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MInIstérIO PúblIcO:
seu PaPel Para a IMParcIalIdade
da sOcIedade brasIleIra
luiz Gonzaga Bertelli

“EssE é O dEsEjO dO vErdadEIrO
CIdadãO brasIlEIrO, EnxErgar nO
COtIdIanO dOs sEus sEmElhantEs
a dIssEmInaçãO dE PrátICas justas,
hOnEstas, EfICazEs, duradOuras
E, aCIma dE tudO, humanas.”
O Poder de Investigação do Ministério Público | 7

O

Brasil pode ser considerado um país que apresenta contrastes, não apenas no aspecto social, mas em diversos segmentos. Enquanto em alguns é tido como referência, em outros,

lamentavelmente, chama a atenção por ter índices medíocres, ocupando os últimos lugares das estatísticas, como, por exemplo, na educação.
Fato que pode ser constatado ao longo de sua própria história, desde
a proclamação da república, até mais recentemente, no fim do regime
ditatorial, simbolizado pela democratização política.
Atualmente, não há como discutir-se pobreza e violência sem citar
a educação.
Sendo assim, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE tem a
missão de dar valiosas oportunidades para milhares de estudantes
que almejam ingressar no mercado de trabalho.
Isso é possível, por causa das inúmeras parcerias estratégicas e incentivos que são direcionados aos programas de estágios e capacitação profissional.
O CIEE vai além. Por meio de suas práticas de inclusão social, visa
preparar o jovem estudante para que ele possa contribuir para uma
sociedade igualitária e progressista.
Esse é o desejo do verdadeiro cidadão brasileiro, enxergar no cotidia-
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“O CIEE vai além. Por meio de
suas práticas de inclusão social,
visa preparar o jovem estudante
para que ele possa contribuir
para uma sociedade igualitária
e progressista."
no dos seus semelhantes a disseminação de práticas justas, honestas,
eficazes, duradouras e, acima de tudo, humanas.
Por isso, nada mais emblemático do que a presença do doutor Márcio
Fernando Elias Rosa no Fórum Permanente de Debates do CIEE sobre a Realidade Brasileira.
Esse admirável cidadão brasileiro tem contribuído veementemente
para o fortalecimento, a transparência e independência da instituição
da qual faz parte, tornando-a mais atuante e próxima da sociedade.
Márcio Fernando Elias Rosa, atual procurador-geral de Justiça de São
Paulo, traz seu valiosíssimo testemunho sobre o papel, desafios e a importância do Ministério Público.
O Poder de Investigação do Ministério Público | 9

WÁlter Fanganiello MaierovitcH
Jurista, Vice-presidente do Conselho de
administração do CIee; membro das academias
Paulista de História e Paulista de letras Jurídicas;
Colunista da revista CartaCapital e colaborador da
revista italiana Narco-Maﬁe.
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InvestIgaçãO sIM,
Mas cOM transParÊncIa
WÁlTeR FaNGaNIello MaIeRoVITCH

“O POdEr dE InvEstIgaçãO é uma
sEgurança nECEssárIa uma vEz quE
O mInIstérIO PúblICO COmO InstItuIçãO é O guardIãO da COnstItuIçãO, O
fIsCal dO CumPrImEntO da lEI E
tItular da açãO PEnal PúblICa.”
O Poder de Investigação do Ministério Público | 11

Tenho o prazer e a responsabilidade de representar o presidente do Conselho de Administração do CIEE, o doutor Ruy
Martins Altenfelder Silva que costumeiramente apresenta
as obras do Fórum Permanente de Debates do CIEE sobre a
Realidade Brasileira.
O excelentíssimo doutor Márcio Fernando Elias Rosa, procurador-geral do Estado de São Paulo, ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo no ano de 1986 e teve atuações marcantes, tanto na área da cidadania como também
prestando importantes serviços em funções na Corregedoria
do Ministério Público e no assessoramento aos procuradores
que o antecederam.
É mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica
– PUC-SP e autor de livros e diversos artigos. Para a nossa instituição, o CIEE, é uma grande satisfação e uma honra
recebê-lo para tratar do tema O Poder de Investigação do Ministério Público.
Um assunto importantíssimo e abordado em um momento delicado, onde se cogita, e infelizmente somente no Brasil, tirar
do Ministério Público o poder de investigação, em um país
onde já temos um instituto único, que é o do inquérito policial.
Em vez de se tratar da reforma do mesmo, pretende-se abor12 | Coleção CIEE 128

dar justamente o problema do recipiendário desse trabalho.
O poder de investigação é uma segurança necessária uma vez
que o Ministério Público como instituição é o guardião da
Constituição, o fiscal do cumprimento da lei e titular da ação
penal pública.
Existe uma Emenda Constitucional, a 37, iniciativa de um delegado de polícia que é agora deputado, que procura retirar
a legitimação do Ministério Público em evidente prejuízo da
sociedade civil.
Por outro lado, está em tramitação um habeas corpus com
alguns votos já lançados com o objetivo de se anular procedimento apuratório realizado pelo Ministério Público a fim de
se declarar a ilegitimidade de toda a instituição para esse fim.
Para falar desses e outros assuntos correlatos, nada melhor
que o excelentíssimo procurador-geral, para nos brindar, esclarecer e alertar em relação a um problema gravíssimo que
efetivamente gera insegurança à sociedade civil.

O Poder de Investigação do Ministério Público | 13

MÁrcio Fernando elias rosa
Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público do estado de São Paulo, ex-integrante
da Promotoria de Justiça da Cidadania; mestre
e doutor pela Pontifícia universidade Católica –
PuC-SP.
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O POder de InvestIgaçãO
dO MInIstérIO PúblIcO
MÁRCIo FeRNaNDo elIaS RoSa

“O EstadO é um fEnômEnO quE
surgE da junçãO dE hOmEns Em um
só tErrItórIO sOb a rEgênCIa dE
um OrdEnamEntO COnstItuCIOnal
E jurídICO.”
O Poder de Investigação do Ministério Público | 15

Q

uero dar início à obra fazendo uma saudação ao doutor
Luiz Gonzaga Bertelli, presidente Executivo do CIEE, e
em sua pessoa prestar uma homenagem a todos àqueles

