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1 INTRODUÇÃO 

 

As relações sociais em todos os níveis e seus variáveis efeitos sobre a 

sociedade e sobre a vida de cada cidadão impõem necessariamente a regulação de 

uma série de condutas, destacando-se, assim, a aplicabilidade do Direito e a 

atuação do Estado, representado pelos órgãos públicos, cujo mister se destina, 

entre outras finalidades, a proteger e preservar os bens jurídicos, destacando-se, no 

campo do direito penal e do direito processual penal, as atividades estatais de 

prevenção e de repressão das indesejáveis infrações penais.  

 

As atividades de preservação da ordem pública, preventivas e 

repressivas, e as de persecução das infrações penais na fase pré-processual, com 

cunho eminentemente preparatório, apuratório e investigativo, como instrumentos 

para o desencadeamento da ação penal, sempre estiveram tradicionalmente 

atreladas ao desempenho dos órgãos policiais previstos no artigo 144 (Segurança 

Pública) da Constituição da República Federativa do Brasil. Contudo, no tocante às 
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atividades de persecução criminal, de natureza meramente investigativa, o Ministério 

Público, nos últimos tempos, abandonou, em certos casos, a posição de coadjuvante 

e ocupou a posição de ator principal, de modo que, diante de indícios da prática de 

determinadas infrações penais, não se limitou a requisitar diligências investigatórias 

ou a instauração de inquérito pela autoridade policial, mas, ao contrário, passou a 

promover, por meio da própria estrutura ministerial, atividades de caráter meramente 

investigativo necessárias ao oferecimento da denúncia e à promoção da ação penal. 

 

A atuação do parquet, no campo da investigação criminal, deu azo à 

acalorados debates, teses, posicionamentos, arguições relacionadas à nulidades 

processuais, jurisprudências, entre outros, de modo que os operadores do Direito 

efetivamente se debruçaram ao exame acerca da existência ou não de competência 

ou poder legal de membros do Ministério Público para a execução dessas atividades 

investigativas. Em consequência, recentemente se consolidou no cenário jurídico, 

em especial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a compreensão de que o 

Ministério Público detém competência para a realização de investigações criminais 

em contraponto à polícia judiciária, de forma subsidiária, quando tiverem por objeto 

fatos teoricamente criminosos praticados por determinados agentes. De fato, na 

maioria dos Estados Brasileiros, o Ministério Público instituiu Grupos de Atuação 

Especial de Repressão ao Crime Organizado, denominados hodiernamente como 

GAECOS, valendo-se, para tanto, de Procuradores de Justiça, Promotores de 

Justiça, Policiais Civis e Militares Estaduais.  

 

Nesse espectro, pretende-se analisar e destacar as previsões 

constitucionais e infraconstitucionais, a doutrina e a jurisprudência relacionadas ao 

Ministério Público que assegurem a competência para que o referido órgão 

ministerial realize diligências investigatórias na fase inicial da persecução criminal, e, 

sobretudo, analisar se a atuação de militares estaduais nos Grupos de Atuação 

Especial de Repressão ao Crime Organizado possui consonância com as atribuições 

vinculadas ao cumprimento da missão constitucional imposta aos referidos agentes 

públicos.  
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2 O PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

2.1 A competência e a finalidade constitucional do Ministério Público 

 

O Ministério Público, por meio do advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, na conformidade das disposições do artigo 127, 

tornou-se 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, e consagrou-se com base nos princípios da 

unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, administrativa e financeira.  

 

Alexandre de Moraes assim conceitua o Ministério Público:  

 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 

127 da Constituição Federal, art. 1º da Lei nº 8.625/93, art. 1º da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 1º da Lei Complementar /SP nº 

734/93) (MORAES, 2000, p. 475) 

 

O Ministério Público consagra assim, além da reserva da persecução 

criminal, a sustentabilidade das liberdades públicas constitucionais em defesa da 

sociedade, com liberdade, unidade, indivisibilidade, autonomia e independência 

funcional dos seus órgãos e instituições (MAZZILLI, 1991, p. 41-42). 

 

Segundo Machado, o Ministério Público é um ente eminentemente voltado 

para a sociedade e para suas necessidades sociais, transcendendo o direito positivo 

e desenvolvendo-se significativamente para concretizar uma das suas grandes 

aspirações: a realização da justiça, da proteção e da servidão àquela sociedade que 

o criou. (MACHADO, 1989, p.25).  
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Observa-se que o Ministério Público, na forma prevista pela Constituição 

da República, incumbe-se da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, 

traduzindo-se em instituição essencial à função jurisdicional do Estado e tendo a 

finalidade de atuar na proteção dos interesses difusos e coletivos, e na efetivação do 

respeito aos Poderes Públicos, aos serviços de relevância pública e, sobretudo, aos 

direitos e às garantias fundamentais assegurados pela Lei Maior aos cidadãos.  

 

2.2 As funções do Ministério Público na Constituição Federal e na legislação 

infraconstitucional. 

 

As funções institucionais do Ministério Público estão delineadas no artigo 

129 da Constituição da República:  

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta 

Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 

forma da lei complementar respectiva; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar mencionada no artigo anterior; 
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VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 

processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 

compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial 

e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste 

artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o 

disposto nesta Constituição e na lei. 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por 

integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva 

lotação, salvo autorização do chefe da instituição. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, 

no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 

nomeações, a ordem de classificação. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

Alexandre de Moraes, neste espectro, assim assevera:  

 

(...) a Constituição Federal de 1988 ampliou sobremaneira as funções do 

Ministério Público, transformando-o em um verdadeiro defensor da 

sociedade, tanto no campo penal com a titularidade exclusiva da ação penal 

quanto no campo cível como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor 

da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do 

inquérito civil e da ação civil pública (MORAES, 2000, p. 478) 

 

O texto constitucional supradestacado demonstra que o Ministério Público 

atua na promoção privativa da ação penal pública, no zelo para o efetivo respeito 

dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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constitucionalmente assegurados, na expedição de notificações nos procedimentos 

administrativos de sua competência e de requisições de informações e documentos 

para instruí-los, na requisição de diligências investigatórias e para a instauração de 

inquérito policial, e no exercício do controle externo da atividade policial. 

