QUADRO COMPARATIVO
(Elaborado em 13/06/12)
PEC 37/11 DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Constituição

PEC 37/11
Acrescenta o § 10 ao art. 144 da Constituição
Federal para definir a competência para a
investigação criminal pelas polícias federal e
civis dos Estados e do Distrito Federal.

Substitutivo apresentado
Acrescenta o § 10 ao art. 144 e os §§ 6º e
7º ao art. 129 da Constituição Federal e o
art.
98
ao
Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórias, para definir a
competência para a investigação criminal.

O Congresso Nacional decreta:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art.
60, da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:
passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:
Art. 144. A segurança pública, dever do Art. 144. ...................................
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.

Art. 144. ...................................
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Constituição
PEC 37/11
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como ..........................................
órgão permanente, organizado e mantido
pela União e estruturado em carreira,
destina-se a: (“Caput” do parágrafo com
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; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)

Substitutivo apresentado
..........................................

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. (Parágrafo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)

2
SHS, Quadra 6, conjunto “A”, Complexo Brasil 21, bloco “A”, salas 305/306 - Telefax: (61) 3314-1353 Brasília, DF - CEP: 70.322-915

Constituição
§ 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. (Parágrafo com
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.

PEC 37/11

Substitutivo apresentado
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Constituição
§ 8º Os Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei relacionados neste
artigo será fixada na forma do § 4º do art.
39. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 9º A remuneração dos servidores policiais
integrantes dos órgãos

PEC 37/11

Substitutivo apresentado

§ 10. A apuração das infrações penais de que
tratam os §§ 1º e 4º deste artigo, incumbem
privativamente às polícias federal e civis dos
Estados
e
do
Distrito
Federal,
respectivamente.

§ 10. A apuração das infrações penais de
que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo
incumbe privativamente às polícias federal e
civis dos Estados e do Distrito Federal,
respectivamente,
ressalvadas
as
competências próprias:
I – das polícias do Senado Federal, da
Câmara
dos
Deputados,
das
assembleias legislativas dos Estados e
da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, nos termos dos arts. 51, IV, 52,
XIII,
27,
§
3º
e
32,
§
3º,
respectivamente;
II – das Comissões Parlamentares de
Inquérito; e
III – dos Tribunais e do Ministério
Público, em relação aos seus membros,
conforme previsto nas respectivas leis
orgânicas.”
Art. 2º O art. 129 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§
6º e 7º:
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Constituição
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;
VIII – requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, indicados
os
fundamentos
jurídicos
de
suas
manifestações processuais;

PEC 37/11

Substitutivo apresentado
“Art. 129. .....................
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Constituição
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. (Parágrafo com 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.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que
couber, o disposto no art. 93. (Parágrafo
com
redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)

PEC 37/11

Substitutivo apresentado
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Constituição
§ 5º A distribuição de processos no
Ministério Público será imediata. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)

PEC 37/11

Substitutivo apresentado

§ 6º É facultado ao Ministério Público
complementar
provas
obtidas
por
órgãos não policiais, com atribuições
investigatórias definidas em lei e
derivadas desta Constituição, bem como
na hipótese de infrações penais conexas
apuradas
em
inquérito
civil,
em
qualquer dos casos, desde que esteja
provada a autoria.
§
7º
No
exercício
das
funções
institucionais dispostas nos incisos II e
VI, o Ministério Público deverá atuar,
em caráter subsidiário, na apuração das
infrações
penais
conduzida
pelo
delegado de polícia, no âmbito do
inquérito policial, ou pelo oficial das
Forças Armadas, da polícia militar ou do
corpo de bombeiros militar, no âmbito
do inquérito policial militar, acerca de
crime cometido no exercício da função
ou a pretexto de exercê-la, ou contra a
Administração Pública, por agente
político ou agente público, bem como
aquele
envolvendo
organização
criminosa, assim definida em lei.”
Art.
3º
O
Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórias é acrescido do
art. 98, com a seguinte redação:

7
SHS, Quadra 6, conjunto “A”, Complexo Brasil 21, bloco “A”, salas 305/306 - Telefax: (61) 3314-1353 Brasília, DF - CEP: 70.322-915

Constituição

PEC 37/11

Substitutivo apresentado
“Art.
98.
Ficam
ressalvados
os
procedimentos
investigativos
criminais
realizados pelo Ministério Público até a data
de publicação da Emenda Constitucional que
acrescentou o § 10 ao art. 144 e os §§ 6º e
7º ao art. 129 da Constituição Federal.”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra
vigor na data de sua promulgação.
em vigor na data de sua publicação.
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