que emprestam seu trabalho e sua vitalidade à continuidade e ao
desenvolvimento dessa entidade civil que há quase 50 anos presta
um serviço de interesse público.
O serviço púbico, no Direito, é o prestado pelo Estado ou por suas
concessionárias. O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE
proporciona um serviço de interesse público e social. O trabalho
que o CIEE desenvolve e para o qual terá sempre a compreensão e
o apoio do Ministério Público como instituição, é de fundamental
importância para que o Estado brasileiro e a sua sociedade sejam
capazes de retratar a constituição de uma coletividade mais justa,
livre e igualitária.
Preciso fazer uma saudação especial, ainda, ao doutor Wálter
Fanganiello Maierovitch, eminente magistrado e uma referência
na discussão de temas contemporâneos de repressão às novas formas de criminalidade e de compreensão do papel do Estado na
repressão desse tipo de delito.
O doutor Wálter, quando escreve, fala ou nos ensina, sugere sempre
que tenhamos uma visão do papel da segurança pública no Estado
Democrático de Direito, uma discussão que ainda precisa evoluir
no Brasil, sobretudo em relação às novas formas de criminalidade
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e, também, às outras maneiras de aparição do ilícito e do injusto.
Muito do que o Estado brasileiro realiza nesse campo é feito ainda
com os olhos para uma realidade que não existe, uma realidade
pré-1988. Trata-se de uma época em que a segurança pública se
confundia com a segurança nacional, e também, muitas vezes se
confundia com a ordem pública.
Entretanto, estamos, em boa hora, no período pós-1988 e já respiramos aliviados porque o oxigênio da liberdade frequenta todos
os ambientes (ou quase todos) os ambientes das liberdades públicas. É preciso que evoluamos também nesse campo.
Cabe citar aqui um ser humano admirável. Procuradora no Estado de São Paulo e professora de Direito Constitucional, Maria
Garcia é, simplesmente, o melhor exemplo de magistério que conheci em minha vida. Já disse isso a ela inúmeras vezes.
Pretendo discorrer um pouco sobre o poder investigatório na
honrosa condição de procurador-geral de Justiça, mas o faria com
o mesmo entusiasmo na condição de cidadão. Preocupa-me e me
angustia, não apenas na circunstância de membro do Ministério
Público, a perspectiva de eventualmente a instituição não poder
mais realizar trabalhos investigatórios.
Não falo somente em averiguações apenas do campo penal. É
O Poder de Investigação do Ministério Público | 17

importante salientar que o poder investigatório não é limitado à
possibilidade de apuração de infrações penais e de preparação de
persecução ou processo judicial.
O poder investigatório que o Ministério Público realiza também
se dá em outras esferas, no campo da probidade administrativa,
da tutela do meio ambiente ou do consumidor.
Uma vez iniciada a discussão em torno da limitação do poder
investigatório criminal, nada impede que se comece a debater a
restrição desse trabalho investigativo do Ministério Público em
outras searas.
É assim que, não apenas na condição de procurador-geral, o que
é muito honroso, mas como cidadão preocupado e ocupado em
viver de fato e verdadeiramente um Estado Democrático de Direito, me intriga a perspectiva de colocar em risco, ou simplesmente,
de se discutir se é possível estabelecer nesse Estado o monopólio
ou reserva de mercado para que o Executivo, por intermédio, por
exemplo, da polícia civil, possa única e exclusivamente realizar o
trabalho de investigação.
É preciso discutir com afinco e disseminar o tema na mídia, assim
como em instituições de ensino, ainda que de forma breve, uma
compreensão em torno desse tema a partir de dúplice perspectiva,
uma mais reflexiva e outra mais instrumental.
18 | Coleção CIEE 128

No que consiste
o Ministério Público?
Na condição de um membro apaixonado pela instituição, discorro um pouco sobre o que é o Ministério Público e qual o seu
papel para, posteriormente, dentro de um aspecto mais instrumental, debater sobre o que é a investigação e qual o fundamento constitucional para ela.
O Ministério Público, na Constituição Federal surge como uma
instituição, segundo o artigo 127, que diz em seu texto:
... uma 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.
É de conhecimento de muitos que na organização dos poderes
políticos do Estado brasileiro, o Estado é um fenômeno que
surge da junção de homens em um só território sob a regência
de um ordenamento constitucional e jurídico. É bom lembrar
que esse mesmo, eventualmente, pode se tornar o maior inimigo do homem.
O Poder de Investigação do Ministério Público | 19

Estrutura-se e equilibra-se em três poderes que exercem primariamente funções típicas desse fenômeno que é, antes de
tudo, social, que só posteriormente é regulado ou conformado
pelo Direito, quando se caracteriza o surgimento da instituição
do Estado.
A função Legislativa estabelece regras, normas de conduta e formas de execução de funções pelo próprio Estado. Ou seja, toda a
regulação do Estado primariamente é função do Legislativo, que
cria a norma jurídica e o ordenamento jurídico.
A função Jurisdicional busca dirimir conflitos e dizer oficialmente, em nome do próprio Estado, qual o direito a ser aplicado
à situação concreta.

“o Estado é um fenômeno que
surge da junção de homens
em um só território sob a
regência de um ordenamento
constitucional e jurídico."
20 | Coleção CIEE 128

Já a função Executiva, viabiliza o bem comum, por meio da administração das necessidades e das carências da população.
De uma forma simples, esta é a síntese de uma ideia de um Estado capaz de criar a norma jurídica, de coativamente exigir a sua
aplicação e finalmente de executá-la.
A execução é sempre afeta à perspectiva de que é preciso atender
as necessidades do homem e da coletividade, por intermédio da
administração.
Esses três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, fazem quase tudo, mas não tudo, por que há espaço para outras
instituições ou órgãos que não compõem o governo, mas que
fazem parte do próprio Estado.
O Ministério Público surge nesse campo e é bastante peculiar no
Brasil porque tem um desenho diferenciado em relação a outros
no mundo.
Passa a existir então como uma instituição ou um órgão estatal
e não do governo. Que não representa um poder do Estado, mas
da sociedade. Não mantêm vinculação hierárquica com o Legislativo, o Executivo ou o Judiciário, e sim com a sociedade.
Por isso, a Constituição reservou primariamente três funções:
O Poder de Investigação do Ministério Público | 21

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
As atribuições do Ministério Público estão no artigo 127 da Constituição, que forma um todo e um sistema único, conhecido como
constitucional que há de pressupor unidade e ordenação em seu
interior para que seja caracterizado como um sistema.
Assim, o exercício desta função primária, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis só se legitima quando o Ministério Público
também cumpre o que está previsto no artigo 3° e no artigo 1°
da Constituição Federal.
Ele atua para a construção, por exemplo, de uma sociedade justa, igualitária e livre, cumprindo os objetivos da República Federativa do Brasil como órgão de estado que ele é.
Por se tratar de uma instituição, o Ministério Público pressupõe
a junção de todos os promotores, procuradores de Justiça e aqueles que nos apoiam, todos vinculados a esta mesma finalidade.
Essa é a ideia de instituição.
Quantos de nós já não ouvimos ou lemos muitas vezes a afirmação de que o Ministério Público é uma instituição? Só há instituição quando todos se juntam com o mesmo propósito e para
22 | Coleção CIEE 128

o mesmo fim específico, delimitado, como já mencionei e repito,
pela Constituição Federal. Este é o Ministério Público. Esta é a
natureza dele.
O MP exerce função estatal, que desempenha função pública,
mas que não se confunde com os papéis típicos e próprios dos
poderes do Estado.
Permitam-me a informalidade, mas esta é a grande virtude do
Ministério Público, a de não ser Judiciário. Assim como não ser
Legislativo e não ser Executivo. Isso dá ao MP o compromisso
único e exclusivo com a sociedade. Como disse anteriormente,
não é um poder do Estado, mas da sociedade.
Quando o MP atua por seus membros, seus promotores, e procuradores, deve fazê-lo preservando a estes absoluta independência funcional, tal como para o magistrado, como para o
legislador.
Esta atuação vinculada aos preceitos constitucionais e com absoluta independência faz com que o MP se revele um poder próprio da cidadania, e não do Estado. O Estado não se sustenta
sem o Legislativo, sem o Executivo e sem o Judiciário e a sociedade não se defende hoje sem o Ministério Público.
É um poder que se impõe, não é constituído. É um domínio da
O Poder de Investigação do Ministério Público | 23

