.

 Faz-se necessário que aquele que será o responsável pela futura 
demonstração e comprovação em juízo dos elementos informativos colhidos na 
investigação, ou seja, o membro do Ministério Público trabalhe lado a lado com 
a autoridade policial, lhe indicando as diligências necessárias, a fim de que esse 
as operacionalize, tendo em vista estar tecnicamente preparado para tanto.

 Desta forma, premente a adequação dos sistemas de investigação a 
esta realidade, de maneira que a atuação da polícia judiciária e do Ministério 
Público seja complementar e integrada, enfrentando com eficácia uma 
criminalidade não tradicional que acarreta em severos impactos sociais.

 Fundamental que se fomente a troca de informações e experiências 
entre as instâncias que promovem investigações criminais no sentido 
de uma atuação alinhada e coesa na esfera investigativa, a exemplo do 
compartilhamento de inteligência e criação de grupos especializados ou 
forças-tarefas integradas por membros do Ministério Público e das polícias 
judiciárias.

 Indispensável que a autoridade policial se conscientize que uma 
atuação eficiente não se consolida apenas com o término de uma investigação 
e execução de mandados de prisões ou outras cautelares, mas sim com um 
resultado útil num ulterior julgamento no bojo de um processo penal6.

 Uma investigação estrategicamente conduzida em conjunto viabiliza 
um direcionamento lógico sequencial, inclusive com raciocínio orientado ao 

5 Afora as críticas à própria permanência do inquérito policial, para muitos um procedimento 
superado, com um viés excessivamente burocrático e bacharelesco, excessivamente cartorial 
e permeado de fetiches procedimentais e formais que subtraem tempo e não conduzem a 
resultados práticos.
6 Para tanto, resta necessário a alteração da própria visão da polícia quanto a eficiência 
da investigação criminal que muitas vezes é embasada na repercussão midiática de seus 
resultados (que gera uma agenda positiva em seu favor, ainda que ao final nada de concreto 
se extraia), com um descompromisso com eventuais falhas no trabalho investigativo (que 
acarretam em nulidades e inviabilizam a persecução penal), já que tais questões não lhe 
afetam o labor e recairão sobre os ombros do Ministério Público, a quem muitas vezes será 
atribuído a qualidade de ineficiente pela mídia, que divulga a falaciosa expressão “a polícia 
prende e a Justiça solta”.
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futuro processo penal, fundamental no combate efetivo àquela criminalidade 
que destoa do convencional.

 Como muito bem observa Greco (2013, p. 92);

Na verdade, a Polícia, o Ministério Público e a Magistratura buscam um 
objetivo comum que é a pacificação social. Cada uma dessas instituições 
possui, como deve ser, atividades diferentes mas interligadas. O Ministério 
Público não deve tratar a Instituição Policial como sua inimiga, e tampouco 
a Instituição Policial deve enxergar o Ministério Público, simplesmente, 
como um órgão que sente prazer em oferecer denúncia em face de policiais. 
Já passou o momento de se acabar com a rivalidade e a desconfiança 
existentes entre as Instituições que, juntas tem o grande mister de fazer 
com que a nossa sociedade seja cada dia mais justa.

 A investigação conjunta e coordenada, com somatório de forças e 
em sintonia entre polícia e Ministério Público é um dos caminhos para que 
o sistema penal se afaste daquele papel de garantidor de privilégios das 
classes abastadas e mantenedor do status quo que historicamente vem 
sendo levado a prestar.

 Não se olvide que a segurança pública, que consiste numa situação 
de preservação ou restabelecimento da convivência social pacífica, 
possibilitando que a sociedade goze de seus direitos e exerça suas atividades 
sem perturbação de outrem, corresponde a um dever estatal (art. 144, da 
Constituição Federal) e também a um direito fundamental, extraído do art. 
5º, caput da Carta da República, que protege o direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. A garantia da segurança é papel 
do Estado, uma vez que sua garantia é primordial para o gozo dos demais 
direitos fundamentais. Sem segurança é impossível o pleno desenvolvimento 
da personalidade humana, devendo ser compreendida como proteção a 
outros direitos, sejam individuais ou coletivos.