 

Infere-se que as funções descritas no artigo 129 da Constituição da 

República possuem caráter meramente exemplificativo se considerarmos o 

enunciado do inciso IX do referido artigo ao dispor que cabe ao Parquet exercer 

outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua 

finalidade, sendo-lhe, no entanto, vedadas a representação judicial e a consultoria 

jurídica de entidades públicas.  

 

Nesse cenário, também merecem destaque as disposições da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que disciplinou o Ministério Público da 

União, e da Lei Federal nº 8.625/93, que estruturou a organização nacional do 

Parquet. 

 

A Lei Complementar nº 75/93, nos seus artigos 6º, 7º e 8º, assim dispõe 

sobre a competência do Ministério Público da União:  

 

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: 

I - promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de 

medida cautelar; 

II - promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão; 

III - promover a argüição de descumprimento de preceito fundamental 

decorrente da Constituição Federal; 

IV - promover a representação para intervenção federal nos Estados e no 

Distrito Federal; 

V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

VI - impetrar habeas corpus e mandado de segurança; 

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 

a) a proteção dos direitos constitucionais; 
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b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 

relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao 

idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; 

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos 

e coletivos; 

VIII - promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção sempre 

que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 

e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos; 

IX - promover ação visando ao cancelamento de naturalização, em virtude 

de atividade nociva ao interesse nacional; 

X - promover a responsabilidade dos executores ou agentes do estado de 

defesa ou do estado de sítio, pelos ilícitos cometidos no período de sua 

duração; 

XI - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente 

habitadas, propondo as ações cabíveis; 

XII - propor ação civil coletiva para defesa de interesses individuais 

homogêneos; 

XIII - propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços; 

XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: 

a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas; 

b) à ordem econômica e financeira; 

c) à ordem social; 

d) ao patrimônio cultural brasileiro; 

e) à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de 

informação; 

f) à probidade administrativa; 

g) ao meio ambiente; 

XV - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação 

do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa 

que justifique a intervenção; 
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XVI - (Vetado); 

XVII - propor as ações cabíveis para: 

a) perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na 

Constituição Federal; 

b) declaração de nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento 

externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades 

controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou 

indireta em suas finanças; 

c) dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, 

nos casos previstos na Constituição Federal; 

d) cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na 

Constituição Federal; 

e) declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do 

consumidor; 

XVIII - representar; 

a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência e 

das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 

para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como 

manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins; 

b) ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou 

de qualquer de suas Casas ou comissões; 

c) ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências 

deste; 

d) ao órgão judicial competente, visando à aplicação de penalidade por 

infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, 

sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, 

quando cabível; 

XIX - promover a responsabilidade: 

a) da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, 

constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa 

do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação; 

b) de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva 

ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a 

reparação dos danos causados; 

XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 

relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens 
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cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 

providências cabíveis. 

§ 1º Será assegurada a participação do Ministério Público da União, como 

instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do 

Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração 

pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições 

correlatas às funções da Instituição. 

§ 2º A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos 

órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para 

defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da Instituição. 

 

Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao 

exercício de suas funções institucionais: 

I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e 

de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas; 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos 

administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo 

acompanhá-los e produzir provas. 

 

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União 

poderá, nos procedimentos 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 investigatórias; 

VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as 

normas constitucionais pertinentes à 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; 
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IX - requisitar o auxílio de força policial. 

 

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal nº 8.625/1993), 

por sua vez, dispõe sobre a competência e as atribuições do referido órgão em seus 

artigos 25 e 26:  

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, 

na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: 

I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 

ou municipais, em face à Constituição Estadual; 

II - promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de 

intervenção do Estado nos Municípios; 

III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis e homogêneos; 

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio 

público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas 

administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que 

participem; 

V - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por 

lei e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício 

de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição 

em que se encontrem os processos; 

VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que 

abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência; 

VII - deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do 

meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de 

política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação; 

VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do 

dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas; 

IX - interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 

de Justiça; 

X - (Vetado);  

XI - (Vetado). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
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Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a 

pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. 

 

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 previstas 

em lei; 

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades 

federais, estaduais e municipais, bem como dos 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 investigatórias junto às autoridades, 

órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior; 

II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 

procedimentos ou processo em que oficie; 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou 

procedimento administrativo cabível; 

IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial 

e de inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, 

da Constituição Federal, podendo acompanhá-los; 

V - praticar atos administrativos executórios, de caráter preparatório; 

VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que 

instaurar e das medidas adotadas; 

VII - sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da 

legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas 

à prevenção e controle da criminalidade; 

VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação 

do juiz, da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse 

em causa que justifique a intervenção. 

(...) 

 

Saliente-se que, no âmbito do Estado do Paraná, o Ministério Público está 

previsto na Constituição do Estado, com disciplina no artigo 114 e seguintes, cujas 
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disposições apresentam a competência e as atribuições do órgão ministerial em 

redação semelhante às previstas na Constituição da República.  

As disposições constitucionais e legais referenciadas revelam que o 

Ministério Público é instituição absolutamente independente e desvinculada dos 

poderes do Estado, existente em todos os Estados Brasileiros, tendo autonomia 

administrativa, financeira e de auto-regulamentação, não se sujeitando ao controle 

direto de outro órgão, sendo considerado como órgão imprescindível para a guarda 

do ordenamento jurídico, dos interesses da sociedade, assegurando, com 

fundamento na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, a proteção 

das liberdades civis e democráticas, a efetivação e a segurança dos direitos 

individuais e sociais indisponíveis.  

