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I APRESENTA<;AO 
l'1 

: I 

Ainda que, com palavras diferentes, raramente, alguma pessoa, quando crian(fa~ 
deixou de receber como conselho a li(fao de Aristoteles (384-322 a.C.): uE 

Jazendo que se aprende a Jazer aquilo que se deve aprender a Jazer". Passados vanos 
seculos, ainda discutimos os vestigios iniciais do Ministerio Publico, pois os que 
escavaram nossas reminiscencias atribuem-nos aos egipcios, romanos e gregos. Talvez 
pela ausencia de elementos mais concretos, 0 usual e creditar a Fran(fa 0 nosso ber(fo, 
atribuindo ao Rei Felipe, 0 Belo, 0 primeiro texto, em 23 ou 25 de mar(fo de 1302, 
que trata objetivamente dos procuradores do rei. A leota evolu(fao francesa teve seu 
momento culminante em 1790, quando urn decreta conferiu vitaliciedade a seus 
membros e dividiu suas fun (foes em duas: urn era 0 comissario do rei, que velava 
pela aplica(fao da lei e sua execu(fao, enquanto 0 outro era 0 acusador, eleito pelo 
povo. 

Estudiosos tambem asseguram que, em grande parte da Europa, diante da 
crescente complexidade do Estado, os soberanos come(faram a instituir tribunais 
regulares para distribuir a justi(fa, evidentemente, em nome dos proprios soberanos. 

Aqui, no Brasil, sob influencia lusitana, 0 primeiro texto que se tern noticia 
tratando do Ministerio Publico foi 0 constante no artigo 18 do Regimento das Rela(foes 
do Imperio, baixado em 2 de maio de 1847. Com a ProcIama(fao da Republica, coube 
a Campos Salles, na qualidade de Ministro da Justi(fa do Govemo Provisorio, tra(far 
os contomos de institui(fao, na edi(fao do Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, 
em cuja Exposi(fao de Motivos inseriu que "0 Ministerio Publico e uma institui(fao 
necessaria em toda organiza(fao democratica e imposta pelas boas normas da 
Justi(fa, a qual compete: velar pela execu(fao das leis, dos decretos e dos 
regulamentos que devam ser aplicados pela Justi(fa Federal e promover a(fao 
publica onde ela convier". 

Ja, Frederico Marques, respeitado e admirado por juristas e historiadores, trouxe 
a sustenta(fao, entre nos mais acolhida, de que "0 Ministerio Publico nao surgiu de 
repente, num so lugar, por for(fa de algum ato legislativo, mas formou-se lenta e 
progressivamente, em resposta as exigencias historicas". Talvez isso explique a 
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contemporaneidade, pois, a contar de seu nascedouro em nosso pais, e possivel 
fracionar a historia institucional em duas fases: antes e depois da Constituic;ao Federal 
de 1988. 

Disso todos nos sabemos um pouco. Todavia, as coisas, por si so, nao sao 
interessantes, mas assim se tornam se nos interessarmos por elas. F oi visando a 
disseminar 0 interesse interno e externo da nossa historia que realizamos essa reduzida 
incursao, imposta para fixar a exata importancia da entidade nacional de classe -
CONAMP de hoje, e CAEMP de ontem -, na construc;ao e no aperfeic;oamento do 
Ministerio Publico. Permita-nos, sem qualquer modestia, destacar que 0 Ministerio 
Publico atingiu 0 status atual, de uma das instituic;oes mais resp~itadas da nac;ao, 
grac;as ao trabalho das entidades de classe que lutaram para a criac;ao da carreira, 
como intrepidos desbravadores, em epoca que vigorava a livre nomeac;ao e demissao 
de seus membros. Era final dos anos 60 e viviamos sob a ditadura militar, quando 0 

Presidente Castelo Branco enviou ao Congresso Nacional urn projeto de Constituic;ao, 
que resultou, depois, na Carta de 1967, periodo de censura e sem concepc;ao de urn 
Ministerio Publico voltado exclusivamente a defesa social, mas ja imperava, no seio 
da classe, 0 inconformismo de atuar na defesa do Estado e de seus interesses colidentes. 

Revestido de tais propositos, ja no ana de 1971, na cidade de Ouro Preto, 
Minas Gerais, foi fundada a CAEMP (Confederac;ao das Associac;oes Estaduais do 
Ministerio Publico), com 0 objetivo de buscar 0 aperfeic;oamento institucional e a 
defesa dos direitos e interesses gerais de seus membros. 

Uma atividade intensa foi sendo desenvolvida em tomo da entidade nacional, 
que, depois, acolheu os demais ramos da Uniao e se transformou na Associac;ao 
Nacional dos Membros do Ministerio Publico (CONAMP). Em 1985, ao realizar 
uma pesquisa em todo 0 territorio nacional, objetivando colher subsidios para elaborar 
nosso capitulo na futura Constituic;ao Federal, a CONAMP conseguiu extrair os pontos 
especificos capazes de inserir no texto em vigor os nossos principios, nossas garantias 
e prerrogativas. 

A avalanche de ideias produzidas por toda a classe, e exteriorizadas por meio 
da CONAMP, trouxe conquistas inestimaveis, como a LONMP (LC 40), que unificou 
a organizac;ao dos Ministerios Publicos nos Estados da Federac;ao, depois a Lei da 
Ac;ao Civil Publica e centenas de outras, sem as quais nossa atuac;ao seria restrita, g 
cujo apice foi realmente a atuac;ao na Assembleia Nacional Constituinte, de onde 
saimos da condic;ao "de homem so, para guardioes da cidadania", certamente, porque 
demonstramos a ousada pretensao de criar uma instituic;ao propositiva, de construc;ao, 
de trabalho, de sermos agentes transformadores da realidade social. 