sociedade que se revela quando necessário. Se por hipótese há
uma infração ambiental de grande relevância, o Ministério Público identifica ali a presença de um interesse social. Se há um
idoso em situação de desassistência, o Ministério Público identifica ali a necessidade de sua intervenção.
Nessas situações, como nas infrações penais, o poder, o mesmo
não pode ser considerado constituído, se constitui para muitas vezes se contrapor aos próprios poderes do Estado. Esse é o
grande fato revolucionário pós-1988 que deu ao Ministério Público o perfil que detém atualmente.
As funções que o Ministério Público executa e realiza confundem-se, ao menos na gênese, com as funções que os próprios
poderes executam.
Poderíamos dizer que o Estado desempenha funções óbvias,
funções políticas ou funções de governo quando atua, por exemplo, com a sua discricionariedade, com funções executivas, funções legislativas e funções jurisdicionais.
O Ministério Público, com o perfil que detém, executa funções
políticas e isso também lhe é próprio. A função política não é defeito, ela é essencial. Executa porque a Constituição concede, por
exemplo, ao procurador-geral da República ou ao procurador-geral de Justiça, a iniciativa de lei, o desencadear do processo
24 | Coleção CIEE 128

“... a Constituição reservou
primariamente três funções:
defesa da ordem jurídica,
do regime democrático
e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis."
legislativo para a preservação da autonomia orçamentária ou
para a preservação da autonomia administrativa da instituição.
Assim, o Ministério Público é uma instituição independente em
relação aos poderes do Estado, mas que também executa funções políticas tal como o Estado. O MP exerce, ainda, funções
administrativas, aquelas funções executivas já mencionadas de
prestação de serviços à coletividade.
A função Legislativa é abstrata. Já a Jurisdicional é indireta porque substitui a vontade das partes. A administrativa não. Ela é
direta, precisa ser imediata e contemporânea. O Ministério PúO Poder de Investigação do Ministério Público | 25

blico faz isso. Exerce isso quando atende o público, expede uma
recomendação, realiza investigações. Ela torna concreta essa
função do Estado.
Esta análise, e perdoem-me começar realçando nossa instituição, tem uma grande importância, uma vez que não existe outra
instituição estatal com esse perfil. A própria polícia não tem esse
perfil. Não vou me contrapor, e nem é bom que o façamos, às carreiras policiais ou às instituições das polícias por que elas são tão
caras como tantas outras à existência do próprio Estado, mas não
há outra entidade do Estado com o perfil que acabo de desenhar.
Se submetermos a possibilidade de realização de investigações
aos próprios poderes ou aos órgãos a eles vinculados, tenho dito
e repito, o instrumento que se compromete é o de defesa da cidadania. Ou porque falta imparcialidade ou porque falta a vinculação obrigatória com aqueles três valores constitucionais, como
o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e
individuais indisponíveis.
Ainda no campo da análise conceitual, o artigo 127 da Constituição diz que o Ministério Público é uma instituição permanente. Tem essa condição porque é indispensável e indissociável
da República Federativa do Brasil. Por essa razão no artigo 127
o constituinte estabelece de forma definitiva o MP como uma
instituição permanente.
26 | Coleção CIEE 128

Ministério Público:
por qual razão ele existe?
Para o alcance dos objetivos da República Federativa do Brasil ou
para a consolidação de um Estado Democrático de Direito o constituinte pressupôs como condição obrigatória a existência dessa instituição, que a Constituição passa a desenhar definitivamente no
artigo 127 e seguintes.
Ela é permanente com vocação para a defesa das liberdades públicas. É isso o que se extrai tanto do capítulo reservado ao Ministério
Público quanto do artigo 5° da Constituição, que é chamada carta
emancipatória, a declaração de direitos fundamentais. No artigo 5° da
Constituição encontra-se um catálogo inicial e primário de direitos
humanos, que não esgotam a matéria, evidentemente.
Se o constituinte nos diz que o Ministério Público é essencial ou que
é uma instituição permanente vinculada às liberdades públicas, o regime constitucional do Ministério Público tem a natureza de cláusula
pétrea, ou seja, que não admite modificação pelo processo reformador
da Constituição. Insere-se no rol das regras do artigo 61, parágrafo 4°,
inciso IV, da Constituição Federal.

O Poder de Investigação do Ministério Público | 27

“Estamos diante, então, de um
perfil constitucional do Ministério Público que não admite modificação, exceto com a violação
do próprio texto constitucional,
com o rompimento do sistema,
comprometendo ou a sua unidade
ou a ordenação. "
Estamos diante, então, de um perfil constitucional do Ministério Público que não admite modificação, exceto com a violação do próprio
texto constitucional, com o rompimento do sistema, comprometendo
ou a sua unidade ou a ordenação.
Consta no artigo 127 que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional. É óbvio que isso não significa dizer que não há processo jurisdicional sem que o Ministério Público atue. Também é evidente que não sig28 | Coleção CIEE 128

nifica que o Judiciário não subsiste sem a intervenção obrigatória do MP.
O Ministério Público é essencial para o processo quando imprescindível sua intervenção, quando estiverem em jogo a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. É em razão do bem jurídico e da matéria
posta em discussão que saberemos se há ou não a necessidade de
intervenção do órgão.
Por exemplo, se o locador resolve exigir do inquilino a desocupação
de um imóvel em razão de não pagamento, o Ministério Público não
intervém nesse caso. Mas se o locador resolve tirar seu inquilino do
seu imóvel porque ele é idoso, nesse caso, deve intervir.
Assim acontece com a criança e o adolescente ou com as liberdades
públicas. É em razão do interesse em jogo que o acompanhamento do
Ministério Público passa a ser essencial para a função jurisdicional.
Vejam, senhoras e senhores, que o MP é uma instituição permanente e essencial em razão da missão constitucional da defesa da
ordem jurídica, os do Estado Democrático de Direito.
Qual o significado da afirmação de que há no Estado uma instituição
com autonomia, descompromissada dos poderes, mas compromissada com os interesses republicanos, por exemplo, incumbida da defesa
da ordem jurídica?
O Poder de Investigação do Ministério Público | 29