 

Em matéria criminal, a análise quanto à competência e às funções 

inerentes ao Ministério Público revela com extrema clareza a prerrogativa 

institucional do parquet em requisitar a realização de diligências investigatórias e a 

instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas 

manifestações processuais. Todavia, quando se trata da efetiva condução e 

realização da investigação no âmbito do próprio Ministério Público, o debate, no 

tocante à competência, torna-se controverso e acalorado, culminando em 

significativas divergências frente aos posicionamentos dos operadores do Direito. 

 

2.3 A investigação criminal promovida no âmbito do Ministério Público.  

 

A investigação criminal de caráter prévio, preparatório ou preliminar, como 

instrumento para o desencadeamento da ação penal e para o exercício do poder 

punitivo do Estado, vem sendo tradicionalmente realizada no Brasil pelos órgãos 

policiais, destacando-se àqueles dotados de competência para o exercício da polícia 

judiciária, isto é, para a apuração das infrações penais comuns, cujo mister cabe, em 

regra, à Polícia Federal, com exclusividade quando de interesse da União, ou às 

Polícias Civis, no âmbito dos Estados, ambas por meio da instauração do Inquérito 

Policial.  
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Destaque-se que as Polícias Militares inserem-se, de modo restrito, no 

campo da investigação criminal nos casos adstritos às infrações penais militares 

praticadas pelos seus integrantes, realizando, assim, atividades de polícia judiciária 

militar.  

 

A assertiva consolida-se na análise das disposições do artigo 144 da 

Constituição Federal:  

 

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: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado 

e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:(Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 

órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

§ 2º 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.(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
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§ 3º A polícia 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. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º - 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. 

§ 5º - às polícias 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. 

§ 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. 

§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 

suas atividades. 

§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 

proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos 

relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  

 

   A competência assegurada aos órgãos policiais no artigo 144 da 

Constituição Federal, no que diz respeito à apuração das infrações penais, acirrou o 

debate quanto à competência do Ministério Público para a condução, por meio 

próprio, de diligências investigatórias de caráter criminal.   

 

Identifica-se que o Ministério Público, na seara penal, sempre possuiu 

duas vertentes tradicionais: a) promover, privativamente, a ação penal pública; e b) 

atuar como fiscal da lei. O parquet, assim, é o responsável por deduzir a pretensão 

punitiva em juízo, por meio da acusação, e orientar o alcance da proeminência da 

persecução penal, valendo-se da requisição de informações e documentos; do 

controle externo da atividade policial; da requisição de diligências investigatórias e 

de instrução de inquérito policial, entre outros. Nos últimos anos, no entanto, o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art19
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Ministério Público passou, em muitos casos, a conduzir diretamente a investigação 

criminal.  

 

O vocábulo “investigação” tem como significado o conjunto de atividades 

e diligências tomadas com o objetivo de esclarecer fatos ou situações de direito 

(FERREIRA, 1993, p. 429).  

 

Segundo o doutrinador José Frederico Marques, a investigação criminal é 

o “momento pré-processual da Administração da Justiça Penal, que se insere na 

persecutio criminis” (MARQUES, 1980, p. 181). 

 

A investigação, na seara do direito penal, caracteriza-se assim como um 

conjunto de atos administrativos ou de atividades preparatórias, de caráter 

preliminar, destinados à apuração das infrações penais com vistas a identificar os 

necessários elementos de materialidade do delito e apontar a possível autoria.  

 

Na visão de Valter Foleto Santin, a investigação criminal é a atividade 

destinada a apurar as infrações penais, com a identificação da autoria, 

documentação da materialidade e esclarecimento dos motivos, circunstâncias, 

causas e conseqüências do delito, para proporcionar elementos probatórios 

necessários à formação da opinio delicti do Ministério Público e embasamento da 

ação penal. Representa a primeira fase da persecução penal estatal; a ação penal 

corresponde à segunda fase da persecução (SANTIN, 2001, p. 31). 

 

2.4 Argumentos favoráveis ao poder investigatório do Ministério Público 

 

Os argumentos de defesa do poder investigatório do Ministério Público 

sustentam que não há que se confundir “investigação criminal”, dada a amplitude do 

conceito, com o mero procedimento denominado de inquérito policial.  
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Afirmam que a investigação propriamente dita pode ser desencadeada 

por vários instrumentos: a) de natureza policial: inquérito policial; e termo 

circunstanciado; b) de natureza extrapolicial: inquérito ou procedimento judicial; 

procedimento administrativo desencadeado pelo Ministério Público; comissões 

parlamentares de inquérito; e peças de informação ou documentos particulares.  

 

Neste cenário, o inquérito policial, na visão de Mirabete, é todo 

procedimento policial destinado a reunir os elementos necessários à apuração da 

prática de uma infração penal e de sua autoria. (MIRABETE, 2006, p. 76).   

 

Para Bonfim, o inquérito policial traduz-se no conjunto de diligências 

realizadas pela polícia judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua 

autoria, para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, pedindo a 

aplicação da lei ao caso concreto. (BONFIM, 2006, p.20). 

 

Capez assevera que o inquérito policial tem caráter meramente 

informativo, tendo como finalidade angariar provas ou no mínimo indícios para o 

titular da ação penal, sendo estes o Ministério Público ou a vítima (CAPEZ, 2003, p. 

66).  

 

Observa-se que os defensores do poder investigatório do Ministério 

Público não centram o debate na condução do inquérito policial, uma vez que este 

se trata de procedimento administrativo inquisitorial a ser desenvolvido 

rigorosamente por órgão policial com a finalidade de apurar a infração penal, 

colhendo indícios de autoria e de materialidade, não sendo, todavia, indispensável 

para a propositura da ação penal. 

