
Revista Eletrônica PRPE, Maio de 2004

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Pernambuco

Discurso proferido, como representante do COLEGIADO DE
PROCURADORES DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO, na
solenidade de apresentação das Exmas. Sras. procuradoras
da República LÁDIA CHAVES, MABEL MENGE, BARTIRA
GOÉS e CAROLINA FURTADO, realizada no auditório  da
Procuradoria da República em Pernambuco, em 06 de maio
de 2004, às 17h30min. 

Saudações.

Os ritos são marcas de todas as sociedades, das mais primitivas às mais
complexas. Das cerimônias religiosas, às laicas, o homem avança em sua vida civil, familiar
e  pública,  celebrando  os  ciclos  da  existência,  as  vitórias  do  dia-a-dia,  a  renovação  dos
caminhos  a  trilhar.  Hoje,  estamos  aqui  reunidos  celebrando  a  chegada  de  novas
procuradoras da República e, de certa forma, renovando o espírito da instituição e os valores
e compromissos que todos devemos ter com os ideais da República e da Justiça. 

Assim,  é  com  imenso  prazer  que  a  Procuradoria  da  República  em
Pernambuco  recebe  as  Exmas.  Sras.  procuradoras  da  República  Ládia  Chaves,  Mabel
Seixas Menge, Bartira de Araújo Goés e Carolina de Gusmão Furtado, titulares do 2º, 3 º, 4º
e 6º Ofícios Criminais, respectivamente, que se juntarão aos demais integrantes deste MPF,
atualmente com 12 ofícios,  sendo 7 (sete) na área criminal e 5 (cinco) na área da tutela
coletiva. 

Apesar  da imensidão de nossas  atribuições,  houve grande dificuldade na
expansão do MPF nos últimos cinco anos.  Apesar  disso,  em Pernambuco,  conseguimos
atingir  um reconhecido  padrão  de  organização  e  de  distribuição  de  trabalho,  graças  ao
empenho do Colegiado, em uma gestão democrática e participativa, e aos nossos valorosos
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servidores. 

Como disse, este é também um momento de celebração institucional.

Sou, naturalmente, suspeito para falar do Ministério Público, pois dele faço
parte. Para além de quaisquer subjetividades, considero o Ministério Público uma prova da
engenhosidade  brasileira,  dessa  capacidade  de,  sob  os  trópicos,  as  heranças  do  Velho
Mundo  e  do  Novo  Mundo  serem  submetidas  ao  liquidificador  da  cultura  brasileira  e
converter-se em algo totalmente  novo.  Não há,  no  mundo,  um órgão  como o Ministério
Público. Por isso, não é exagero dizer que o formato institucional do Ministério Público é um
legado do Brasil  à  cultura  universal.  É  um filho  primoroso dos  movimentos  e lutas  pela
contenção  do  exercício  do  poder,  que inspiraram os  barões  ingleses  do  século  XIII,  as
revoluções do século XVII e XVIII e, no caso do Brasil, o movimento de redemocratização
que desaguou na Constituição de 1988.

Observe-se que, nos primórdios da Era Moderna, separou-se do Rei ou do
Governante (do Executivo, em linguagem moderna), o poder de fazer as leis e de julgar os
seus cidadãos. No Brasil, fomos além: separamos do Executivo o poder de determinar e de
influenciar sobre quando e como acusar os seus cidadãos. Quem detém a espada e a bolsa
já não mais detém o poder de acusar. Nisso vejo a engenhosidade e a inovação da cultura
jurídica brasileira. 

Apesar de nossas deficiências, o Ministério Público vem, nos últimos anos,
se consagrando como uma das mais dinâmicas instituições públicas brasileiras. Isso só foi
possível porque a Constituição de 1998 assegurou status especial à instituição e aos seus
membros.  Para  cumprir  com  sua  missão  constitucional,  a  Constituição  assegurou  à
Instituição  autonomia  em relação aos  demais  Poderes  da  Federação.  Assegurou-se aos
integrantes  do  Ministério  Público  a  independência  funcional  e  as  mesmas  garantias  e
vedações consagradas para os magistrados do Poder Judiciário, o que, em última análise,
define  o  estatuto  constitucional  da  magistratura  do  Ministério  Público,  possibilitando  aos
magistrados ministeriais o desempenho de suas funções livre de influências e de pressões
externas ou mesmo internas.
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Cada magistrado do Ministério Público é, dessa forma, um universo. Isso,
contudo, não significou isolamento interno e externo, nem tem justificado o surgimento de
restrições no que se refere à busca da melhoria da atuação institucional. Ao contrario, há
uma salutar cultura institucional voltada para o diálogo e para a troca de experiências. Como
pano de fundo dessa cultura, encontra-se a consciência de que a independência funcional
não existe como um fim em si mesmo, mas sim para que possamos defender, segundo a
nossa consciência e nos limites da Constituição e da lei, os interesses mais elevados da
sociedade.