A inserc;ao da CONAMP no cenario da total modificac;ao do perfil institucional 
nao pode ser vista como uma revoluc;ao, palavra que foi reduzida a uma dimensao 



CONAMP-CAEMP - UMA HIST6RIA SEM FIM 9 

violenta e que cria sistemas autoritarios, mas, sim, como uma metamorfose, que 
permite uma transforma'tao natural e radical. Tivemos urn tratamento diferenciado, 
nao para a cria'tao formal, mas para fundar uma institui'tao como instrumento essencial 
para a realiza'tao dos valores que 0 constituinte consagrou. Partindo desse raciocinio, 
nao e apropriado os nossos criticos dizerem que "0 Ministerio Publico tern muitos 
poderes, nem nossos adeptos bramirem que os temos pouco". 0 ceme da quesmo e 
saber se efetivamente temos poderes ou instrumentos suficientes para a realiza'tao de 
valores, como a inclusao social, a promo'tao da cultura, da educa'tao, da defesa do 
meio ambiente, a supera'tao das desigualdades regionais, 0 combate it criminalidade 
e it probidade administrativa. 

Hoje, nossos desafios sao diferentes daqueles do periodo de constru'tao, talvez 
mais graves, que e a preserva'tao e 0 aperfei'toamento institucional ante a infinidade 
de proposi'toes legislativas e judiciais existentes, cujo desiderata e fulminar as arduas 
conquistas. Entretanto, para sabermos lutar, e fundamental, 0 conhecimento da nossa 
hist6ria. A valora'tao das conquistas depende da forma como foram alcan'tadas. 

Por isso, nossa reverencia ao querido amigo e historiador Joaquim Cabral Netto, 
etemo Presidente da CONAMP, pessoa de rara sensibilidade no trato de nossas 
reminiscencias, cuja capacidade de retratar fielmente nossa hist6ria e de todos 
conhecida, ante os varios trabalhos desenvolvidos. 

Dizem que 0 talento do historiador consiste em compor 0 conjunto verdadeiro 
de elementos, que sao verdadeiros apenas pela metade, pois urn amontoado de 
documentos sem uma narrativa 16gica, fiel it sua epoca, sem trair ou calar a verdade, 
absolutamente isento, e apenas urn aglomerado de papeis. Aqui, certamente, residiu a 
maior dificuldade do exaustivo trabalho do renomado autor, pois, sem ter urn local 
definitivo na Capital Federal, a entidade utilizava, como sede secundaria, aquela do 
domicilio do Presidente, de sorte que centenas de documentos importantes, para 
registro cronol6gico dos fatos, nao puderam ser recolhidos. 

A pesquisa invejavel ja recomenda a leitura da obra. A liga'tao de Joaquim 
Cabral Netto com a CONAMP, talvez, possa ser explicada por sua origem e pelas 
coincidencias na vida da entidade. Foi, em Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1971, 
que nasceu a CONAMP. Foi, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 12 de 
fevereiro de 1993, que 0 entao Presidente da Republica, ltamar Franco, em homenagem 
it Diretoria da CONAMP, sancionou da Lei n. 8.625, a nossa Lei Organica Nacional. 

E de Minas Gerais a origem do eminente historiador, que la permanece como 
guardiao de todos os nossos passos, para infinitamente registra-Ios. 

Esta e mais uma de suas obras retratando a riqueza do Ministerio Publico, 
exaltando quem 0 edificou e que devera ser objeto de consulta permanente. Pelos 
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mais antigos, para matar a saudade dos tempos heroicos; dos contemporaneos, para 
valorizar a institui~ao e as ferramentas que ela utiliza; e pelos dos jovens e futuros 
colegas, para assumirem a responsabilidade de continuar essa hist6ria sem tim. E, 
tambem, para a sociedade conhecer nossos val ores, mantendo conosco a longa e 
hist6rica parceria. 

JOSE CARLOS COSENZO 
Presidente da CONAMP 



Ainda bem que e assim, sem tim! 

o incansavel e carismatico Joaquim Cabral Netto, mais uma vez, de maneira 
gratuita e marcante, presta urn inestimavel servi~o ao glorioso Ministerio Publico 
brasileiro, notadamente ao seu mundo associativo, quando ass ina a presente hist6ria 
de vida e de emo~ao. "CONAMP-CAEMP - Vma hist6ria sem tim" e a sua mais 
nova contribui~ao para a hist6ria de todos n6s, apaixonados por essa democratica e 
fantastica Institui~ao chamada Ministerio Publico. 

Trata-se, pois, de mais uma arte do amigo Cabral- amigo de todos - para a 
grandeza da hist6ria do Parquet, hoje, infelizmente, conhecida por poucos e critica
da por alguns insensatos e desafortunados. E, sem duvida, uma rica hist6ria de 
lutas e conquistas fundamentais para a consolida~ao do Ministerio Publico como 
Institui~ao imprescindivel, que e, e como hoje esta assentado na nossa Consti
tui~ao Federal. 

Ha muito tempo, as associac;oes de Ministerio Publico tern hist6ria para contar. 
Tern substancia e do que se orgulhar, afinal, muitas das conquistas hoje vivenciadas 
pela Instituic;ao e pela sociedade brasileira, derivam de urn serio e competente trabalho 
realizado pelas entidades de classe, quer no ambito regional, quer na esfera nacional. 
Sim, se pode afirmar, sem medo de errar, que muitos direitos e prerrogativas que 0 

Ministerio Publico brasileiro possui hoje, inseridos na Carta Magna e impregnados 
no meio social, resultam do esforc;o e da ·dedicac;ao de muitos her6is que fazem e 
fizeram parte dessa gloriosa Instituic;ao, especialmente por suas associac;oes. 