 

A questão está centrada na possibilidade do Ministério Público conduzir 

procedimentos administrativos, de caráter investigatório, na esfera penal. Nesse 

diapasão, ao se estabelecer a diferença da atividade de investigação criminal 

(gênero) em relação à materialização dos atos procedimentais realizados pelo 
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agente público (inquérito policial, termo circunstanciado, comissão parlamentar de 

inquérito, procedimentos investigatórios criminais, entre outros), evidenciam a 

possibilidade do parquet realizar atos preparatórios, com caráter investigativo, para 

viabilizar o cumprimento do seu mister, dentre os quais está a propositura da ação 

penal por meio da denúncia.  

 

Asseveram que a Constituição Federal, ao delimitar a competência dos 

órgãos policiais no artigo 144, no que tange à apuração das infrações penais, não 

lhes assegurou exclusividade para o desenvolvimento da investigação criminal, mas 

apenas impôs à Polícia Federal o exercício exclusivo da Polícia Judiciária da União, 

consubstanciada, em regra, na formalização do auto de prisão em flagrante delito ou 

na desenvoltura do inquérito policial. No tocante à competência dos órgãos policiais 

estaduais, a Constituição Federal, em relação às atividades de polícia judiciária, não 

abordou o aspecto da exclusividade.      

 

Mazzilli reforça esse entendimento:  

 

De um lado, enquanto a Constituição deu exclusividade à Polícia Federal 

para desempenhar as funções de Polícia Judiciária da União, o mesmo não 

se fez quanto à Polícia estadual; de outro lado, o Ministério Público tem 

poder investigatório previsto na própria Constituição, poder este que não 

está obviamente limitado à área não penal (art. 129, VI e VIII) (MAZZILLI, 

1995, p. 228). 

 

Compreende-se, assim, que a formação da opinio delicti e o oferecimento 

da denúncia impõe ao Ministério Público estar de posse de elementos convincentes 

de autoria e materialidade delitiva. Dessa necessidade surge a prévia investigação 

criminal destinada a colher subsídios para a propositura da ação penal onde as 

provas serão submetidas ao crivo da amplitude de defesa e do contraditório pelo 

acusado, viabilizando uma decisão judicial justa e imparcial e sujeita à interposição 

dos recursos previstos em lei.  
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Destacam que um dos tradicionais símbolos da investigação criminal é, 

sem dúvida, o inquérito policial; contudo, é lembram que o mesmo se traduz em 

peça meramente informativa e inquisitorial, sendo inclusive dispensável, diante da 

existência de elementos que permitam ao Ministério Público oferecer diretamente a 

denúncia. Assim, o inquérito policial apenas auxilia o Órgão Ministerial para o 

exercício da persecução penal. 

 

Neste espectro, o Código de Processo Penal, ao definir a competência da 

polícia judiciária para a apuração das infrações penais no caput do artigo 4º, 

assegurou, em parágrafo único, que a referida competência não excluía aquela afeta 

às autoridades administrativas, as quais por força de lei sejam impostas as mesmas 

funções. Nesse sentido:  

 

Art. 4º A polícia 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. (Redação dada pela Lei nº 9.043, de 

9.5.1995) 

Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de 

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

 

 Tourinho Filho, neste particular, assinalou: 

  

O parágrafo único do Código de Processo Penal deixa entrever que essa 

competência atribuída à Polícia (investigar crimes) não lhe é exclusiva, nada 

impedindo que autoridades administrativas outras possam, também, dentro 

de suas respectivas áreas de atividades, proceder a investigações. 

Observa-se, desse modo, que o dispositivo invocado deixa antever a 

existência de inquéritos extrapoliciais, isto é, elaborados por autoridades 

outras que não as policiais, inquéritos esses que têm a mesma finalidade 

dos inquéritos policiais (TOURINHO, 1996, p.16) 

 

Na mesma linha, asseverou Valter Foleto Santin: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9043.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9043.htm#art1
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[...] a possibilidade de todas as polícias, e de outros entes investigarem (que 

decorre do princípio da universalização da investigação), tem o condão de 

retirar o monopólio pretendido pelas polícias federal e civil. [...] A 

‘exclusividade’ refere-se ao trabalho da polícia judiciária (artigo 144, § 1°, IV 

da Carta Magna) e não à função de investigação criminal (artigo 144, §§ 1°, 

I e 4°) A palavra ‘exclusividade’ deve ter o sentido de ‘preferência’ no 

exercício do trabalho da polícia judiciária (cooperação, auxílio, colaboração 

no cumprimento de mandados, requisições e diligências antes, durante ou 

depois do processo), jamais de impedir a atuação de outros órgãos 

públicos, policiais ou extrapoliciais. Outra interpretação impediria qualquer 

auxílio, colaboração e investigação criminal por outro órgão público 

(Judiciário, Ministério Público, Senado, Câmara e autoridades 

administrativas), promovendo a ditadura da polícia e o inadequado 

monopólio policial na apuração de crimes. (SANTIN, 2001, p. 65).  

 

Adotando-se a compreensão de que o legislador constituinte ao assegurar 

a exclusividade da Polícia Federal para a apuração de infrações penais de interesse 

da União assim o fez apenas para delimitar as atribuições dos órgãos policiais e 

evitar conflitos de competência, em especial quanto ao papel desempenhado pelas 

Polícias Civis dos Estados, e de que a atividade de polícia judiciária não goza de 

exclusividade para a realização de diligências investigatórias de caráter criminal, 

poder-se-ia concluir que o Ministério Público, responsável inclusive pelo controle 

externo da atividade policial, tem poder implícito e respaldo constitucional para a 

realização de procedimentos investigatórios criminais que lhe permitam a formação 

da convicção necessária para a propositura da ação penal, na busca da verdade 

real, viabilizando, após o devido processo legal e o exercício da ampla defesa e do 

contraditório pelo acusado, o exercício do poder punitivo estatal.  