Aqui,  uma  pequena  ressalva.  O  termo  magistrado  não  é  normalmente
utilizado para designar os integrantes do Ministério Público, muito embora seja histórica (v.
Rui Barbosa), cultural (v. a tradição do direito português) e juridicamente (v. CF, art. 127)
mais adequado para tal fim, pois a tais integrantes foram atribuídas funções públicas de alta
relevância,  manifestações  concretas  da  soberania  do  Estado,  e  foram  asseguradas  as
mesmas garantias e vedações da magistratura do Judiciário.

Esse estatuto de magistratura tem bônus e ônus. Todo poder traz consigo
uma grande responsabilidade. Embora não sejamos órgão de Governo (em sentido estrito),
somos órgão de Estado, e, como tais, podemos ferir direitos dos cidadãos. É preciso manter
redobrado o zelo na atuação ministerial, de tal forma que a aplicação da Constituição e das
leis seja ao mesmo tempo efetiva e equilibrada, punindo-se os excessos nos termos da lei.
Sobre isso,  registre-se que,  em pesquisa  realizada há alguns anos,  os  procuradores  da
República manifestaram favoráveis à criação de instituição de controle externo, nos mesmos
moldes  da  que  venha  a  ser  criada  para  o  Judiciário,  e  que  não  implique  ofensa  à
independência funcional. 

Ao lado das responsabilidades, estão os desafios. Em linhas gerais, nossa
atuação pode ser dividida em dois campos: o criminal e o civil. Em ambos, há muito a fazer. 

Em que pese o fato de que a Constituição brasileira assegurar um amplo
catálogo de direitos fundamentais e estabelecer obrigações para os Poderes Públicos na
promoção e na defesa desses direitos, a prática revela quão distante encontra-se o texto
legal da realidade. O amadurecimento e a consolidação de democracia brasileira nos últimos
anos não foram ainda suficientes para diminuir as desigualdades sociais e econômicas no
Brasil,  gerando  sobre  todos  os  Poderes  Públicos,  inclusive  sobre  o  Ministério  Público,
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pressões e expectativas quanto à aplicação dos princípios e regras constitucionais. 

No campo dos direitos difusos, a grande dificuldade é atender as grandes
demandas de parcelas menos favorecidas da sociedade brasileira e a complexidade dessa
área de atuação do Ministério Público que adentra ao controle  judicial  e  extrajudicial  da
discricionariedade do administrador público para conformar essas políticas públicas.

No campo criminal, velhos e novos desafios estão colocados, tais como: o
surgimento e a consolidação de organizações criminosas, atuando, de forma coordenada,
em inúmeros Estados e países; ações criminosas relacionadas ao tráfico internacional de
drogas, de armas e de pessoas; o terrorismo; a lavagem de dinheiro; a corrupção de agentes
públicos;

os novíssimos crimes praticados pela internet;  os crimes contra os direitos
humanos; o aumento da criminalidade local e as repercussões negativas para a paz social e
a estabilidade dos regimes democráticos. Tudo isso vem desafiando o sistema criminal –
Executivo (Polícia), Ministério Público e Judiciário – a adaptar sua atuação, sobretudo tendo
em vista as expectativas depositadas pela sociedade de maior eficácia na atuação do Poder
Público  no  controle  da  criminalidade,  requerendo  um  constante  aperfeiçoamento  e,  até
mesmo, uma nova abordagem do fenômeno criminoso e das formas de combatê-lo.

Ao  lado  disso,  há  outros  desafios  originados  de  focos  de  corrupção  da
máquina administrativa, que não só provocam sérios prejuízos aos bens e recursos públicos,
mas comprometem a melhoria das condições de vida das populações mais carentes. Uma
parcela significativa dos recursos públicos destinados à implementação de ações, que visam
o  bem  estar  da  população  (saneamento  básico,  saúde  pública,  educação,  combate  à
pobreza,  seguridade  social  etc),  acaba não  chegando  ao  destino,  sendo apropriada por
autoridades públicas, empresas e cidadãos envolvidos em esquemas de corrupção. Mesmo
quando os recursos chegam ao destino, acabam sendo aplicados ou de forma irregular ou
sem qualquer compromisso com a qualidade da atuação administrativa.  Em todos esses
campos, ao lado da Polícia, do Judiciário, do Executivo e da própria sociedade, o Ministério
Público é peça fundamental a uma adequada resposta estatal a tais fatos delituosos. Essa
atuação, no entanto, encontra-se comprometida, entre outros fatores, pelo número reduzido
de  membros  do  Ministério  Público  e a  amplitude  dessa  tarefa,  por  falhas  estruturais  na
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legislação que possibilitam aos infratores manobras judiciais para escaparem das sanções
legais  ou  para  dificultarem  a  investigação,  e,  sobretudo,  por  uma  tendência  recente  de
reduzir ou limitar o espectro de atuação do Ministério Público.

Entramos, aqui, no tema dos poderes investigatórios do Ministério Público,
ponto que se encontra na pauta do dia, com repercussão não apenas para os destinos do
Ministério Público, como também para o próprio Estado de Direito brasileiro. 