E ainda bern que entre eles esta Joaquim Cabral Netto. Homem de bern e Pro
motor de corac;ao, muito fez pelo Parquet mineiro e brasileiro, principalmente quan
do teve a feliz oportunidade de liderar todos a frente da Associac;ao Nacional dos 
Membros do Ministerio Publico (CONAMP-CAEMP), entre os anos de 1979 a 1981. 

Agora, ainda insatisfeito com 0 que ja fez na sua rica vida, foi alem, escreveu 
mais uma obra, como todos os homens de bern, eu repito, devem fazer. E verdade que 
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poucos 0 fazem. Muitos se acomodam. Cabral nunca. Ele e incansavel, experiente, 
inteligente. Ainda bern! Pesquisou muito e escreveu com a alma e com riqueza de 
detalhes, de forma limpida, a historia da nossa maior Entidade de Classe, nos seus 
muitos anos de vida. Anos que se renovam, dia apos dia, e que, portanto, constroem, 
sim, uma historia sem fim ... 

Ele produz uma bela obra, algo de importancia impar. Registra, para sempre, 
na historia do Pais a da nossa Associa«;ao nacional, com todas as suas lutas e glorias, 
dificuldades e erronias, mas, principalmente, com seus acertos e rumos corajosos 
tornados durante toda a sua existencia. 

Como iniciante lider classista que sou, tenho, na presente obra de Cabral, a 
oportunidade de me espelhar, estudar e buscar estimulo. De aprender como e que se 
luta por direitos e por uma Institui«;ao. De reverenciar aqueles lideres que construi
ram 0 forte e respeitado Ministerio Publico que hoje esta ai, em todos os cantos do 
pais, sendo contestado por uns - inclusive autoridades -, mas respeitado e amado 
pela grande maioria das pessoas e da sociedade em geral. Como eu, todos os Cole
gas deste Pais precisam ler e absorver a historia aqui retratada. Precisam refletir 
sobre 0 que hoje possuem e agradecer aos que a criaram. E, claro, lutar com a mesma 
for«;a pel a manuten«;ao das conquistas e dos direitos consolidados. A missao de quem 
hoje tern a honra de pertencer aos quadros da Institui«;ao e trabalhar muito, intensa
mente, de manha ate meia-noite, em favor da sociedade em que vive, tao carente de 
direitos, valores e prote«;ao. No aspecto politico, e nao permitir urn retrocesso, infe
lizmente pregado por setores partidarios e economicos, que nao compreendem a 
democracia como a alma da vida social. Temos, todos, esse compromisso, esse jura
mento, essa nobre tarefa, cuja responsabilidade sera registrada, no futuro, na histo
ria, que aqui nao tern fim ... 

Feliz 0 homem que tern a oportunidade de escrever, com letras honestas, a 
historia de vida das coisas em que acredita e as quais ele vive. Cabral fez isso e, 
portanto, merece todo 0 nosso respeito e agradecimento. E urn agradecimento final, 
especial e sincero, por ter permitido que a Associa«;ao Catarinense do Ministerio 
Publico (ACMP), no ana que celebra os seus 50 anos de vida e realiza, de mane ira 
inedita, em Florianopolis, 0 XVIII Congresso Nacional do Ministerio Publico, pudesse 
apresentar a todos essa importante e agradavel obra. 

Preparem 0 cora«;ao, a emo«;ao e a alma, pois 0 amor a Institui«;ao, a sua devo«;ao 
e reflexao serao desafiados a partir da leitura da presente obra de Joaquim Cabral 
Netto. 

Que born que e assim! 
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Que born que essa historia nao tern fim ... ! 

Fica, pois, 0 desafio: vamos continuar a construi-Ia? 

Florianopolis, setembro de 2009. 

RUI CARLOS KOLB SCHIEFLER 
Promotor de Justi~a 
Presidente da ACMP 

Secretario-Geral da CONAMP 
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N ao e facil escrever urn livro sobre uma institui~ao quando os documentos relativos 
a seus primordios desapareceram. No processo historico de reconstitui~ao dos 

fatos, eles nem sempre surgem na linha da memoria com uma precisao cronologica. 
Pe~o des culpas por lapsos ou enganos acerca da exatidao em que eles ocorreram. 
Sempre entendi que 0 importante e 0 registro dos fatos, pois eles e que serao 
relembrados no decorrer da historia de uma institui~ao ou agremia~ao. 

Inserir nas paginas de urn livro alguma gestao ou exercicio de uma atribui~ao 
e tarefa, nao raro, tormentosa, pois 0 espa~o de exposi~ao e sempre limitado e as 
fontes de pesquisa nem sempre estao acessiveis, ou - 0 que e ainda mais melindroso -
nao existem registros historicos oficiais de algumas daquelas gestoes. 

Pois foram essas as minhas preocupa~oes e dificuldades constantes! 

o primeiro Livro de Atas da CAEMP/CONAMP, exatamente aquele que 
registrava 0 seu nascimento e sua evolu~ao, compreendendo vinte anos de trabalhos, 
simplesmente desapareceu! 

Depoimentos de pessoas que viveram naquelas epocas, artigos e livros que 
fazem remissao aqueles fatos, fotos e registros midiaticos foram alguns dos recursos 
de que me vali para reescrever urn passado que ja vai se perdendo ao longo do tempo. 

Muitos me ajudaram, nas pesquisas, para que este livro fosse possivel. Gostaria, 
inicialmente, de agradecer a oportunidade de escreve-Io a Associa~ao Nacional dos 
Membros do Ministerio Publico (CAEMP), a Associa~ao Mineira do Ministerio 
Publico, a Associa~ao Catarinense do Ministerio Publico e ao Memorial do Ministerio 
Publico do Estado do Rio Grande do SuI. 