 

Nesse diapasão, é oportuno destacar finalmente os ensinamentos de 

Hugro Nigro Mazzilli:  

.  

O Ministério Público tem poder investigatório previsto na própria 

Constituição, poder este que não está obviamente limitado à área não penal 

(art. 129, VI e VIII). Seria um contra-senso negar ao único órgão titular da 
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ação penal pública, encarregado de formar a opinio delicti e promover em 

juízo a defesa do jus puniendi do Estado soberano (...), a possibilidade de 

investigação direta de infrações penais, quando isto se faça necessário. 

(MAZZILLI, p. 392).  

(…) se os procedimentos administrativos a que se refere este inciso fossem 

apenas em matéria cível, teria bastado o inquérito civil de que cuida o inc. 

III. O inquérito civil nada mais é que uma espécie de procedimento 

administrativo de atribuição ministerial. Mas o poder de requisitar 

informações e diligências não se exaure na esfera cível; atinge também a 

área destinada a investigações criminais. (MAZZILLI, 1995). 

Alessandro José Fernandes de Oliveira, ao se debruçar sobre o tema, 

acentuou que o Ministério Público tem competência para presidir sua própria 

instrução preliminar (processual penal) nos casos em que, efetiva ou 

potencialmente, o exercício da ação penal esteja ameaçado (OLIVEIRA, 2006, p. 

162). 

 

2.5 Argumentos desfavoráveis ao poder investigatório do Ministério Público 

 

Os argumentos contrários ao poder investigatório do Ministério Público 

revelam que a realização de atividades de cunho investigatório pelo parquet diante 

de infrações penais contrariam o sistema acusatório estabelecido pela legislação 

processual penal brasileira, cuja característica essencial é a separação das funções 

processuais, preservando-se a máxima isenção e imparcialidade do órgão julgador, 

de modo a se alcançar a verdadeira justiça. 

Compreender, nesta linha argumentativa, que o Ministério Público tem 

permissão para conduzir investigações na esfera criminal, que deveriam lhe servir 

para alcançar os elementos mínimos próprios para a acusação, é deturpar o sistema 

processual penal acusatório brasileiro, pois haveria o acúmulo de funções em um 

mesmo sujeito processual, desvirtuando a sua posição no processo, de modo que 

uma atuação restaria contaminada pela outra.  
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Levando-se em conta a redação do artigo 129 e 144 da Constituição 

Federal, aqueles que são contrários ao poder investigatório do Ministério Público 

advertem que o legislador constituinte ao excluir o órgão ministerial da condução 

direta de inquéritos destinados à apuração de infrações penais, somente autorizou o 

parquet a requisitar diligências investigatórias por meio da instauração de inquéritos 

policiais e a promoção de inquérito civis. Reforçam que a condução de inquéritos 

policiais ou instrumentos congêneres foi reservada às polícias judiciárias elencadas 

no artigo 144, cujo rol o Ministério Público resta excluído.  

Nessa corrente, Rangel, citando Seidi, asseverou:  

Nenhuma razão de ordem constitucional, ou mesmo legal, placita a postura 

do Ministério Público, no passo em que pretende se ocupar da investigação 

criminal. Com efeito, não há preceitos no texto da Carta Política para que se 

possa ensejar exegese permissa para que o parquet assuma atribuições de 

natureza policial (RANGEL, 2003, P. 223). 

Nucci também é categórico:  

(...) a permitir-se que o Ministério Público, por mais bem intencionado que 

esteja, produza de per si investigação criminal, isolado de qualquer 

fiscalização, sem a participação do indiciado, que nem ouvido precisaria ser, 

significaria quebrar a harmônica e garantista investigação de uma infração 

penal. Não é pelo fato de ser o inquérito naturalmente sigiloso que o acesso 

do advogado, por exemplo, é vedado. Ao contrário, trata-se de prerrogativa 

sua consultar quaisquer autos de inquérito, especialmente quando já há 

indiciado cliente seu. O mesmo não aconteceria na sede do Ministério 

Público Federal ou Estadual, pois nem mesmo ciência de que ela está 

ocorrendo haveria. Por isso, a investigação precisa ser produzida 

oficialmente, embora com o sigilo necessário, pela polícia judiciária, 

registrada e acompanhada por magistrado e membro do Ministério Público 

(NUCCI, 2006, p. 130). 
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Destarte, a corrente contrária à condução de atividades investigativas de 

infrações penais diretamente pelo Ministério Público defende que o exercício dessa 

atividade é exclusiva da Polícia Judiciária.  

 

2.6 A posição do Supremo Tribunal Federal  

 

A controvérsia sobre a matéria é corroborada pela jurisprudência dos 

Tribunais Superiores Brasileiros, no caso o Superior Tribunal de Justiça e o 

Supremo Tribunal Federal, cujos Ministros, ao enfrentarem o tema, adotaram 

entendimentos diversos. 

