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A obra que ora apresentamos, longe da pretensão de ser um manual, 
é fruto do trabalho e de uma parceria desenvolvida no Ministério Público 
de Minas Gerais, mais especificamente na 5ª Promotoria de Justiça de 
Governador Valadares.

Após o ver ingressar no estágio oficial do Ministério Público de Mi-
nas Gerais e, sucessivamente, no Ministério Público Federal, logo percebi 
que o coautor e amigo Bruno Miquelão Gottardi despontava em relação 
aos seus semelhantes não apenas pelo caráter, mas como pela dedicação 
empreendida nos estudos doutrinários e acadêmicos na Faculdade de Di-
reito do Vale do Rio Doce. A inteligência que lhe é peculiar, bem como o 
raciocínio rápido, logo me chamaram a atenção.

O fato é que, presenciando procedimentos investigatórios criminais 
que ali se desenvolviam, Bruno externou seu desejo de concluir sua gra-
duação tratando, em sua monografia, sobre o Poder Investigatório do 
Ministério Público. Assim, muito antes de toda a mobilização que surgiu 
quando a sociedade foi às ruas contra a PEC 37, tive a honra de ser por ele 
escolhido seu Professor Orientador.

A monografia, por sua vez, foi aprovada com sucesso e, como apre-
sentava qualidade, com grande historicidade, jurisprudência e doutrina a 
respeito dos poderes investigativos da Instituição, fruto da leitura e cole-
tânea de trabalhos (projeto de pesquisa que tomou por base alguns livros 
mantidos na Promotoria e outros buscados pelo próprio coautor Bruno), 

nota dos autores
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tratamos de enriquecê-la abordando aspectos polêmicos, como quando 
determinadas autoridades são os sujeitos passivos da investigação. E foi 
assim que, acompanhando o desenrolar da PEC 37, à luz do sistema acu-
satório vigente no país, bem como atentos às opiniões daqueles que se 
mostravam contrários ao Ministério Público, demos corpo a obra, pois 
tínhamos a percepção de que o trabalho deveria sair dos bancos univer-
sitários para as mãos dos operadores do direito. A instituição Ministério 
Público precisava disso, como ainda precisa e necessitará ainda mais, pois 
os assaques daqueles favoráveis à impunidade não pararam com a PEC 37.

Isso não seria possível se não tivéssemos trabalhados irmanados. Te-
nho certeza de que ao amigo e coautor Bruno Miquelão Gottardi lhe 
será reservado um futuro brilhante, sendo o presente trabalho apenas o 
pontapé inicial.

Portanto, esperamos que o trabalho, de maneira clara, direta e objeti-
va, seja apreciado pela comunidade jurídica.
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Muitas vezes tenho sido premiado com algumas manifestações de so-
lidariedade à minha pessoa, com certeza, em razão do cargo de Procurador 
de Justiça que ocupo há mais de quinze anos. Mas, a honraria de apresen-
tar esta obra do ilustre Promotor de Justiça Dr. Vinícius de Souza Chaves, 
que me colheu inteiramente de surpresa, se faz maior entre todas as ma-
nifestações de carinho que recebi como membro do “Parquet” mineiro.

Doutor Vinícius bacharelou-se em Direito pela Universidade Está-
cio de Sá do Rio de Janeiro. Aprovado em 2º lugar no Concurso para o 
cargo de Promotor de Justiça em Minas Gerais, iniciou suas atividades 
na Comarca de Nova Lima, atuando em Vara Criminal. Após um ano e 
seis meses de exercício naquela Comarca, foi promovido para Pirapora, 
chegando, por permuta, à Comarca de Frutal, onde permaneceu por três 
anos atuando em vara criminal, controle externo, crime organizado e área 
civil. Em 2010, foi promovido para 5ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de Governador Valadares, onde atua perante o Tribunal do Júri e em pro-
cessos criminais. É ainda professor convidado do curso de Pós-graduação 
da FADIVALE – Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce –, bem como 
do curso de formação de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais.

E, para comemorar o oitavo ano de sua atuação como membro do 
Parquet mineiro, presenteia-nos com a extraordinária obra O Poder Inves-
tigativo do Ministério Público.

Tema mais atual e que interessa à instituição é impossível.
Vivemos um momento em que o Ministério Público é agredido por 

uma série de “poderosos” que não aceitam serem investigados em suas 

PrefácIo
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condutas, sempre criminosas, mas, também, porque sempre foram os “in-
tocáveis”, como Príncipes da República.

A metodologia utilizada pelo autor em seu trabalho chega quase à 
perfeição.

De um interessante mergulho na história do Ministério Público, desde 
suas origens no Egito ou França, o autor analisa toda trajetória da institui-
ção diante das várias constituições brasileiras, até chegar em 1988, onde, 
aceitando os pesados fardos que o Constituinte outorgou à instituição, de-
monstra como e com que coragem os Promotores de Justiça passaram a 
trabalhar com extrema independência na defesa de saúde, meio ambiente, 
patrimônio histórico, infância e adolescência, velhice e patrimônio público.

A ação neste último vem provocando a ira desenfreada da classe po-
lítica, chegando mesmo a Ex-governador e Ex-prefeito de São Paulo, hoje 
Deputado Federal, a subscrever projeto de lei que impunha aos membros 
do Parquet condenações absurdas quando não vitoriosos em suas ações 
penais ou cíveis.

Na terceira parte do trabalho, o autor enveredou pelo campo da atua-
ção do Parquet na investigação criminal, delineando as dificuldades da in-
fraestrutura e falando sobre a atuação conjunta com a polícia do judiciário.

De forma bastante rica, na quarta e quinta parte, o ilustre Promotor 
analisa a posição da doutrina e da jurisprudência pátria sobre a legalidade 
ou não das investigações criminais realizadas por Promotores de Justiça.

Riquíssima é a parte pertinente aos entendimentos das cortes de jus-
tiça do País. Julgados do TJMG, STJ e Supremo Tribunal Federal e de 
outros tribunais enriquecem a obra. Por derradeiro, os atos normativos da 
Conamp, PGJMG e Corregedoria de Justiça.

A PEC 37 foi derrotada pelo povo brasileiro, mas o Dr. Vinicius re-
gistrou em sua obra os votos de vários deputados que estavam prontinhos 
para detonarem o Ministério Público Brasileiro.

Isto vai para a história.
É fácil prever que esta obra alcançará os estudiosos do direito e que, 

com certeza, em virtude das ameaças que ainda pairam sobre o Ministério 
Público, haja vista a PEC UM que será votada agora no estado de São 
Paulo, será de grande utilidade na defesa de nossa instituição.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2013.

FRANCISCO MARCIO M. M. CHAVES
Procurador de Justiça