Foram inestimaveis as colabora~oes de Achiles de Jesus Siquara Filho, Antonio 
Araldo Dal Pozzo, Herval Basilio, Ivana Farina Navarrete Pena, Joao de Deus Duarte 
Rocha, Jose Antero Monteiro Filho, Jose Carlos Cosenzo, Jose Juarez Staut Mustafa, 
Jose Silverio Perdigao de Oliveira, Marfan Martins Vieira, Maria Tereza Uille Gomes, 
Milton Riquelme de Macedo, Nelida Rocha da Costa Barbosa, Nicanor Medici Fischer, 
Oscar Xavier de Freitas, Paulo Moura, Pedro Iroito DoreaLeo, Rui Carlos Kolb 
Schiefler, Sergio Andrea Ferreira, Tania Carvalho Moura (viuva Paulo Moura), Waldir 
Vieira e Walter Paulo Sabella. 



UNinguem, nem mesmo nellhuma gera~ao, pode dar-se a veleidade de dizer 
que construiu 0 Ministerio Publico. Todas as gera~oes 0 jizeram e 0 fazem 

continuamente. E 0 dever de continuar a faze-lo esta fadado a protrair-se no 
tempo, indejinidamente." 

Walter Paulo Sabella 
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r~;;~;l QUANDO OS CONHECIMENTOS SOBRE 0 
~\'! , , - , ff! MINISTERIO PUBLICO NAO lAM ALEM DAS 
rrl FRONTEIRAS ESTADUAIS 

Lj 

Ao longo dos dois primeiros quarteis do Seculo XX, os contatos e 0 intercambio 
de conhecimentos entre os respectivos Ministerios Publicos das unidades 

federativas eram praticamente inexistentes. Os extremos de urn pais continental como 
o Brasil mostravam isso com absoluta transparencia: 0 Ministerio Publico do Rio 
Grande do Sui nao tinha contatos com 0 do Para, ou 0 do Rio Grande do Norte com 
o de Rondonia! Raros, superficiais e esponidicos encontros se faziam sentir e, na verdade, 
naquele periodo, ocorreu apenas urn encontro nacional do Ministerio Publico, realizado, 
em 1942, em Sao Paulo. Nem todos os Estados da Federa~ao se flZeram presentes. 

A Procuradoria-Geral de urn Estado, geralmente sem uma estrutura propria, 
nao tinha sequer 0 endere~o da Procuradoria-Geral dos demais Estados, muito menos 
se sabia quem era 0 Procurador-Geral em alguns deles! Ademais, as sedes de algumas 
daquelas Procuradorias nao passavam de casas velhas ou de poucas salas em predios 
alugados, com maquinario e moveis obsoletos e em condi~oes precarias de 
funcionamento. 

Esse quadro de isolamento impediu a cria~ao de urn espirito de Classe no 
Ministerio Publico e ensejou uma ingerencia, maior ou menor, nos diversos Ministerios 
Publicos Estaduais pelo poder politico, por meio do Executivo ou do Legislativo e, 
as vezes, tambem, do proprio Judiciario. 

Em alguns Estados, a legisla~ao relativa ao Ministerio Publico era constituida 
de urn Capitulo da Lei Organica da Magistratura; seus funcionarios eram, via de 
regra, servidores de Secretarias de Estado, "lotados" nas Procuradorias de Justi~a 
(que muitas vezes se chamavam Procuradoria-Geral do Estado); Promotores ad-hoc 
eram nomeados pelos Juizes, enquanto os Adjuntos de Promotor eram fun~oes de 
aproveitamento de "chefetes politicos locais", ou de seus parentes. Nao se esque~a 
que era "ante 0 Juiz de Direito local" que os Promotores de Justi~a deveriam "entrar 
em exercicio nas Comarcas". Gabinetes, material de escritorio, maquinas de escrever 
(as unicas maquinas entao existentes a equipar escritorios), nada disso existia na 
maioria das Comarcas. Os membros do parquet eram ainda humilhados em seus 
vencimentos, diante dos Juizes, eles recebiam entre 10% e 30% dos vencimentos dos 
Juizes 'junto aos quais serviam". 
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A vida publica no Brasil mostrava outra caracteristica especial: 0 cargo de 
Promotor de Justic;a, de livre nomea~io, era na verdade urn "trarnpolirn", urn 
"primeiro degrau" para 0 surgimento de lideranc;as politicas. Foi assim, em Minas 
Gerais. La, foram Promotores de Justic;a Tancredo de Almeida Neves, Raul Soares de 
Moura, Ozanan Coelho, Chrispim Jacques Bias Fortes, Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrada, Fernando de Mello Viana, Venceslau Bras Pereira de Souza. Todos e1es, 
posteriormente, tornaram-se Governadores do Estado. 

Nao se acompanhava 0 trajeto ou a possivel evoluc;ao do Ministerio Publico 
em outros Estados; nao existiam rneios de divulgac;ao especificos sobre 0 Parquet; os 
contatos, aqueles que rararnente aconteciam, s6 se davarn com os rnembros das Chefias 
da Instituic;ao, que, em quase sua totalidade, nao integravam a carreira do Ministerio 
Publico. Na verdade, muitos advogados procuravam ser nomeados pelos Governadores 
para a Chefia do Ministerio Publico, pois pretendiam, oportunarnente, ser nomeados 
por meio do quinto constitucional para a vaga de Desembargador nos Tribunais de 
Justic;a (ou da Relac;ao) dos diversos Estados. 

o Ministerio Publico foi totalmente ignorado na Constituic;ao Imperial de 1824. 
S6 em 1841 e que a Lei n. 261 a ele se referiu, dizendo que os Promotores de Justic;a 
seriam nome ados pelo Imperador, no Municipio da Corte, e pelos Presidentes das 
Provincias, nas Provincias. 