Não é exagero.

Chamo a atenção para o fato de que, em qualquer apuração criminal, cabe
ao Ministério Público determinar à Polícia a realização das diligências a serem realizadas.
Compreender  isso  ajuda  a  perceber  que,  sob  certo  aspecto,  a  discussão  em torno  dos
poderes investigatórios do Ministério Público é superficial. Podemos simplificar a discussão
da seguinte forma: por uma concepção, a Polícia seria o único órgão que pode executar as
diligências  determinadas  pelo  Ministério  Público,  o  qual,  contudo,  não  poderia  executar
aquilo que pode ordenar à autoridade policial. Tal entendimento, além de não ter qualquer
sentido prático, não é compatível com o estatuto constitucional do Ministério Público.

Não  faz  qualquer  sentido  que  (a)  a  Constituição  tenha  instituído  uma
magistratura  especial,  com todas  as  garantias  necessárias;  e  (b)  que  a  esse  corpo  de
magistrados  tenha  sido atribuída  a  tarefa  exclusiva  de  acusar  os  cidadãos;  e  que  essa
mesma  Constituição  seja  interpretada  como  se  os  integrantes  dessa  magistratura
estivessem impedidos, por exemplo, de realizar a oitiva de pessoas, de buscar provas, etc,
necessárias à formação de sua convicção sobre a presença de elementos para processar
criminalmente  tal  pessoa.  Não  faz  sentido  também  que,  querendo  obter  uma  prova,  o
Ministério  Público  possa  ordenar  à  Polícia,  mas  não  possa  realizar  diretamente  essa
diligência. É preciso ter em mente que acusar não é um ato simples: é um ato de grande
responsabilidade.  Para  aqueles  sobre  os  quais  recai  tal  responsabilidade  devem  ser
garantidos todos os instrumentos necessários para a formação de sua convicção.

O Ministério Público não quer e nem pode fazer o trabalho da Polícia.  É
infinitamente inferior o número de procedimentos administrativos ao de inquéritos policiais,
muitos daqueles instaurados para não sobrecarregar a Polícia com apurações, que podem
ser resolvidas com um simples ofício ou oitiva, antes de ser oferecida a denúncia. O que se
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quer é apenas reservar, ao único órgão de acusação do Estado brasileiro, mecanismos que
permitam, em casos excepcionais (necessidade de elevado nível de sigilo, corrupção em
órgãos de cúpula, etc.), conduzir apuração própria para o cumprimento do dever de exercer
a acusação.  Neste momento de aumento da criminalidade, penso que é irrelevante para
sociedade  e para  a efetividade do  controle  das  atividades criminosas  que os elementos
probatórios  tenham  sido  coligidos  em  inquérito  policial  ou  em  autos  administrativos  do
Ministério  Público.  O  que  importa  é  saber  que  a  apuração  foi  realizada  respeitando  os
direitos fundamentais dos investigados, dentro dos limites constitucionais e legais, cabendo
ao  Ministério  Público  manter  uma  relação  rigorosa,  porém  respeitosa  para  com  os
investigados, preservando-lhes, como sói ocorrer, os seus direitos, entre os quais o direito de
conhecerem em que condição foram chamados a depor, o direito de permanecer calado,
entre outros. 

Infelizmente, alguns ministros do STF, em linha contrária a outros tribunais e
juristas,  têm  entendido  de  forma  diversa,  em  decisão  equivocada  que  não  leva  em
consideração o estatuto constitucional do Ministério Público. A questão, contudo, ainda não
foi consolidada pelo plenário do STF e será objeto de rediscussão, quando esperamos a
superação desse entendimento.

Longe dessa discussão, o fundamental é a percepção de que a palavra de
ordem no tema da segurança pública, em sentido amplo, encontra-se na integração entre os
Poderes Públicos: membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia, do Executivo e
do Legislativo. Sem integração, a efetividade é ameaçada. 

Já perto  do final,  penso que o estatuto  constitucional  da magistratura  do
Ministério  Público,  marcado  pela  independência  funcional,  acrescido  das  atribuições
constitucionais de defensor dos interesses superiores da sociedade, a qualidade profissional
dos seus membros e a prática concreta, qualificam o Ministério Público no Brasil como uma
das mais importantes instituições públicas do regime democrático nacional, autorizando, sem
qualquer  exagero,  a  conclusão  de  que  essa  experiência  institucional  autenticamente
brasileira constitui-se como uma contribuição à cultura universal de como ser estruturado o
controle do exercício do poder em uma democracia.

Caras  Ládia  Chaves,  Mabel  Seixas  Menge,  Bartira  de  Araújo  Goés  e



Revista Eletrônica PRPE, Maio de 2004

Carolina de Gusmão Furtado, sejam bem-vindas. Estou certo de que, junto com os demais
procuradores da República e com os funcionários desta Casa, continuaremos a construir o
MPF que todos queremos.

Boa sorte e sejam bem-vindas.

Recife(PE), 06 de maio de 2004.

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, procurador da República.