 Como leciona Sarlet (2009, p. 264):

[...] assume relevo – notadamente em virtude de sua particular repercussão 
para a temática ora versada – a função atribuída aos direitos fundamentais 
e desenvolvida com base na existência de um dever geral de efetivação 
atribuído ao Estado (por sua vez, agregado à perspectiva objetiva dos direitos 
fundamentais) na condição de deveres de proteção (Schutzplichten) do 
Estado, no sentido de que a este incumbe zelar, inclusive preventivamente, 
pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos não somente 
contra os poderes públicos, mas também contra agressões oriundas dos 
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particulares e até mesmo de outros Estados, função esta muitos tratam sob 
o rótulo de função dos direitos fundamentais como imperativos de tutela, 
como prefere Canaris. O Estado – como bem lembra Dietlein – passa, de 
tal modo, a assumir uma função de amigo e guardião – e não de principal 
detrator – dos direitos fundamentais. Esta incumbência, por sua vez, 
desemboca na obrigação de o Estado adotar medidas positivas da mais 
diversa natureza com o objetivo precípuo de proteger de forma efetiva o 
exercício dos direitos fundamentais e os bens e interesses que constituem 
o objeto da tutela jusfundamental.

 O papel estatal de garantir a segurança de seus cidadãos é 
um dos fundamentos da própria existência e legitimação do Estado. 
Independentemente da ideologia política adotada, a existência do direito à 
segurança sempre vai ser reconhecida.

 A questão da segurança pública, uma das principais preocupações 
da sociedade brasileira, exige do Estado a instituição de mecanismos e 
ferramentas adequadas à relevância do múnus atribuído constitucionalmente.

 O dever estatal de garantia da segurança surge como contrapartida 
ao monopólio estatal do uso da força e da proibição da autotutela, criando 
no cidadão a expectativa de que será efetivamente protegido, de modo que a 
omissão do Estado corresponde a uma quebra de confiança pondo em risco 
a própria legitimação estatal.

 É papel do Estado debelar o perigo e adotar medidas de proteção 
não apenas no aspecto normativo, mas sim no nível efetivo e real.

 Tal necessidade de proteção se faz concreta por meio da tomada de 
medidas operacionais, na qual o exercício do controle externo da atividade 
policial com o viés de seu aprimoramento e a sua decorrência lógica do 
trabalho investigativo conjunto entre polícias judiciárias e Ministério Público 
é um perfeito exemplo.

 A respeito confira-se as oportunas colocações de Gomes (2009, p.34):

O Estado Democrático de Direito estabelece compromissos dos entes públicos 
com a sociedade, sendo certo que, nos termos do art. 144 da Constituição 
da República, segurança pública é dever do Estado e direito de todos, 
devendo ser exercida para preservação da ordem pública, incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. E, dentro da ideia de que ao Estado Moderno 
compete não só assegurar as liberdades públicas como, efetivamente, 



72

disponibilizar direitos sociais prestacionais à comunidade, dúvida não resta 
de que as ações de segurança pública mostram-se indispensáveis para a 
manutenção e preservação de um pacífico convívio gregário. Em síntese 
apertada, segurança pública configura um serviço público coletivo essencial. 
A qualidade do serviço prestado no âmbito da segurança pública (estatal) 
arvora-se em tema prioritário no seio comunitário. A sociedade capitalista 
gira em torno da venda e do consumo do bem “segurança”, sendo certo 
que os menos afortunados aguardam o correto cumprimento do dever 
prestacional do Estado. [...] Neste enfoque, a falta de estrutura estatal 
aos órgãos encarregados pela segurança pública inviabiliza a realização de 
qualquer trabalho, ficando sua atuação restrita, como já vem se tornando 
usual, à pequena criminalidade que, por questões que transcendem esta 
análise, é identificada na prática de delitos. A criminalidade de grande 
danosidade, quase sempre com infiltração em órgãos públicos, por outro, 
lado fica à margem da atuação policial por uma miríade de fatores.

 Fundamental observar que o dever estatal de garantir segurança 
não se circunscreve apenas a evitar condutas criminosas, mas também 
abrange a devida apuração dos atos ilícitos e, sendo o caso, a punição de 
seus responsáveis.

 E, neste contexto, mormente quando se busca atingir aquela 
criminalidade que se considera inatingível, a interação e comunhão 
de esforços entre polícias e Ministério Público é fundamental, sendo 
imprescindível a articulação de ações coordenadas e eficazes, principalmente 
em investigações envolvendo os crimes econômicos ou com envolvimento 
de agentes públicos e organizações criminosas.