Rapidamente, eu me atrevo a dizer que o Estado de Direito corresponde
ao império da lei. Isto é certo dizer. Porém, mais certo do que isto é afirmar que a legalidade que se extrai desse Estado pode ter dois sentidos.
Um sentido estrito, que é menos importante, é o cumprimento da
norma escrita, de uma portaria ou ordem de serviço.
Na amplitude, a legalidade é capaz de abraçar a legitimidade, e todo o
sistema normativo, surgindo a ideia de que é preciso aferir legalidade
e legitimidade. No caso, Legalidade como a obrigação de cumprirmos
a ordem estatal positivada. A defesa de legitimidade seria o cumprimento da ordem democraticamente imposta.
É esta ordem jurídica que o Ministério Público deve defender, que
emana de um texto normativo, primariamente da Constituição, mas
aquela que também conserva respeito aos valores democráticos e por
isso mesmo não é inconstitucional.
O Ministério Público atua então, em uma síntese, como defensor ou
como fiscal da lei, como custos legis em defesa de uma ordem jurídica
que, para ser boa, há que ser democrática e republicana.
É uma instituição essencial à função jurisdicional, permanente, indispensável e, portanto, que atua em defesa do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
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O papel do MP no regime
democrático brasileiro
A democracia, como sabemos, qualifica o Estado de Direito, dentre
outras razões, porque obriga a observância da lei, daquilo que está legalmente positivado, mas, mais do que ninguém, se associa com os
valores próprios da legitimidade.
No Brasil, muito embora a história política não registre isso com tanta
ênfase, deve pressupor, por exemplo, o respeito à isonomia, ao princípio da igualdade, da transparência e da moralidade. O regime democrático é o que traz para dentro do sistema jurídico, obrigatoriamente,
a ideia da legitimidade.
O MP o faz quando, por exemplo, desencadeia o controle de constitucionalidade, quando instaura os seus inquéritos civis, investigações
de natureza criminal ou faz o controle externo da atividade policial.
Ou seja, quando tenta conter com os seus modos, na forma da lei, obviamente, qualquer tipo de abuso por parte do próprio Estado. Está
também incumbido da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E assim termina a regra do artigo 127.
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A defesa dos interesses sociais pode se confundir com aquilo que é chamado hoje de interesses difusos e é comum lermos a respeito disso. O
interesse social pode se confundir com o interesse público primário,
mas não com o interesse público da própria entidade, o interesse público secundário, o da pessoa jurídica do Estado, da autarquia ou algo
do gênero.
O interesse público primário é aquele que revela a presença de bens
jurídicos que interessam a todos individualmente ou a todos coletivamente. Interesse social é o que transcende a esfera individual, é aquilo
que atende a uma necessidade de mais de uma pessoa e por isso mesmo
dispensa a titularidade personificada.
O interesse social não é de João, não é de Maria e não é de Pedro porque
é de todos. Justamente por ser de todos não é de ninguém individualmente. É a tutela do meio ambiente, que faz com que eu tenha daqui o
mesmo direito de respirar ar puro que os semelhantes.
Faço uma brincadeira porque em certa ocasião fui falar sobre isso e
houve uma coincidência. O George W. Bush, ex-presidente dos Estados
Unidos, estava no Brasil. Salvo engano, uma semana antes ou alguns
dias antes o Papa tinha passado pelo Brasil, por São Paulo, hospedando-se no Mosteiro de São Bento.
Na ocasião, eu disse para os meus alunos que tanto o Papa quanto
George W. Bush tinham o mesmo direito de respirar ar puro. Esse di32 | Coleção CIEE 128

“O interesse público primário é
aquele que revela a presença de
bens jurídicos que interessam a
todos individualmente ou a todos
coletivamente. Interesse social é o
que transcende a esfera individual,
é aquilo que atende a uma
necessidade de mais de uma pessoa."
reito não se atribui em razão da pessoa, mas em razão da própria sociedade, para a subsistência e sobrevivência da mesma.
O Ministério Público deve defender os interesses sociais, mas também
os individuais indisponíveis. Quais são esses direitos? Em uma só palavra, são aqueles cuja importância e cuja indispensabilidade são tão
grandes que sequer o titular do direito pode deles renunciar. É o direito
à vida, por exemplo.
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É da condição humana que decorre a existência de direitos que sequer
aquele que dele usufrui pode abrir mão, como a proteção no trabalho, a
dignidade e a condição da pessoa humana. Desta condição não se pode
jamais renunciar sob pena de uma obrigatória intervenção do Estado.
Lembro-me de um exemplo, ainda quando concluía meus estudos, sobre o qual a professora Maria Garcia nos distribuía um texto na PUC.
Segundo ela, no interior da França, havia um restaurante onde se realizava o arremesso de anões como atividade para atrair clientes. As
pessoas se cadastravam e eram contratadas para se submeter a essa
condição.
O cliente pagava pelo ingresso, o couvert, que lhe dava o direito de arremessar um anão para o outro lado do salão. O Ministério Público,
uma entidade ou algum cidadão na França impetrou um mandado de
segurança. Contou com a resistência daqueles que haviam sido contratados para aquela condição desumana, de objeto.
Mas o Judiciário francês se pronunciou dizendo-se contrário à prática.
Este tipo de condição não é negociável e não é possível que o Estado
assista passivamente à violação dessa condição humana. Por isso, a atividade não é lícita. O Ministério Público se vincula à defesa desse tipo
de interesse ou direito.
É por essa razão que a instituição, para atuar com legitimidade, deve
fazer cumprir o artigo 1° da Constituição, que descreve os fundamen34 | Coleção CIEE 128

