


SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL NO BRASIL 

UM PANORAMA GERAL



COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

 



PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL

  O PROCESSO CONSTITUCIONAL

• Eficiência (normas de cunho repressivo) e garantismo (assegurar 
os direitos individuais e coletivos);

• A interação entre processo e Estado (reflete valores políticos e 
ideológicos de uma nação);

• A análise constitucional do processo (verificar a adequação das 
leis à letra e ao espírito da Constituição).



DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
(Art. 5º da Constituição Federal)

  O Devido Processo Legal (due process of law):
• O processo como instituto central do direito processual:
–Jurisdição, ação e defesa.

 Garantia da Igualdade;
 Garantia do Contraditório e Ampla Defesa;
 Garantia da Publicidade dos Atos Processuais;
 Garantia ao Direito à Prova (right to evidence);
 Garantia ao Procedimento (série de atos);
  Garantia à Razoável Duração do Processo. 



COMPETÊNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO
 ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 

 Competências e atribuições federais (art. 109 da CF)
• Crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços 

ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral;
•  Crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a 

execução do País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente;
• Crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados em lei, contra 

o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;
• Crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves;
• Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro;
• Disputa sobre direitos indígenas;
• Incidente de deslocamento de competência.



SISTEMA ACUSATÓRIO COMO MODELO DO PROCESSO PENAL 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

 
 Funções de julgar e acusar são atribuídas a órgãos distintos e autônomos;

 Detenção do monopólio da ação penal pelo Ministério Público;

 Impossibilidade do arquivamento de inquérito policial ou de peças de 
informação sem a manifestação do MP;

 CARACTERÍSTICAS:
• Contraditório;
• Ampla defesa;
• Juiz natural e Promotor Natural;
• Audiência Una;
• Interrogatório ao final;

 No Brasil não existe juiz de instrução;
 O Juiz é imparcial, garantidor de direitos e do equilíbrio das partes.



MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO
 (Arts. 127 a 130-A da Constituição Federal)

 

 Instituição permanente;
 Essencial à função jurisdicional do Estado brasileiro;
 PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS:

• Unidade;
• Indivisibilidade;
• Independência funcional.



FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO
 (Art. 129 da Constituição Federal)

 
 Promover, privativamente, a ação penal pública;

 Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na CF;

 Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

 Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados;

 Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;

 Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência;

 Exercer o controle externo da atividade policial;

 Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial.



PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 
 

 Prerrogativa: titular da ação penal pública (denúncia);
 Importância do poder investigatório do Ministério Público:

• Persecução penal justa (respeito aos direitos e garantias 
fundamentais);
• Consecução dos fins do Estado de Direito;
• Investigação não concentrada em um único órgão (polícia judiciária).

 STF – Recurso Extraordinário nº 593727/MG: 
“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 
autoridade própria, e por prazo razoável, investigação de natureza 
penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a 
qualquer indiciado ou a qualquer das pessoas sob investigação do 

Estado (...) “



PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC)
(Resoluções CNMP nº 181/2017 e 183/2018)

  

 Aprimorar a investigação criminal presidida pelo Ministério Público;

 Investigações mais céleres, eficientes, desburocratizadas;

 Instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e 
inquisitorial;

 Presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal;

 Finalidade de apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública;

 Preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da 
respectiva ação penal;

 Respeito aos direitos fundamentais do investigado, da vítima e das 
prerrogativas dos advogados.



INQUÉRITO POLICIAL (IPL)
  

 O IPL é um procedimento administrativo informativo 
(conduzido por delegado de polícia), destinado a apurar 
a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que 
o titular da ação penal (Ministério Público) disponha de 

elementos suficientes para promovê-la.



SISTEMA ACUSATÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVA

 MP pode atuar requisitando que a autoridade policial 
produza elementos de informação, quando a investigação 
se dá em sede de IPL;

 MP pode colher, em diligências complementares, 
evidências para juntar nos autos do IPL, por exemplo, 
quando oficia requisitando documentos a determinado 
órgão público;

 MP pode receber peças de informação e realizar diligências 
instaurando procedimento investigatório criminal (PIC);

 MP pode requerer provas ao juízo em fase pré-processual 
ou em qualquer das fases do processo.



PROVAS E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

 Necessidade de autorização judicial:
•Quebra de sigilo bancário;
• Busca e apreensão;
• Prisão;

 Acesso a dados cadastrais do investigado não é necessário 
decisão judicial;

 Acesso ao sigilo fiscal – STF já admitiu, mas há recurso 
pendente;

 Conversas e dados de celular (whatsapp) – STJ entende que 
é necessário autorização judicial, mas o assunto está em 
debate no STF.  



AÇÃO PENAL
 Ação pública: denúncia;
 Ação privada: queixa-crime.

REQUISITOS DA AÇÃO PENAL
 Exposição e descrição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias;

 Qualificação do acusado ou fornecimento de dados que permitam sua 
identificação;

 Classificação do crime;

 Rol de testemunhas;

 Pedido de condenação e indenização;

 Perda do cargo público e perdimento de bens.



CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO PENAL

 Ação penal pública: legitimidade ativa pertence ao MP;

• Incondicionada: inexiste necessidade de autorização 
para que o MP possa agir;
• Condicionada: necessidade de autorização para que o 

MP possa agir(vítima ou Ministro da Justiça).

 Ação penal privada – promovida mediante queixa do 
ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.



TRIBUNAL DO JÚRI
 Crimes dolosos contra a vida;

 Mecanismo do exercício da cidadania e demonstra a importância 
da democracia na sociedade;

 Cidadão ser julgado por seu semelhante (participação popular 
direta);

 2 fases:

• Juízo de acusação: inicia com o oferecimento da denúncia ou 
queixa e termina com a sentença de pronúncia, impronúncia, 
desclassificação ou absolvição sumária; 

• Juízo da causa: fase de julgamento. Começa com o trânsito em 
julgado da sentença de pronúncia e se encerra com a sentença 
do Juiz Presidente do Tribunal Popular.



TENDÊNCIAS DO DIREITO PROCESSUAL PENAL

 Rompimento com o dogma da obrigatoriedade da ação penal;

• Gradual abertura ao princípio da oportunidade ou mediante 
novas alternativas procedimentais que, para evitar o processo, 
estimulam o acordo entre o MP e o acusado;

 Acordos de não persecução penal – Resoluções CNMP nº 181/2017 
e 183/2018;

 Colaboração Premiada – Lei de Organizações Criminosas (Lei 
12.850/2013);

 Acordos de Leniência – Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013.



COLETÂNEAS DE ARTIGOS

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-artigos



Obrigada!

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(Criminal)

luizacristina@mpf.mp.br
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