 

Nesse espectro, merece destaque o voto-vista do Ministro Luiz Fux no HC 

84548/SP, cujo relator foi o Ministro Marco Aurélio (19.12.2012): o Ministro Luiz Fux 

acompanhou os votos dos Ministros Sepúlveda Pertence, Gilmar Mendes e Celso de 

Mello, concedendo, em parte, a ordem para desconstituir o decreto de prisão 

preventiva diante da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, 

à luz do art. 312, VI, do Código de Processo Penal, mantida, assim, a liminar que 

concedera a liberdade ao paciente. O Ministro Luiz Fux observou que os Ministros 

haviam negado a ordem tendo por base a premissa de que não se poderia trancar a 

ação penal em face da legitimidade do Ministério Público para o início das 

investigações, sem que determinassem a revogação da liminar concedida. Aduziu 

que a Constituição asseguraria o livre exercício das funções institucionais do 

Ministério Público, consagradas sua autonomia e independência. Destacou que a 

ausência de menção, no CPP de 1941, quanto ao modelo de investigação preliminar 

presidida por promotor decorreria da inexistência das garantias asseguradas hoje 

aos membros do Ministério Público. Pontuou não haver razão para alijar o Ministério 

Público da condução dos trabalhos que precedessem o exercício da ação penal da 

qual seria titular. Asseverou que, além de compatível com a Constituição, a 

investigação direta pelo Ministério Público proporcionaria plena observância do 

princípio da obrigatoriedade, militando em favor dos direitos fundamentais do sujeito 

passivo da persecução penal. Em consequência, evitar-se-iam delongas 
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desnecessárias no procedimento prévio e proporcionar-se-ia contato maior do 

dominus litis com os elementos que informariam seu convencimento. Assegurar-se-

ia, ademais, a independência na condução dos trabalhos investigativos, mormente 

quando a referida atividade tivesse por escopo a apuração de delitos praticados por 

policiais. Frisou que a adoção de processo hermenêutico sistemático induziria à 

conclusão de que o Ministério Público poderia, ainda que em caráter subsidiário e 

sem o intuito de se substituir à polícia, realizar investigações para fins de instrução 

criminal. Dessumiu que o art. 144 da CF, conjugado com o art. 4º, parágrafo único, 

do CPP (“Art. 4º A polícia 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”), conduziria à exegese de legitimidade na atuação do órgão ministerial.  

Nota-se que o Supremo Tribunal Federal tende a se inclinar ao 

entendimento majoritário de que a atividade investigatória criminal desenvolvida 

diretamente pelo parquet possui consonância com a Constituição da República, 

devendo, no entanto, possuir contornos bem definidos, com atuação em 

determinadas situações, sobretudo vinculadas ao crime organizado ou ao controle 

externo da atividade policial, evitando-se que os membros do órgão ministerial 

atuem como se fossem policiais, isto é, deve-se estabelecer um liame entre a 

realização de diligências investigatórias em casos especiais pelo Ministério Público e 

a atuação da polícia judiciária diante de qualquer notícia-crime que chegue ao 

conhecimento da autoridade policial.  

 

2.7 Da instituição dos Grupos de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado (GAECOS) no âmbito do Ministério Público  

 

Os Grupos de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado 

foram instituídos no âmbito do Ministério Público na última década, por meio da 

atuação conjunta de membros do parquet, de policiais civis e de militares estaduais, 
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e passaram a conduzir diligências investigatórias consubstanciadas em 

procedimentos investigatórios criminais (PIC) voltados especialmente à apuração de 

infrações penais praticadas por agentes policiais e autoridades e/ou cidadãos de 

notória influência econômica e política.  

 

O GAECO, no Estado do Paraná, é caracterizado como um órgão que se 

destina à investigação e combate ao crime organizado e ao controle externo da 

atividade policial, promovendo as ações penais pertinentes. É composto por 

membros do Ministério Público, policiais civis e policiais militares e servidores da 

Secretaria da Fazenda.  

 

O grupo foi criado em 1994, por meio da Resolução nº 97, do Procurador-

Geral de Justiça, sendo designado inicialmente como Promotoria de Investigações 

Criminais, com atribuições de caráter geral na área criminal, tendo em 1997, sido 

delimitadas as funções com as características mantidas até os dias atuais. A 

designação de GAECO e a regionalização sobreveio por meio da Resolução nº 1801 

no ano de 2007, com reformulações pela Resolução nº 1930 de 2009. Com a edição 

do Decreto Estadual nº 3981, em 2012, foram definidas as diretrizes de cooperação 

do Poder Executivo Estadual com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao 

Crime Organizado, que, por meio da Resolução nº 1355, em 2012, alcançou 

autonomia institucional com vinculação direta ao Procurador-Geral de Justiça, por 

meio de Coordenadoria específica, deixando de figurar como Centro de Apoio 

Operacional. (dados extraídos do sítio eletrônico do MPPR). 

 

 

3 A PARTICIPAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS NOS GAECOS/MPPR  

 

3.1 Da competência constitucional das Polícias Militares e da missão afeta ao 

militar estadual 
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A competência das Polícias Militares é extraída do artigo 144 da 

Constituição Federal, especificamente em seu parágrafo 5º, que assegurou às 

Polícias Militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública e aos corpos 

de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, a execução de 

atividades de defesa civil. 

 

Neste espectro, os integrantes das Polícias Militares, com regime jurídico 

próprio e diferenciado dos demais agentes públicos, designado pelo legislador 

constituinte como Militares do Estados ou do Distrito Federal, tem como missão 

fundamental a realização de atividades de polícia ostensiva voltadas à preservação 

e manutenção da ordem pública, ou a execução de atividades voltadas à defesa 

civil, além de outras previstas em lei, a exemplo da prestação de socorro público e 

de busca e salvamento.  

 

O Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, dispõe que as Polícias 

Militares, como força auxiliar a reserva do Exército, são instituídas para a 

manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios, no 

Distrito Federal, competindo-lhes a execução com exclusividade, ressalvadas as 

missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, 

planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 

manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos.  

 

A legislação federal estabelece, em relação às Polícias Militares, a 

atuação de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas 

específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; a atuação de 

maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual 

emprego das Forças Armadas; e o atendimento à convocação, inclusive 

mobilização, do Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou 

reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à 

Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de Polícia Militar e 

como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial. 



