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RESUMO

O trabalho aborda a constitucionalidade da investigação conduzida pelo Ministério Público, analisando a legislação relacionada e as propostas de mudança, bem como a análise

de jurisprudência. Foi utilizada para execução do trabalho a pesquisa exploratória com a realização de pesquisas bibliográficas, jurisprudências e entrevistas com profissionais da

área. Para o desenvolvimento do projeto, foi feita uma análise do conceito de investigação preliminar, da Proposta de Emenda Constitucional número 37, da investigação

conduzida diretamente pelo "parquet", bem como o posicionamento jurisprudencial mais recente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema - foi tratado também a decisão

proferida no RE 593.727/MG em repercussão geral, que apontou a constitucionalidade da investigação e firmou parâmetros acerca dos limites legais, respeitando os direitos e

garantias fundamentais dos investigados, a necessidade de documentação de todos os atos praticados durante a investigação, o respeito a reserva constitucional de jurisdição,

bem como as garantias dos advogados de acesso aos elementos de prova, assim como o controle jurisdicional dos atos. Dessa forma, podemos concluir, tendo como resultado, o

 aumento do conhecimento acerca do tema apresentado ao meio acadêmico e ao direito como ciência, tendo em vista a divulgação atual e futura dos resultados; apontar que não

há violação ao sistema penal acusatório não ortodoxo, o qual é adotado no Brasil, ou seja, a investigação conduzida diretamente pelo “Parquet” é inerente ao sistema acusatório

e se trata de recurso eficaz que auxilia no combate à criminalidade; Demonstrar que é Constitucional a investigação conduzida pelo representante do Ministério Público, de forma

autônoma ou em conjunto com as polícias judiciárias, não havendo violação ao texto ao texto do Art. 144 da Constituição; Ministério Público pode presidir Inquérito Policial ou

utilizar-se de outros meios, desde que legítimos para a investigação preliminar.
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