tos do nosso Estado Democrático de Direito como, por exemplo, a própria dignidade da pessoa humana.
No outro campo, e ao mesmo tempo, deve fazer cumprir os objetivos
da República que estão no artigo 3° da Constituição como, por exemplo, a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária.
O artigo 127 da Constituição descreve o perfil constitucional do Ministério Público e muitos dizem, com razão, que o texto é suficiente, ele foi
além. No artigo 129, a Constituição passa a descrever os instrumentos
de atuação do MP e irei selecionar apenas alguns para não fugirmos
do tema.
O artigo 129 descreve as funções institucionais do Ministério Público e
logo no primeiro inciso diz:
Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.
A ação penal pública é o processo penal em juízo que leva à aplicação
da lei penal. Nós, promotores, gostamos de dizer que é preciso saber se
a conduta de alguém se subsume à norma penal incriminadora. Isso
quer dizer, em outras palavras, aferir se alguém cometeu ou não crime
ou contravenção.
Só o Poder Judiciário se pronuncia definitivamente sobre essa subsunção, conduta criminosa. O legislador, ao estabelecer a regra e dizer
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“matar alguém” ou “subtrair para si coisa alheia móvel”, descreve ali o
tipo penal.
O Ministério Público, em nome da sociedade e deste poder que se extrai da sociedade, deve levar a juízo indícios de autoria e comprovação
da materialidade para que o Judiciário, com isenção, independência e
absoluta imparcialidade, ouvindo a defesa e esse órgão da sociedade,
aplique ou não a pena, que pode ser, por exemplo, privativa da liberdade.
Não há nada mais grave e sério do que uma intervenção do Estado
na nossa esfera individual para nos colocar na reclusão de uma prisão.
Tudo é muito sério quando se fala em intromissão do Estado na esfera
individual.
Isso se dá pela imposição de tributos, pela restrição no exercício de direitos ou de determinada atividade profissional. Isso pode ocorrer no
gozo da propriedade e do usufruto do exercício do direito de propriedade, mas não há nada mais dramático do que a reclusão.
A infração penal pode levar à prisão. Quem leva a juízo e ao Poder
Judiciário a possibilidade de, no campo público e no campo da ação
penal pública, a possibilidade de dizer o direito? O Ministério Público.
Surge aqui, pela primeira vez, um fundamento que permite ao MP
também realizar investigações. É o que Supremo já chamou de Teoria
dos Poderes Implícitos.
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O poder de investigação
A Constituição, ao determinar que o MP é responsável por promover privativamente a ação penal pública, e sabemos que essa
pressupõe a existência mínima de provas capazes de justificar a
ação em juízo, deixou implícito que tem o poder de investigar.
Não repetirei algo que é bastante comum de ser dito: “quem
pode o mais, pode o menos”. Tendo medo disso porque nem
sempre quem pode o mais, pode o menos, sobretudo no campo
da atuação pública ou do direito público, onde a regra de competência há de ser uma regra absoluta. Alguém até pode mais, mas
não tudo. É preciso que a lei e a Constituição estabeleçam quem
pode. De outra forma, teremos muita gente “podendo tudo”.
Prefiro imaginar que o princípio dos poderes implícitos e a
Teoria dos Poderes, aqui especificamente, quer afirmar que
aquele que tem o poder de desencadear a ação penal, e para fazê-lo o faz com independência, e este é o Ministério Público, pode
também realizar a fase precedente, a de investigação.
A Constituição diz que ele pode realizar investigações na forma
da lei, que é o Código de Processo Penal, o próprio Código Penal, assim como a Legislação Eleitoral, o Estatuto do Idoso e o
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nosso Estatuto da Criança e do Adolescente.
Cabe os exemplos do Estatuto do Idoso, Legislação Eleitoral da
década de 1960, o próprio Código de Processo Penal, da década de 1940, em todos eles está estabelecido que o Promotor de
Justiça pode, para formar aquilo que nós chamamos de opinião,
opinio delicti, e ainda, seu convencimento inicial, realizar algum
tipo de investigação.
Mas a Constituição não para por aí. Compete privativamente ao
Ministério Público desencadear a ação penal pública em nome

“Se o cidadão é vítima de um delito
desse e ele quer desencadear
o processo judicial para
responsabilização do autor do
fato, ele deve fazê-lo por meios
próprios, o que nós chamamos
de queixa-crime. "
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do Estado, e também com o ofendido, ao desencadear a ação
penal privada.
Tome-se como exemplo um crime contra a honra. Se o cidadão
é vítima de um delito desse e ele quer desencadear o processo
judicial para responsabilização do autor do fato, ele deve fazê-lo
por meios próprios, o que nós chamamos de queixa-crime.
Esta é a verdadeira queixa, não o boletim de ocorrência que se
faz na delegacia. Para fazê-lo, diz o Código de Processo Penal,
tanto a vítima quanto seu advogado podem realizar investigações. O advogado ou interessado pode realizar algum tipo
de apuração.
Então, teríamos a prevalecer o entendimento restritivo à seguinte situação: o homem, para proteger a sua honra, pode investigar. O Ministério Público, para defender a sociedade, está
defeso e está proibido de investigar. Isto é um contrassenso e
um equívoco que já revelam o desacerto da tese. A ação penal
pública é promovida pelo Ministério Público e a ação penal
privada pelo ofendido.
O segundo inciso do artigo 129 da Constituição, que descreve
o que o Ministério Público pode fazer, diz que compete ao MP
zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. É
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exatamente esta a redação e é fantástico esse dispositivo:
Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição.
Quem o legislador quis proteger? O cidadão, e não os poderes
públicos ou os serviços dessa relevância. A redação é exatamente
esta. Cabe ao promotor zelar pelo efetivo respeito dos poderes
públicos aos direitos na Constituição, saber se os direitos constitucionais do cidadão estão sendo respeitados pelos poderes.
Alguns veem nisso o papel do ombudsman, mas é possível ver
nisso também o de controlador da própria atividade policial.
Por essa razão o Ministério Público também deve e pode realizar investigações. Retirar dele a possibilidade de realizar investigações no campo penal, significa atribuir para uma instituição
do próprio Estado esse trabalho. Seria a própria polícia, federal,
civil, do Distrito Federal ou dos estados.
Havendo violação de um direito assegurado na Constituição
pelo Estado, quem faria a investigação? O próprio Estado. Eis
um ponto que contraria o sistema constitucional que quer levar
à construção daquela sociedade justa e igualitária. Também com
este fundamento há que se rechaçar a possibilidade de exclusão
do poder investigatório.
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Mas não é só isso. Diz expressamente a Constituição, no artigo
129, inciso VI, que ao Ministério Público compete expedir notificações e requisições para os procedimentos de sua alçada ou
de sua competência.
Também estabelece a possibilidade de o Ministério Público,
conforme estabelecido no texto:
Expedir notificações nos procedimentos administrativos de
sua competência, requisitando informações e documentos
para instruí-los na forma da lei complementar respectiva.
Isso está expresso no artigo 129. Não se trata de instauração
de inquérito policial ou civil. E sim de expedir notificações e
requisitar informações e documentos para os procedimentos
de sua alçada.
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Atuação e legalidade
das ações do MP
Por que se busca informação, requisitam-se documentos? Por que
se faz esse trabalho de coleta de dados, senão para subsidiar algum
convencimento ou esclarecimento? Esta atividade será caracterizada como uma prática de investigação em algum momento.
O ministério é público e não privado. Tudo que é feito no Ministério Público tem como finalidade cumprir finalidades públicas,
sujeitas a controles, transparências, controle jurisdicional ou pelo
próprio interessado. Não há procedimentos descartáveis no MP,
muito menos informalidade na nossa condução.
Tudo o que fazemos é também uma expressão do Estado. Quando
a Constituição fala em expedir notificações, requisições ou colher
dados em seus procedimentos, ela aborda os trâmites administrativos feitos para subsidiar a atuação do Ministério Público, que
pode ser feito em juízo, pelo oferecimento de denúncia, ajuizamento de ação civil pública ou, ainda, pela expedição de recomendações. O fato é que nós passamos a admitir com outro fundamento a possibilidade desse órgão investigar.
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É também da Constituição Brasileira a decorrência de que o trabalho da polícia judiciária é próprio ou típico das carreiras policiais. Está no artigo 144. Nele constata que incumbe ao Estado a
tarefa da polícia judiciária e há quem queira ver nisso a possibilidade de estabelecimento do monopólio em favor da Polícia Federal ou, da Polícia Civil nos estados, ou no Distrito Federal. Algo
absolutamente equivocado.
Explica-se o motivo desse engano: o primeiro, é o da tradição
no Brasil e em todo o mundo que esta fase precedente de investigação, o que chamamos de inquérito policial, seja prescindível
e dispensável.
Tentarei ser mais claro. Se alguém leva ao Promotor de Justiça
todas as provas, os papéis e as informações capazes de habilitá-lo
ao oferecimento imediato da denúncia, ele não está obrigado a
requisitar o inquérito policial.
Isso não é lógico e óbvio? Classificar o inquérito policial de
prescindível significa dizer que a atividade da polícia judiciária
é dispensável. Quando necessária, ela deve ser primariamente
feita pelas carreiras policiais ou pelas instituições policiais da
Polícia Civil.
Mas em nenhum instante a Constituição declara que incide ali
um monopólio de exclusividade para a polícia judiciária. Não é
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razoável e nem seria constitucional que isso se estabelecesse porque é sabido que o próprio sistema, com unidade e ordenação,
decorre que os parlamentares também podem investigar.
Nós já ouvimos falar muito das Comissões Parlamentares de Inquérito, previstas no artigo 58 da Constituição. Agora, a Emenda
Constitucional 37 fala em suprimir do Ministério Público a possibilidade de investigar, como se existisse na Constituição espaço
para uma inovação desse tipo. Não há.
Existem as Comissões Parlamentares de Inquérito realizando investigações e a esperança que venham um dia, como uma cachoeira, para limpar a República das mazelas que lhe são características. Que a água passe limpando todas elas.
Mas, às vezes, o constrangimento é tão grande que parece verter
lágrimas como uma cachoeira do cidadão que assiste incrédulo
toda essa sucessão de improbidades.
O fato é que decorre também do sistema constitucional a possibilidade do próprio Judiciário realizar investigações quando necessário. Não é só a polícia, o MP, mas também o Parlamento, como
mencionado, ou o próprio Judiciário.
Em razão de um descumprimento e de uma violação da lei é possível imaginarmos a ocorrência de algum tipo de prejuízo. Se o pre44 | Coleção CIEE 128