 Curial, observar-se o escólio de Batista (2007, p. 34), quando leciona 
que do processo de mudança social, das revelações empíricas propiciadas 
pelo desempenho das instituições que integram o sistema penal, dos avanços 
e descobertas da criminologia, surgem princípios e recomendações para a 
reforma e transformação da legislação criminal e dos órgãos encarregados 
de sua aplicação, no que se denomina política criminal, na qual a política de 
segurança pública se insere.

 Tanto o Ministério Público, quanto as polícias judiciárias realizam 
trabalho de controle e seleção de crimes através da filtragem criminológica 
que lhes é atribuída pelo sistema penal.

 Em tese, a polícia (que em regra primeiro se depara ou toma 
conhecimento da prática delitiva) deve formalizar a notícia do fato criminoso, 
desencadear a investigação e colher os elementos de informação necessários 
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a subsidiar o Ministério Público para a formação de sua convicção, com o 
controle final do Pode Judiciário, seja para determinar o processamento da 
ação penal ou homologar o arquivamento das peças de informação.

 No entanto, a experiência demonstra que a polícia funciona como 
porta de entrada no sistema, onde se dá uma primária seleção, com alguns 
casos sendo encaminhados para investigações posteriores, enquanto outros 
passam a constituir parte da denominada cifra negra da criminalidade (seja 
por fatores escusos, repercussão do crime, status social das vítimas ou 
autores, dentre outros).

 Porém, ante a atual conformação constitucional é inaceitável que o 
titular privativo da ação penal pública, destinatário final de toda e qualquer 
investigação criminal, ou como dizem os alemães “senhor da investigação” 
(Herrin des Ermittlungsverfahrens) desenvolva seu trabalho pautado naquilo 
que é definido pela polícia, atuando como mero repassador dos elementos 
informativos por ela colhidos, o que acarreta em variadas distorções como as 
colocadas por Salgado (2013, p. 174):

A pauta de prioridades na investigação, por outro lado, é, em regra, 
estabelecida exclusivamente pela polícia, passando, em consequência, a 
vincular o Ministério Público às prioridades definidas pelo poder executivo. 
Ou seja, o controle estratégico na produção de elementos necessários à 
persecução criminal em juízo será, na prática, implementado por um órgão 
comprometido com o término da investigação e não, como o é a parte, 
preocupado com o final útil do processo penal.

 Vencida a etapa policial, nos casos em que houve a formalização 
de uma ocorrência e aprofundamento de uma investigação, ocorre nova 
filtragem criminológica, desta feita realizada pelo membro do Ministério 
Público e que implica no desfecho daquilo anteriormente investigado, 
consistindo na análise e formação da opinio delicti que poderá resultar na 
apresentação de denúncia ao Poder Judiciário ou arquivamento do inquérito.

 Diante da infinidade de condutas criminosas e da escassez de 
recursos humanos e financeiros, é necessário que esta seletividade (ainda 
que não admitida e rechaçada por muitos, mas um fato indissociável da 
realidade) corresponda a uma estratégia de priorização das demandas com 
fito a um funcionamento eficiente da investigação criminal e se dirija aqueles 
casos em que se caracterizem delitos cuja potencialidade lesiva seja capaz 
de ocasionar severos impactos sociais ou que ofendam direitos e valores 
consagrados no texto constitucional, que funciona como fundamento 
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normativo do Direito Penal, critérios distintos se comparados aos comumente 
utilizados pelas autoridades policiais7:

Assim o estabelecimento de uma dimensão operativa entre o Ministério 
Público e polícia, a propiciar mecanismos mais eficientes e controláveis 
de atuação, pode também ser visto como um fator limitativo do 
poder discricionário “branco” ou informal da polícia. O planejamento 
interinstitucional entre a polícia e o Ministério Público, equacionando o 
arbítrio gestado pela discricionariedade sem controle e estabelecendo-se o 
lineamento de critérios de seletividade, as prioridades conjuntas e as pautas 
comuns, são passíveis de minimizar a redundância operativa e as lacunas 
à definição dos elementos necessários a sustentar uma condenação, bem 
como de definir estratégias de inatacabilidade formal e material dessas 
mesmas provas. São fatores que, ao passo que robustecem a eficiência da 
persecução, afastam o encanto da informalidade. (SALGADO, 2013, p. 187)

 Neste sentido, deve o Ministério Público assumir seu protagonismo 
no sistema criminal e sua função de definidor/indutor de políticas criminais, 
sendo sua incumbência a fixação de orientações nesta seara.