 

 

 

TEXTO EXTRAÍDO DO PORTAL SÁBIO MILITAR  
WWW.SABIOMILITAR.COM.BR  

 

  

26 

WWW.SABIOMILITAR.COM.BR 
 

No âmbito estatal, merece destaque a Constituição do Estado do Paraná, 

que, em seu artigo 48, estabelece que a Polícia Militar é força estadual e instituição 

permanente e regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 

cabendo a mesma a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública, a execução 

de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, buscas, salvamento e 

socorros públicos, o policiamento de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e 

mananciais, além de outras formas e funções definidas em lei.  

 

A Lei Estadual nº 16.575/2010, que define a organização básica da 

Polícia Militar do Paraná, assim dispõe:  

Art. 1º. A Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR), instituição 

permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na 

hierarquia e na disciplina, destina-se à preservação da ordem pública, à 

polícia ostensiva, à execução de atividades de defesa civil, além de outras 

atribuições previstas na legislação federal e estadual. 

Art. 2º. Compete à Polícia Militar, além de outras atribuições estabelecidas 

em leis peculiares ou específicas: 

I - exercer com exclusividade a polícia ostensiva, fardada, planejada pela 

autoridade policial-militar competente, ressalvadas a competência das 

Forças Armadas, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a preservação 

da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; 

II - atuar preventivamente, como força de dissuasão, e repressivamente, em 

caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças 

Armadas; 

III - atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal; 

IV - realizar serviços de busca, salvamento, prevenção e combate a 

incêndio; 

V - executar as atividades de defesa civil; 
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VI - exercer a polícia judiciária militar estadual; 

VII - fornecer, mediante solicitação ou ordem judicial, força policial-militar, 

em apoio ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

VIII - garantir o exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades 

públicas, na forma da lei; 

IX - executar missões de honra, guarda, assistência militar, segurança e 

transporte de dignitários; 

X - estabelecer normas relativas à atividade de polícia ostensiva. 

Art. 3º. A Polícia Militar, nos termos da legislação federal pertinente, 

subordina-se, operacionalmente, ao Secretário da Segurança Pública do 

Estado do Paraná. 

Art. 4º. A administração, o comando e o emprego da Corporação são da 

competência e responsabilidade do Comandante-Geral, assessorado e 

auxiliado pelos órgãos de direção. 

 

Observa-se, de modo cristalino, que a atividade finalística das Polícias 

Militares relaciona-se à execução de ações de polícia ostensiva voltadas à 

preservação da ordem pública, com foco eminentemente preventivo e, quando 

necessário, mediante o desenvolvimento de atividades repressivas de natureza 

imediata. 

 

Decorre, neste ponto, a rápida compreensão de que a inserção de 

militares estaduais em atividades de natureza investigatória criminal dissocia-se, em 

regra, da missão constitucionalmente afeta a esta classe específica de agentes 

públicos; digo, em regra, porque, no tocante à atividade de polícia judiciária militar, 

desenvolvida diante de infrações penais militares, é plenamente admissível a 

realização de atividades investigatórias por militares estaduais diante de casos que 
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revelem indícios de autoria e materialidade de crimes militares com a efetiva atuação 

ou participação desses profissionais de segurança pública. 

 

3.2 Do militar estadual inserido em atividade investigatória no Ministério 

Público 

 

A inserção de militares estaduais em atividades investigatórias criminais 

desenvolvidas diretamente por membros do Ministério Público, a exemplo do que 

ocorre nos Grupos de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, 

evidencia-se, em ligeira análise, dissonante da missão constitucional afeta aos 

referidos agentes públicos. 

 

É inegável que o Ministério Público, ainda que majoritariamente se admita 

a possibilidade do parquet promover investigação criminal, não possui uma estrutura 

própria com promotores e/ou servidores especializados em atividades correlatas as 

de polícia judiciária para a apuração de infrações penais, tanto que o órgão 

ministerial se vale de policiais civis e policiais militares, cedidos pelas respectivas 

Corporações, para compor os Grupos de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado que, em regra, desenvolvem os procedimentos investigatórios criminais 

sob a direção de Procurador ou Promotor de Justiça. 

 

Em primeira análise, a cessão de militares estaduais ao GAECO está 

associada à necessária cooperação estabelecida entre o Poder Executivo e o 

Ministério Público na área da segurança pública como mecanismo necessário à 

efetivação do jus puniendi estatal diante das infrações penais, principalmente 

quando se identifica a participação de policiais ou de autoridades públicas em 

atividades ilegais, permitindo-se o controle externo da atividade policial e a 

salvaguarda de direitos fundamentais e dos interesses da sociedade em geral. No 

entanto, a controvérsia existente no cenário jurídico quanto à legitimidade do 

Ministério Público desenvolver diretamente atividades de natureza investigativa na 

seara criminal acentua-se diante da possibilidade de militares estaduais, vinculados 
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ao GAECO, desenvolverem atividades de cunho meramente investigativo, pois, 

conforme demonstrado, esta atividade se revela, em tese, incompatível com a 

missão adstrita ao cargo do militar estadual. 

 

Destaco, neste espectro, a visão de Carvalho Filho que nos ensina que 

um cargo não é um conjunto de atribuições, mas sim uma célula, um lugar dentro da 

organização; além do mais, as atribuições são, isto sim, cometidas ao titular do 

cargo (CARVALHO FILHO, 2007, p. 528).  

 

Nesse diapasão, a atividade de investigação criminal revela-se, como 

regra, incompatível ao cargo do militar estadual, uma vez que este detém atribuições 

relacionadas à atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. 