“Agora, a Emenda Constitucional
37 fala em suprimir do Ministério
Público a possibilidade de
investigar, como se existisse na
Constituição espaço para uma
inovação desse tipo. Não há."
juízo for civil ou econômico, que o interessado, sendo particular,
apure o causador do dano e entre com aquela ação para recompor
seu patrimônio. Se o ilícito for de natureza penal, porque desafia
um bem jurídico penal, como uma propriedade ou a vida, que o
Ministério Público possa realizar uma investigação criminal.
Mas se aquela conduta violar uma norma disciplinar, quem realiza a investigação? O empregador, a administração pública, no
processo administrativo disciplinar ou na sindicância disciplinar.
É isto que decorre do sistema constitucional.
Não pretendo me alongar muito mais. Tracei um panorama do
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que acontece no Brasil de 1988 para cá, porque já era assim no
Brasil antes mesmo da constituição do mesmo ano. Ainda que no
tempo escuro da ditadura já se admitia o poder investigatório do
MP. O que não havia era uma entidade tão forte, independente e
ágil a ponto de conseguir os resultados alcançados após o final
dos anos oitenta do século passado.
É assim fora do Brasil. Da mesma maneira em Portugal, Itália,
Alemanha, Espanha, França, Chile, Argentina e Japão. Até na Colômbia o Ministério Público pode realizar inquéritos criminais.
É terrível imaginar que tenhamos que defender o poder investigatório do Ministério Público tendo que enxergar defeitos em outras
instituições. Recuso-me a fazê-lo.
Prefiro mesmo acreditar que as instituições policiais são também
essenciais. Devem também gozar de atributos e de prerrogativas
que fortaleçam todas suas carreiras e dignifiquem os seus membros e funções, a supor que defender o poder investigatório passa pelo enfraquecimento de qualquer instituição indispensável à
construção dessa sociedade.
Mas tenhamos presente que, para que seja possível assegurar verdadeiramente a eficácia da persecução policial, a aplicação real e
concreta da lei penal, para que o Brasil seja e continue sendo um
estado contemporâneo e não ultrapassado, é fundamental que te46 | Coleção CIEE 128

nhamos essa visão abrangente do problema.
Quem quer realizar investigações criminais, por exemplo, já o faz
há décadas. Assim como o indivíduo que deseja continuar realizando investigações criminais, o faz com fundamento constitucional, porque é desse sistema homônimo que decorre a vinculação do Ministério Público como instituição essencial às defesas
das liberdades públicas.
A possibilidade de investigação do MP é um instrumento de defesa da cidadania e da sociedade. Os promotores não desejam e nem
teriam condições de assumir a atividade ordinária de averiguação. O Ministério Público precisa ter a possibilidade de investigar
quando necessário.
E como saber quando a apuração é necessária? Ora, a história registra. O doutor Antonio Visconti, fundador do Ministério Público Democrático, é uma grande referência no assunto.
Na década de 1970 existia uma milícia policial chamada Esquadrão da Morte. Sua elucidação contou com o trabalho inicial de
investigação do Ministério Público. É para evitar o abuso por parte do Estado que os promoteres deve poder investigar.
Tivemos mais recentemente, nos anos 90, um triste episódio que
ganhou o nome de “O Caso do Bar Bodega”. Para os mais jovens,
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“O fato é que decorre também
do sistema constitucional
a possibilidade do próprio
Judiciário realizar investigações
quando necessário. Não é só
a polícia, o MP, mas também o
Parlamento, como mencionado, ou
o próprio Judiciário."
é exemplificativo e sintomático. Na zona sul de São Paulo, em
Moema, em um bom bar-restaurante, de classe média alta, ocorreu um latrocínio, um roubo seguido de morte.
Com a enorme pressão pública, a polícia logo proclamou os culpados, que confessaram os delitos e foram presos. Jovens pardos
com antecedentes criminais admitiram a prática do latrocínio. O
promotor de Justiça Eduardo Araújo, ao receber o flagrante, des48 | Coleção CIEE 128

confiou daquela versão e passou a reinquirir as pessoas.
Os culpados não eram aqueles cidadãos. Eram outros, que não
tinham antecedentes. Jovens brancos que acabaram presos. Por
isso, digo que é também para proteger o homem da ação do Estado que o Ministério Público deve investigar.
Há dois anos, aconteceu outro caso terrível de um médico geneticista, aqui na capital paulistana, que induziu dor e sofrimento
para centenas de mulheres. O doutor Luiz Henrique Dal Pozz
conduziu a investigação.
Para quem essas mulheres foram detalhar o ocorrido? Para o Ministério Público. O Luiz Henrique foi o autor da denúncia que
inicialmente foi rejeitada porque não cabia ao MP investigar.
Seria razoável submeter às vítimas à fila do plantão policial e ao
ambiente policial para descrever à autoridade, volto a dizer, qualificada e preparada? Seria prudente expor aquela mulher a detalhar o ocorrido na intimidade de um atendimento de uma consulta médica? Não, de maneira alguma.
Conspirar contra o poder investigatório do Ministério Público me
parece ser o mesmo que conjurar contra a concretização do Estado Democrático de Direito.
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debates
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DEBATES, intermediados
por Wálter Fanganiello
maierovitch
vice-presidente do conselho de
administração do ciee
WALTER FANGANIELLO MAEIROVITCH – antes do
debate, acho oportuno fazer duas considerações.
Primeiramente, agradeço o excelentíssimo Procurador pela
clareza e o brilhantismo da exposição.
E também cumprimento meu ilustre colega, o desembargador
Antonio