Em 1891, em decorrencia da atuac;ao do entao Ministro da Justic;a, Manuel 
Ferraz de Campos Salles, surgiram os Decretos n. 848 e 1.030, estabelecendo mandato 
certo para 0 Procurador-Geral da Republica e estabilidade para os Procuradores nas 
Provincias. 

A primeira Constituic;ao Republicana nao cuidou de forma sistematica do 
Ministerio Publico e somente fez menc;ao do Procurador-Geral da Republica, tendo 
se limitado, no art. 58, § 2°, a estabelecer que ele seria "designado" pelo Presidente 
da Republica "entre os membros do Supremo Tribunal Federal", "cujas atribuic;oes 
se definirao em lei". Vale dizer que urn membro do Poder Judiciario passaria, 
momentaneamente, a integrar 0 Ministerio Publico. 

Nos Estados, de igual forma, 0 Procurador-Geral de Justic;a (que ainda nao 
tinha essa designac;ao) era sempre urn Desernbargador do Tribunal da Rela~io, 
func;ao pela qual eram anualmente comissionados, permitindo-se uma reconduc;ao. 

Arthur Ribeiro de Oliveira' entendia que a nomeac;ao do Procurador-Geral 
entre os membros do Tribunal da Relac;ao era "urn vicio originario, vigorando desde 
o inicio da monarquia". E acrescentou: 

Relat6rio apresentado pelo Desembargador do Tribunal da Rela~ao de Minas Gerais ao Secretirio 
do Interior, em 1900. 
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Nao obstante as suas vantagens inegaveis, sob certos pontos, 0 sistema punha em 
evidencia serios defeitos: de urn lado afastava das tunnas urn juiz, para the confiar 
fun~oes estranhas, tomando 0 Ministerio Publico como que urn ramo, uma 
dependencia da magistratura propriamente dita; de outro lado, dava aquela instituiftao 
urn chefe que, exercendo uma mera comissao por designa~ao anual, nao podia 
imprimir uma dire~ao apropriada e constante, uma dire~ao sem soluftao de 
continuidade. 

Aquela chefia, entregue inicialmente a membros dos Tribunais, sofreu uma 
modifica9ao com a Lei n. 375, de 19 de setembro de 1903, quando a escolha do 
Procurador-Geral pelo Presidente da Republica passou a ser feita "dentre os juristas 
com oito anos, pelo menos, de tirocinio na Judicatura, Ministerio Publico, advocacia 
[ ... ]". Com isso, muitos dos Procuradores-Gerais nomeados, se bern que integrantes 
da Magistratura, ja nao eram Desembargadores. 

Pela Constitui9ao de 1934, 0 cargo de Procurador-Geral da Republica passou 
a ser de livre nomea9ao do Presidente da Republica, entre os "brasileiros natos de 
notavel sabor juridico e reputa9ao ilibada", cujo nome deveria ser aprovado pelo 
Senado Federal. Ademais, 0 Ministerio Publico estava inserido no Capitulo dos 
chamados "Orgaos de Coopera<;ao nas Atividades Govemamentais!" 

Incidindo aquela nomea<;ao entre "brasileiros natos", os govemantes estaduais 
passaram a nom ear advogados para a chefia do Ministerio Publico local. Esse cargo 
chegava a ser objeto de disputas, porquanto os advogados nomeados tinham, como 
ja se disse, urn objetivo pessoal: serem posteriormente nomeados pelo quinto 
constitucional para as possiveis vagas do Ministerio Publico nos Tribunais Estaduais. 

Observa Jose Gilson dos Santos que 

durante todo 0 perlodo em que a chefia da Institui~ao podia ser exercida por nao 
integrantes da carreira, nunca se registrou caso de dirigente que se empenhasse 
profundamente na modemizaftao do Ministerio Publico, ainda porque os goveman
tes pouco reconheciam 0 nobilitante papel do 6rgao, porem esses estranhos se mos
travam compreensivos e ate amigos da c1asse promotorial. Os poucos que chegaram 
a tomar providencias salutares, visando a coibir certos abusos, no final nao consegui
ram alcan~ar seus objetivos, diante da carencia de apoio govemamental e, desiludidos, 
acabaram abandonando 0 barco. Nos ultimos trinta anos alguns colegas que estiveram 
no exercicio da chefia quase nada fizeram porque nao eram devidamente considerados 
e sabedores de tal contingencia, cruzavam os braftos, alegando falta de prestigio.2 

Em 1937, 0 Dec. n. 91.350 retirou as garantias e os direitos decorrentes das 
nomea<;oes dos Magistrados e dos Promotores e negou os efeitos do direito adquirido 
inerentes aos atos de sua investidura. 

2 RETALHOS DA MINHA VIDA E DO MINISTERIO PUBLICO, p.134. 
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A Constitui-rao de 1946 deu ao Ministerio Publico urn titulo proprio, estabeleceu 
a realiza-rao de concurso para 0 seu ingresso, a concessao de estabilidade e a aprova-rao 
do Senado Federal para a nomea-rao do Procurador-Geral da Republica. 

Posteriormente, as disposi-roes inerentes ao Ministerio Publico foram inseridas 
no Capitulo do Judichirio (Constitui-rao de 24 de janeiro de 1967) e, pela Emenda 
Constitucional n. I, de outubro de 1969, a Institui-rao foi objeto de sucinta previsao. 