 Neste aspecto, os membros do Ministério Público, como primordiais 
condutores de uma política criminal que repercute na segurança pública 
(cuja dimensão não se esgota na prevenção da criminalidade), devem 
se conscientizar de seu papel de agente catalisador, transformador e 
conformador da política criminal, elegendo prioridades de atuação e 
coordenando de certa forma os demais atores envolvidos na persecução 
criminal.

 Faz-se necessário a adoção de uma política criminal institucional, 
naturalmente não vinculativa ante a independência funcional, que busque 
superar a dicotomia entre Estado Penal Máximo e Estado Social Mínimo, que 
atinge quase que com exclusividade os despossuídos.

 Ante a diversidade de funções atribuídas ao Ministério Público na 
seara criminal, é cogente uma atuação proativa neste cenário, que se faz 
muito mais imperativa quando se combate a criminalidade econômica e 
organizada.

7 Não correspondendo à ofensa ao princípio da obrigatoriedade, mas conjugando-o com o da 
eficiência, incrementando a prevenção e repressão à criminalidade organizada, otimizando o 
uso dos recursos públicos, das estruturas disponíveis em todo sistema de justiça criminal e 
das modernas ferramentas de investigação.
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 O Ministério Público, em virtude de sua configuração constitucional, 
reúne condições de oferecer resistência à nova delinquência que emerge, 
exercendo o papel de centro gestor dos demais órgãos envolvidos em 
investigações criminais, induzindo-os a adequar suas funções no sentido de 
uma atuação alinhada e coesa, entregando à sociedade um trabalho efetivo 
e realizado em sintonia na esfera criminal.
  

4. Conclusão

 O Ministério Público após a Constituição de 1988 assumiu um 
protagonismo na efetivação de direitos fundamentais, consolidação de 
um Estado Democrático de Direito e concretização de suas promessas de 
cidadania, passando, necessariamente, pela sua atuação na esfera criminal, 
não só como titular privativo da ação penal, mas também como agente 
indutor e transformador da política criminal.

 Desta forma, faz se necessário um novo agir ministerial, próximo 
da investigação preliminar, protagonista da política criminal, fomentador 
de políticas públicas específicas na área da segurança pública, com uma 
atuação integrada com os demais órgãos ligados à área, de modo a reforçar 
seu relevante papel no sistema jurídico-penal e incrementar o combate à 
moderna e organizada criminalidade.

 Neste sentido a atuação conjunta da polícia judiciária e do Ministério 
Público na fase de investigação está ligada à sua eficiência e à efetividade do 
processo penal, pois como órgão constitucionalmente incumbido da ação 
penal pública deve velar pela construção de uma base sólida que lhe dê 
fundamento, o que pode conseguir somente com o acompanhamento da 
investigação preliminar.

 A atuação integrada e o somatório de esforços de todos aqueles 
envolvidos no combate à criminalidade propicia uma aplicação mais célere 
da Justiça, fundamentando um processo penal de qualidade, justo e correto 
com instrumento de sua atuação.

 É nesta perspectiva que se insere o exercício do controle externo 
da atividade policial que objetiva sua eficácia e o respeito aos direitos 
e garantias fundamentais, propiciando seu aprimoramento, cujo maior 
exemplo é o incremento da qualidade da investigação preliminar através 
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da participação do Ministério Público indicando linhas de investigação e 
fornecendo instruções específicas para sua condução.

 O trabalho próximo ainda na fase de investigação evita diligências 
desnecessárias e possibilita a troca de informações e experiências, 
determinando uma atuação coesa que é de fundamental importância para 
a garantia do direito fundamental à segurança pública e para o combate 
a criminalidade não convencional, contribuindo para superar a nefasta 
preferência de classe social para a criminalização secundária, alterando-se 
a triste realidade de um sistema que insiste em afastar as classes mais 
abastadas do âmbito de alcance do Direito Penal.

 E nesta concepção, deve o Ministério Público efetivamente 
assumir seu protagonismo no sistema criminal como verdadeiro condutor, 
catalisador, conformador e transformador da política criminal, com a adoção 
de uma política institucional nesta seara que eleja prioridades de atuação e 
de certa forma atue como centro gestor, fomentando com os demais órgãos 
envolvidos em investigações criminais uma atuação alinhada, propiciando à 
sociedade um combate efetivo a todo tipo de criminalidade.
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