Carlos

Malheiros

e

ressalto,

excelentíssimo

Procurador, que quando fui destacado para mediar o encontro,
por sugestão do presidente-executivo do CIEE, Luiz Gonzaga
Bertelli, havia uma razão importante.
Revelo aos senhores que por um ato do então presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Bruno
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Affonso de André, foi instituído, com base em uma resolução
interna, um setor de Inquéritos Policiais e de Corregedoria
de Presídios.
Trata-se

de

uma

Corregedoria

permanente,

sujeita

evidentemente ao Corregedor-Geral. Fui o segundo juiz a
ocupar essa função e prontamente recebi uma representação,
e também foi proposta uma ação, contestando a legitimidade
do poder correcional do juiz.
Divido a informação para os senhores verificarem como essa
situação vem se avolumando de forma crescente.
Passamos por isso onde verifiquei, em um trabalho de
pesquisa, que no mundo inteiro aquilo que se chama de
atividade policial é uma função auxiliar.
O próprio Gastón Gese foca essa questão constitucional e
aborda a relação de coordenação e não de subordinação. Ele
colocava que a magistratura do Ministério Público, em razão
do poder magistral da sociedade, tem a capacidade correcional
até por causa da função auxiliar e de onde o trabalho policial
é fornecido ao titular da ação penal.
Antes da Constituição de 1988 não havia qualquer dúvida
a respeito do poder de investigação do Ministério Público,
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como disse o brilhante Procurador-Geral em sua exposição.
Não conheço um legislador que tenha colocado em dúvida
essa legitimação.
Agora, recentemente, tivemos o voto do ministro Nelson Jobim,
que dispensa comentários, no sentido de levantar essa bandeira
que na realidade é uma aventura, fazendo essa sustentação
contra o interesse social ao tirar a legitimidade ministerial.

Francisco José de Toleto – qual seria sua visão sobre
quando, e em quais questões o Poder Legislativo prejudica a
ação investigativa do Ministério Público.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA – Agradeço a pergunta do
doutor Francisco José de Toledo, colega de graduação da faculdade.
Mencionei no início e vou repetir: temos uma preocupação
permanente com o Poder Legislativo. É lamentável porque o
Ministério Público, quando atua, quase sempre o faz gerando
uma contraposição e um antagonismo com pessoas poderosas.
O homem simples detém poder episódico, o do voto, mas os
grupos e os próprios poderes do Estado detêm poder permanente.
O Ministério Público, quando atua, às vezes desafia interesses
econômicos, políticos, ilícitos e é natural que algum poder se
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manifeste contrariamente. Em algumas ocasiões eles se juntam
e fica muito mais difícil nossa atividade.
O Legislativo não auxilia o Ministério Público quando, por
exemplo, concebe uma iniciativa com o intuito de judicializar
o inquérito civil.
Há uma proposta que já passou pela Comissão de Constituição
e Justiça na Câmara dos Deputados que pretende retirar do
Ministério Público a presidência do inquérito civil. Tem como
função com que investiguemos improbidades administrativas
e danos ambientais, por exemplo, saindo do campo criminal
e vindo para a tutela dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.
Essa será a próxima empreitada e a próxima discussão. O
Legislativo, repetindo a pergunta, não ajuda quando esquece que
ele também se vincula à cidadania, à República e à democracia.

Maria Garcia - professora – Veja a perspicácia:
professor é sempre professor, e enxerga sempre além. A convite
do saudoso ministro Domingos Franciulli Netto fiz todo o
trabalho de atualização da monumental obra do professor
Meirelles Teixeira.
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Já que vossa excelência expandiu o tema e não se concentrou
em um tema específico, a pergunta recai sobre o Ministério
Público e a população de rua. Há um direito de morar na rua?
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA – Professora Maria
Garcia, obrigado. Inicialmente, quero também destacar a obra
de Meirelles Teixeira, atualizada por Maria Garcia, obra de
referência do Direito Constitucional brasileiro.
Aproveito para convidar a todos para conhecer o Instituto
Brasileiro de Direito Constitucional, instituto este que teve
na última terça-feira o Ministro Ayres Britto se declarando
membro e realçando sua importância. O Instituto recentemente
organizou um colóquio com a participação de Michel Temer.
Eu me confesso um pouco ausente de suas atividades, mas o
recomendo. Faz bem à saúde frequentar esse tipo de ambiente.
Existe um conceito em Direito Constitucional e falo para os
mais jovens, que é o da constituição formal, porque é uma
norma, um direito que está dentro do Direito Constitucional.
Só na aparência ela é dessa maneira.
Existe outro conceito, mais importante, que é o da constituição
material. É saber se o conteúdo daquela regra é de fato de
direito constitucional. O artigo 6° da Constituição, quando
afirma o direito à moradia, como também à maternidade, à
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proteção da infância, define claramente normas de conteúdo
dessa natureza.
A sensação, quando chego para trabalhar todos os dias na
Rua Riachuelo, 115, na cidade de São Paulo, encontro jovens
que vivem em frente ao Colégio Álvares Penteado e já me
cumprimentam, alguns até mesmo pelo nome, graças ao
tamanho tempo de convivência, e sou capaz de falar o nome de
alguns deles, é que a constituição cidadã não chegou ao Largo
de São Francisco, nos arredores do centro da cidade.
O artigo 6° da Constituição, que é a constituição material,
não chegou para aquela população que, sob sol ou sob chuva,
conserva sozinha a sua condição humana, mas que não tem
isso reconhecido pelo Estado ou por aqueles que deveriam
prover mecanismos para o seu desenvolvimento.
Heráclito optou por viver sozinho, pois não gostava da vida em
sociedade. Acredito que se é possível para o ser humano optar
por ser ermitão, vivendo na rua, trata-se de uma decisão que
deve ser tomada na plenitude do seu juízo de valor e não sob o
efeito de uma miséria qualquer.
As misérias a que me refiro são a da falta de educação, de convivência
familiar, de um direito caro que é o direito de brincar e divertir-se
quando criança, o lado lúdico da vida, e assim se desenvolver para
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a vida adulta, e a infelicidade do efeito das drogas.
Não acredito que exista o direito de morar na rua, professora, quando
o exercício desse direito pressupõe a falta da dignidade da pessoa
humana. Espero que a senhora comungue desse meu entendimento.