Com a Emenda Constitucional n. 7, estabeleceu-se que 0 Ministerio Publico 
dos Estados seria organizado por Leis locais e que uma Lei Complementar iria 
estabelecer as nonnas gerais que a eles seriam aplicadas. Esse foi 0 momento em que 
se abriu a possibilidade da edi-rao, pela primeira vez no Brasil, da cria-rao de uma 
estrutura em nivel nacional para 0 Ministerio Publico dos Estados. Foi a partir dai 
que 0 grande saito da Institui-rao tomar-se-ia possivel e sobre 0 qual se falara adiante. 
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Quem acompanha a evolu~ao hist6rica do Ministerio Publico, certamente nao 
desconhece que a luta pelo aperfei~oamento da nossa Institui~ao surgiu inicialmente 
nos Estados e, s6 muito mais tarde, ganhou contomos nacionais. F oi 0 Ministerio 
Publico estadual que, conseguindo desobrigar-se mais cedo da representa~ao dos 
interesses govemamentais, passou a dedicar-se com exclusividade as suas fun~oes 
tipicas, logo alcan~ando identidade pr6pria e perfil ideol6gico definido, para lan~ar
se, entiio, a tarefa de pugnar pelo aprimoramento de sua atua~ao, com 0 objetivo de 
melhor servir aos interesses da sociedade. 

Mas a evolu~ao e as conquistas alcan~adas pelos Ministerios Publicos de alguns 
Estados ficavam restritas ao ambito exclusivamente local e nao eram compartilhadas 
pelos demais. Cada urn cuidava de si e os que, de alguma forma progrediam, 0 

faziam isoladamente, sem que os demais atingissem 0 mesmo desenvolvimento, 
ganhassem as mesmas prerrogativas ou conquistassem a mesma independencia. Na 
verdade, faltava urn canal por onde pudessem fluir as ideias comuns de todo 0 

Ministerio Publico, no plano federativo, de modo a exprimir aquilo que se 
convencionou chamar de consciencia nacional de Ministerio Publico. 

Foi exatamente com 0 objetivo de propiciar a formula~ao e 0 desenvolvimento 
dessa consciencia comum, que urn pequeno grupo de colegas abnegados, 
considerados sonhadores por seus contemporaneos, decidiu criar a Confedera~ao 
das Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico - CAEMP, hoje Associa~ao 
Nacional dos Membros do Ministerio Publico - CONAMP.3 

Acria~ao da Confedera~ao das Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico 
(CAEMP) teve como fim "proporcionar unidade nacional, objetivando 

aperfei~oamento institucional, adequando 0 Ministerio Publico as suas relevantes 
tarefas no contexte de urn pais em desenvolvimento e promovendo a defesa dos 
direitos e interesses gerais da classe". 

3 Discurso proferido pelo Presidente da CONAMP, Marfan Martins Vieira, em 8 de junho de 200 I, 
na solenidade de entrega das primeiras medalhas da Entidade, em Belo Horizonte. 
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Antes de sua cria~ao, alguns Estados nem sequer tinham uma Associa~ao de 
Classe, enquanto outros a ~inham em conjunto com a da Magistratura. Nao se sabia 
bern 0 que acontecia nos outros Estados da Federa~ao, quais as suas dificuldades, 
qual 0 tratamento que era dado it Institui~ao ou como se fazia para se ingressar ou 
evoluir na sua carreira. 0 Ministerio Publico de antanho poderia se circunscrever it 
descri~ao do Marques de Sao Vicente: "sem centro, sem liga~ao, sem unidade, sem 
inspe~ao e sem harmonia". 

Era de tal forma a situa~ao do Ministerio Publico de alguns Estados que 
Walderedo Nunes, do Rio Grande do Norte, observou que, 

naquela epoca, 0 Ministerio Publico nao existia como Institui~ao. Nao passava de 
urn cab ide de bons empregos, e instrumento nas maos dos Govemadores para 
execu~o de seus projetos pessoais. A interferencia politica nos assuntos do Ministerio 
Publico era tanta que certo Govemador de meu Estado, diante da resistencia do 
Conselho do Ministerio Publico em indicar a prorno~ao ao cargo de Procurador de 
Justi~a de parentes e amigos seus, rerneteu a Assembleia Legislativa projeto de lei 
modificando 0 Estatuto do Ministerio publico.4 

Por outro lado, no Estado do Sergipe, seu orgao de c1asse bradava: "Ate quando 
o Ministerio Publico Sergipano ficara sem condi~oes de trabalho nas salas de 
audiencias? Quando sera criado 0 Conselho Superior do Ministerio Publico? Quando 
o Ministerio Publico Sergipano integrara pelo quinto constitucional 0 Tribunal de 
Justi~a de Sergipe?" 

o Ministerio Publico de Sao Paulo foi 0 primeiro a sentir que, sem uma 
representatividade c1assista de ambito nacional, a Institui~ao teria muita dificuldade 
em sensibilizar deputados e senadores em tome de conquistas. Isso foi, alias, colocado, 
com precisao, por Joao Lopes Guimaraes: 

Ap6s 0 rnovimento revoluciomirio de 1964, 0 Presidente Castelo Branco enviou ao 
Congresso urn projeto de Constitui~ao, que resultaria, pouco depois, na Carta de 
1967. Enquanto a proposi~ao tramitava no Congresso, promotores e procuradores 
de Justi~a de Sao Paulo, atraves da sua entidade de classe, foram a Brasilia ten tar 
manter as vanta gens, direitos e prerrogativas ja asseguradas ao Ministerio Publico 
pela legislaqoo daquela unidade federativa. Logo se percebeu que era dificil 
sensibilizar deputados e senadores de outros Estados, pols noo havla no grupo 
quem os conhecesse e os contatos acabavam sendo multo pouco produtivos. Sao 
Paulo estava sozinho naquela empreitada.5 

4 0 MINISTERIO PUBLICO, n.17,julho de 200, p. 31. 