Destaque-se, neste ponto, que o desvio ilegal de função pelo agente público 

consiste no exercício de atividades diversas daquelas inseridas no rol das 

atribuições previamente determinadas e que devem estar acometidas ao cargo 

público legalmente ocupado. Ressalva-se, contudo, a hipótese quando a inserção de 

militares estaduais em procedimentos investigatórios criminais para fins apuratórios, 

sob a direção do Ministério Público, decorra do conhecimento de infrações penais 

militares praticadas por integrantes das Polícias Militares, ou de infrações penais em 

que haja a efetiva co-autoria ou participação de militares estaduais,  pois, nestes 

casos, há que se admitir a investigação criminal promovida por militar estadual, 

considerando-se que nestas hipóteses há permissivo legal para a desenvoltura, no 

âmbito castrense, de atividades afetas à polícia judiciária militar a serem 

substanciadas em Inquérito Policial Militar (IPM), viabilizando-se, em decorrência, o 

próprio controle externo da atividade policial-militar.    

 

4 CONCLUSÃO  

 

O presente artigo teve o condão de analisar os fundamentos jurídicos que 

dão azo à atuação do Ministério Público no campo da investigação criminal, 
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apresentando os argumentos favoráveis e desfavoráveis ao poder investigatório do 

parquet.  

 

A abordagem revelou que o tema é controverso, de modo que é possível 

identificarmos posições divergentes na doutrina e na jurisprudência, com destaque 

às posições do Supremo Tribunal Federal, que assegurou repercussão geral à 

matéria e tende a reconhecer definitivamente o poder investigatório do Ministério 

Público na seara criminal, de modo restrito, isto é, de modo subsidiário, quando não 

for possível ou recomendável a condução de investigações na fase pré-processual 

da persecução penal pela própria polícia.  

 

Há entendimentos de que não devem as atividades investigatórias 

desenvolvidas diretamente pelo parquet interferir ou afetar o exercício, pela 

autoridade policial, de sua irrecusável condição de presidência do inquérito policial. 

Nesse sentido, destacou-se o pronunciamento do Ministro Gilmar Mendes no ano de 

2010 (STF, HC 93.930/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Truma, julgado 

em 07/12/2010, DJe 03/02/2011).  

 

No tocante à matéria, os Ministros Cezar Peluso e Ricardo Lewandoski 

entenderam que o Ministério Público só pode exercer investigações criminais em 

substituição à polícia judiciária quando tiverem por objeto fatos teoricamente 

criminosos praticados: a) por membros ou servidores do próprio órgão ministerial; b) 

por autoridades ou agentes policiais; c) por terceiros, sempre que a autoridade 

policial, notificada sobre o caso, não instaurar o devido inquérito policial. O Ministro 

Celso de Mello alinhou-se ao posicionamento do Ministro Gilmar Mendes, no sentido 

da possibilidade de investigação por parte do Ministério Público de forma subsidiária. 

O Ministro Marco Aurélio não admitiu que o órgão ministerial possua competência 

para realizar diretamente investigações na esfera criminal. Os Ministros Ayres Britto 

e Joaquim Barbosa concluíram que o Ministério Público tem competência 

constitucional para, por conta própria, e de forma independente, fazer investigações 

em matéria criminal. 
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Há de se destacar a rejeição da Proposta de Emenda Constitucional sob 

nº 037, na noite de 25 de junho de 2013, que objetivava afastar a possibilidade do 

Ministério Público promover, diretamente e por meios próprios, investigações na 

seara criminal, e que foi fruto de manifestações populares levadas a efeito em várias 

capitais brasileiras, de modo que não resolveu tecnicamente o impasse acerca da 

controvérsia quanto à existência de fundamento constitucional para o exercício de 

atividades investigatórias criminais diretamente pelo MP. 

 

Compreendo, nesta seara, que não é coerente ao ordenamento jurídico 

brasileiro assegurar um poder ilimitado ao Ministério Público para proceder a 

investigações criminais, pois seus membros também estão sujeitos ao erro, às 

falhas, entre outras situações que possam macular a imparcialidade necessária à 

apuração de infrações penais, de modo que julgo adequada a postura do Supremo 

Tribunal Federal que admitiu o poder investigatório do Ministério Público como forma 

subsidiária, sem desprestigiar ou substituir a atuação da autoridade policial no 

campo da polícia judiciária e, em especial, na condução do Inquérito Policial. 

Destarte, o poder investigatório do parquet deve ter limitações, com controle pela 

autoridade judiciária, justa causa e relacionado ao controle externo da atividade 

policial ou à apuração de infrações penais relacionadas ao crime organizado ou que 

envolvam autoridades públicas ou privadas de grande poderio econômico e político, 

coibindo o tráfico de influências, a corrupção e prejuízo aos cofres públicos. 

 

Em relação à participação de militares estaduais nos Grupos de Atuação 

Especial de Repressão ao Crime Organizado, no âmbito do Ministério Público, 

entendo que é dever do Estado cooperar, por meio da disponibilização de suas 

autoridades policiais, com a relevante atividade desenvolvida pelo Ministério Público, 

de modo que a apuração de infrações penais praticadas por integrantes das polícias 

ou por autoridades públicas e privadas de grande poderio econômico e político seja 

efetivamente realizada e possibilite o exercício do jus puniendi pelo Estado, 

preservando-se, em decorrência, os bens jurídicos da sociedade em geral e a 

salvaguarda dos direitos fundamentais. Compreendo, todavia, que a efetiva 
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participação de militares estaduais em atividades investigatórias, ainda que no 

âmbito do Ministério Público, deve se restringir às infrações penais praticadas por 

integrantes das Polícias Militares ou naquelas em que haja a efetiva co-autoria ou 

participação dos referidos profissionais, tendo como base o controle externo da 

atividade policial aliado à atividade persecutória da polícia judiciária militar, pois, ao 

contrário, o militar estadual, atuante na investigação promovida diretamente pelo 

parquet, estaria desenvolvendo atividade plenamente incompatível com o seu cargo 

e função, dando azo para questionamentos acerca da competência com evidências 

atreladas ao desvio de finalidade, à improbidade administrativa, entre outras 

consequências jurídicas.  
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