Wálter Fanganiello Maierovitch – Formulo,
agora, uma pergunta de difícil resposta que evidentemente tem
a ver com os efeitos da recente decisão do Supremo Tribunal
Federal e suas consequências caso esse habeas corpus seja
concedido. Refiro-me a uma impetração que tem como paciente
a pessoa acusada de ter matado o prefeito.
A quem interessa e por que impedir o poder do Ministério
Público? Lembraria até que ponto essa decisão no habeas
corpus beneficia todas as outras investigações já feitas pelo
Ministério Público que já atingiram e defenestraram, para
felicidade geral, um Joaquim Roriz e um José Roberto Arruda.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA - Há outro conceito no
direito que é o de prova legítima e de prova ilícita. Prova ilícita
quando produzida com violação da lei e prova ilegítima quando
o meio de produção da prova não é compatível com a lei.
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O que me preocupa é que, prevalecendo o entendimento de
que o MP não possa investigar, alguns podem considerar que
tudo aquilo que esse órgão tenha feito é fruto de uma árvore
envenenada, quando, na verdade, a toxina não está na árvore.
Não é possível que seja algo com veneno quando o mesmo está
no homem, naquilo que ele é capaz de transformar a árvore.
Neste caso específico, interessa àquele que deseja alcançar
a impunidade, se sobrepondo ao princípio da isonomia, da
igualdade de todos. Àquele que deseja subverter a aplicação
da lei.
Não acredito que o Supremo Tribunal Federal venha a
considerar inconstitucional o poder investigatório e estou
muito otimista com relação a isso. Também não creio que
venha a desprezar provas que tenham sido produzidas porque
isso geraria insegurança jurídica.
Hoje, tão importante quanto a sociedade civil, a imprensa é
aliada do Ministério Público e vem se sensibilizando com esse
tema, pouco a pouco.
Eu próprio não tenho descansado e tenho discutido o assunto
abertamente em todo espaço possível na mídia para chamar a
atenção sobre esse tema. Hoje há um número cada vez maior
de movimentos sociais que se interessam por esse tema.
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Não identificado – Essa pergunta diz respeito a uma
pessoa idosa de 90 anos de idade que necessita de uma intervenção
cirúrgica, mas não possui recursos. Sendo a saúde um direito
indispensável, como proceder junto ao Ministério Público? Pode
ser parceiro? É o defensor da cidadania e dos direitos indispensáveis
à vida? Como Vossa Excelência abordaria a questão?
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA – Atualmente o Estado
brasileiro dispõe de duas instituições que podem realizar esse
tipo de atividade sem prejuízo de outras.
O próprio Ministério Público é uma delas. Em cada comarca
há um Promotor de Justiça com atuação na área dos idosos e
na área de saúde pública. Na capital paulista temos, na rua
Riachuelo, 115, 1° andar, a Promotoria de Direitos Humanos
que faz esse tipo de atendimento.
Sem prejuízo de nossa atuação há a valorosa Defensoria Pública que
também deve atuar para aquele que não tem recursos econômicos,
ou seja, é hipossuficiente em razão da condição econômica.
Eu recomendaria à pessoa procurar um Promotor de Justiça
porque é realizando esse tipo de atividade que o Ministério
Público encontra sua razão de ser, não apenas na investigação
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criminal, mas atendendo o idoso, promovendo a defesa dos
direitos humanos.
Franklin Andrade de Souza – advogado - A PEC
37 (Proposta de Emenda à Constituição), se aprovada, proibirá
o Ministério Público de qualquer tipo de investigação. Porém,
quem apuraria os crimes cometidos por policiais? Não seria o
caso de se criar uma Emenda Constitucional de modo taxativo
para legitimar a investigação do Ministério Público?
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA – Eu penso que não há
necessidade de uma PEC ou de uma alteração na Constituição
para afirmar aquilo que o Ministério Público já detém. O MP
pode investigar. Acho que não há necessidade de qualquer
mudança constitucional para garantir que o MP possa investigar.
Defendo a tese de que se a Proposta de Emenda à Constituição
for aprovada, estabelecendo a exclusividade, ela será
inconstitucional. Estaremos diante daquele fenômeno da norma
constitucional inconstitucional, porque ela ofende o restante do
sistema. A Constituição não dá espaço para essa inovação.
Para concluir, o que me preocupa e que está subjacente a isso
tudo, é que quando se afirma a exclusividade para que a Polícia
Civil ou a Federal realizem investigações, quase sempre surge o
argumento de que é preciso dotar as polícias, por exemplo, com
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independência funcional e autonomia.
Teríamos assim, dentro do Estado, uma instituição de natureza
policial sem controle político. O que pode aparentemente ser ruim,
mas não é ruim. A atividade política não é uma atividade nociva.
Muito pelo contrário, a atividade política é essencial na vida do
Estado. É aquela que se realiza com liberdade, mas vinculada a
fins específicos, que exigem comprometimento das pessoas.
Tome como exemplo o aparato do Executivo. Há um poder
paralelo de natureza policial. Esse estado policial me preocupa.
O lugar das carreiras policiais é dentro mesmo do Poder
Executivo, sujeitas à vinculação hierárquica, à disciplina e
ao controle porque este é o primeiro modo de contenção dessa
atividade estatal arriscadíssima que é a policial. Isso interfere
na vida das pessoas.
É por essa razão que é preciso que, não apenas para controle da
polícia, mas para que sempre que necessário e indispensável, o
Ministério Público conserve a sua capacidade de investigação.
Quando a polícia reclamar a investigação haverá o Ministério
Público, como há o Legislativo e o próprio Judiciário. Um
trabalho de corregedoria permanente.
Foi na década de 1930 que surgiu em São Paulo o regimento das
correições e desde então o Judiciário realiza trabalhos dessa
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natureza também na atividade policial. Na minha opinião, é
assim que o tema deve ser conduzido.
Agradeço ao doutor Luiz Gonzaga Bertelli pelo convite, pela
oportunidade da exposição e de me reunir com todos. Estarei
sempre pronto e à disposição. Comparecerei tantas vezes
quantas forem necessárias.
Quero agradecer também aos meus colegas Luiz Henrique Dal
Pozz e José Carlos Bonilha, diretor-geral do Ministério Público, e
aos doutores Arnaldo Hossepian e Mágino Alves Barbosa Filho,
Subprocuradores-Gerais de Justiça que me acompanham nesta
manhã deliciosa.
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Durante a cerimônia de encerramento deste Fórum de Debatesdo do CIEE sobre a Realidade Brasileira, o ilustre conferencista Márcio Fernando Elias Rosa é laureado por Luiz Gonzaga Bertelli, presidente executivo do CIEE, com o Troféu
Gratidão.
O troféu é uma produção do escultor alemão Hans Goldammer, e simboliza a busca do estudante para alcançar a realização profissional.
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Em “O poder de investigação do Ministério Público”, livro integrante da coleção CIEE, resultado de mais uma edição do tradicional Fórum Permanente
de Debates do CIEE sobre a Realidade
Brasileira, Márcio Fernando Elias Rosa
apresenta sua visão crítica sobre o papel
e a importância do Ministério Público.
Ele defende também a autonomia funcional da instituição a
serviço da transparência jurídica, explicando para os leitores
quais são os âmbitos de atuação do MP, como promover, privativamente, a ação penal pública; zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, solicitando as medidas
necessárias a sua garantia; requerer 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.
Esta obra tem como objetivo expor de maneira sucinta o papel do MP na defesa dos direitos constitucionais do cidadão,
que segundo o artigo 127, da Constituição Federal de 1988, é
um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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