5 CONAMP EM REVISTA, n. 1, 2002, p. 9 e seguintes. 
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Estabelecida a ideia de criayao de uma Associayao de Classe do Ministerio 
Publico, no ambito nacional, qual seria 0 perfil dessa Entidade? Oscar Xavier de 
Freitas tratou dessa questao: 

Nossa grande preocupa~ao, naquele momento,6 residia no fato de que 0 Governo 
era centralizador e interferia em tudo, querendo dar a me sma organiza~ao para os 
diversos Ministerios Publicos, em prejuizo daqueles que ja tinham se adiantado em 
conquistas. 0 desejo do Govemo era comandar, centralizar e dar urn modele igual 
a todos. A ideia era de que 0 Ministerio Publico de to do 0 Pais tivesse 0 paddio do 
Ministerio Publico Federal, 0 que nao convinha a nenhum dos Estados.7 Diante 
dessa denUncia eu nem bern deixei terminar 0 discurso do orador para dizer que 
aquele era 0 momenta ideal para a cria~ao da Confedera~ao e que devia ter 0 Presi
dente da Associa~ao Mineira como seu presidente para prestighl-lo na luta que vi
nha desenvolvendo em favor de uma prerrogativa indispensavel a institucionaliza~ao 
do Ministerio publico.8 

Com efeito, a epoca, os membros do Ministerio Publico Federal tinham uma 
atuayao processual dicotomica: eram, ao mesmo tempo, membros do Ministerio 
PUblico de Advogados da Uniao (0 que lembrava a epoca de "Ies hommes du rot'). 

No modele da Uniao os Procuradores da Republica nao eram apenas Ministerio 
Publico, eles eram Advogados da Uniao, de forma que havia urn acumulo de fun~oes, 
urn comprometimento da independencia do Ministerio Publico. A mudan~a desse 
modele era fundamental para a evolu~ao institucional dos Ministerios Publicos e a 
mudan~a deveria ser conquistada com a ado~ao de modelos que evoluiam nos 
estados. Assim uma das nossas primeiras reivindica~oes era separar as fun~oes para 
que nao se con fundi sse a Advocacia da Uniao com 0 Ministerio publico.9 0 advogado 
representa 0 cliente e 0 Ministerio Publico nao podia representar a vontade do 
Govemo e, paralelamente, defender interesses sociais eventualmente colidentes com 
as pretensoes do govemante. IO 

Nos Estados, todavia, ha muito tempo, essa duplicidade de atuayao, nao raro 
incompativel, nao ocorria, porquanto ja tinham estruturado duas carreiras distintas: 
os Advogados do Estado e 0 Ministerio Publico. 0 citado Oscar Xavier de Freitas, 
com precisao, afirmou a respeito: "0 advogado representa 0 cliente e 0 Ministerio 
Publico nao podia representar a vontade do Governo e, paralelamente, defender 
interesses sociais eventual mente colidentes com as pretensoes do govemante". II 

6 Estavamos na epoca dos govemos militares advindos da RevolUl;ao de 1964. 

7 CONAMP EM REVISTA, n. 1,2002, p. 9 e seguintes. 

8 Registro feito pelo Doutor Oscar Xavier, em carta en vi ada ao Autor, em 14 de julho de 2008. 

9 HIST6RIA DE VIDA, Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, vol. IV, p.234. 

10 Registro feito pelo Doutor Oscar Xavier, em carta enviada ao Autor, em 14 de julho de 2008. 

11 Idem. 
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Outro aspecto a se considerar e que, naqueJa epoca, a chefia do Ministerio 
Publico era geralmente ocupada por advogados, que faziam do Ministerio Publico 
urn "degrau para os Tribunais", ou, quando integrantes dos quadros da Institui<;ao, 
eram discricionariamente escolhidos pelos Governadores dos Estados e demissiveis 
ad nutum. Com isso, observa Oscar Xavier de Freitas, "quando as associa<;oes se 
reuniam, a tendencia era alijar os Procuradores-Gerais, porque a maioria deles nao 
era da carreira". 12 

Por meio de Congressos Estaduais de Associa90es de Classe do Ministerio 
Publico e que, Jentamente, algumas regioes come9aram a fazer contatos ease conhecer 
melhor. De pronto, constatou-se que 0 Estado de Sao Paulo era 0 que mais havia 
evoluido em materia do Ministerio Publico, quer no ambito Institucional, quer na 
representa<;ao classista. 

Foi em urn daqueles Congressos Estaduais, no caso 0 III Congresso do 
Ministerio Publico Fluminense, realizado, no Hotel Higinio, na cidade de Teresopolis, 
em dezembro de 1970, que surgiu a ideia da cria9ao de urn 6rgao que congregasse 
nacionalrnente as Associa90es Estaduais dos Estados que as tivessem. 

A ideia agradou a maioria das representa<;oes presentes, mas verificou-se que 
algumas resistiam a ideia da cria<;ao de urn 6rgao de representa<;ao classista do Ministe
rio Publico no ambito nacional, com receio de que ficasse ele sob possivel infIuencia 
paulista. Tal orgao, entendiam alguns, nao poderia ser urn apendice, ou uma continuida
de das posi<;oes, dos interesses ou das decisoes do Ministerio PUblico de Sao Paulo. 

Por outro lado, nos contatos preliminares, para a cria<;ao da nova Entidade, 
observou-se que havia uma dicotomia no Ministerio Publico do Rio de Janeiro, 0 que 
provocou uma situa<;ao estranha: os membros do Ministerio Publico do antigo Estado 
da Guanabara se opuseram a cria<;ao da nova Entidade, enquanto os oriundos do 
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro eram francamente a favor. 

Foi nesse contexto que os mineiros presentes no Congresso Fluminense atuaram, 
especialmente por intermedio do Presidente da Associa<;ao Mineira do Ministerio 
Publico, Jose Cupertino Gon<;alves. Amigos e conhecidos de muitos dos Presidentes 
de Associa<;oes presentes, os mineiros tinham "transito livre" entre todos e agiam no 
sentido de dirimir duvidas e mostrar que possiveis preocupa<;oes de alguns nao tinham, 
na verdade, maiores implica90es. 

Oscar Xavier de Freitas, Procurador-Geral do Estado de Sao Paulo e integrante 
da delega<;ao daquele Estado presente no Congresso, tern urn depoimento pessoal 
sobre aquele momenta historico: 

12 CONAMP EM REVISTA, n. 1,2002, p. 9 e seguintes. 
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Instala~ao da CAEMP em Ouro Preto - 1970 
Oa esquerda para a direita: Lauro Pires Guimaraes (RS), Tobias Rodrigues de Miranda Chaves 
(PGMO), Rafael eaio Nunes Coelho (Secretario de JlIsti~a de Minas Gerais), Jose Cupertino 

Gon~alves (MG), Jose Ju lio Guimaraes Lima (OF) e Oscar Xavier de Freitas (SP). 
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Em Teresopolis, a assembh~ ia das associac;oes, atendendo a minha proposta, aclamou 
o presidente da Associac;ao de Minas Gerais para presidir a Comissao Organizadora 
da Confedera~ao [ .. .]. Na epoca vinha sendo contestada a constitucionalidade da 
disposiC;ao mineira que obrigava a nomeac;ao do procurador-geral dentre os membros 
da carreira. Comec;ava-se, pois, por prestigiar a Associac;ao que mais diretamente 
estava envoi vida nessa luta institucionalY 

o certo e que naquele Congresso, com a lideranya de dez Estados", foi assinada 
uma Carta de Principios, estabelecendo a criayao da Confedera~ao das Associa~ijes 
Estaduais do Ministerio Publico (CAEMP), a ser instalada, no ano seguinte, em 
Ouro Preto, Minas Gerais. 

Com aquela Carta de Principios, fo i cri ada uma Comissao de sete membros,15 
coordenada pelo Presidente da Assoc iayao Mineira do Ministerio Publico, Jose 

13 JORNAL CONAMP, n. 2, mar,o/abril, 1996. 
14 Bahia, Espirito Santo, Oistrito Federal, Guanabara, Maranhao, Minas Gerais, Parana, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sui, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Sergipe. 

15 Essa Comissao era integrada por Jose Cupertino Gonr;;a lves, como Coordenador (MG), Oscar Xavier 
de Freitas (SP), Mass il on Tenorio de Medeiros (PE), Marco Aurelio Costa Moreira de Oliveira 
(RS), Ferdinando de Vasconce llos Peixoto (RJ), Antonio Benedito Amancio Pereira (ES) e Helenio 
Rizzo (OF). 
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Cupertino Gon~alves, e encarregada de redigir e apresentar 0 Estatuto da entidade, 
com 0 objetivo criar os fundamentos para 0 registro da CAEMP. Em decorrencia 
daquele Estatuto, a CAEMP tornou-se urn instrumento para fomentar a cria~ao ou 
reestrutura~ao das Associa~oes Estaduais, dessa forma, congregando as divers as 
entidades de Classe na busca do aperfei~oamento institucional, para adequar 0 

Ministerio Publico as suas relevantes tarefas, alem de promover a defesa dos direitos 
e interesses gerais da Classe. 

Aprovada a Carta de Principios, foi declarada fundada, oficialmente, a 
Confedera~ao das Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico, noticia que foi 
recebida pelos presentes com uma salva de palmas. 

Logo a seguir, 0 Presidente da Associa~ao do Ministerio Publico Fluminense, 
usando da palavra, manifestou sua satisfa~ao com a delibera~ao dos presentes de 
fundar a CAEMP, solicitando a uniao de todos em torno de sua Carta Principios. 
Desejou, finalmente, que a Entidade que fora fundada levasse 0 Ministerio Publico 
do Brasil a suas finalidades e seus verdadeiros destinos. 

Laurindo Alves Campos, de Sergipe, propos, em seguida, que todos os colegas 
participantes do III Congresso Fluminense do Ministerio Publico fossem considerados 
s6cios-fundadores da CAEMP, 0 que foi acolhido por unanimidade. 

Os Estatutos da CAEMP foram aprovados na Assembleia-Geral realizada, nos 
dias 28 de abril a 3 de maio de 1971, em urn encontro promovido pela Associa~ao 
Mineira do Ministerio Publico em Ouro Preto. Entendeu-se que sua instala~ao naquela 
cidade seria uma homenagem ao ber~o da liberdade, significando que 0 Ministerio 
Publico do Brasil surgia unido daquele local, buscando sua liberdade e autoafirma~ao. 

Ao longo de sua existencia, a CONAMP registra em sua hist6ria arduas batalhas 
enfrentadas, tais como: Lei Complementar n. 40/81; Assembleia Nacional Constituinte; 
Lei n. 8.625/93; Revisao Constitucional; Reforma dos C6digos; Reforma Legislativa; 
Reforma Constitucional; e Reforma da Previdencia Social. 

Milton Riquelme de Macedo expressou bern todo esse periodo de lutas da 
Entidade: 

A Diretoria da ConfederaC;3o estabeleceu a unidade como 0 norte a que sempre 
perseguiu e a isso se juntaram todas as Associac;oes filiadas para veneer os obstaculos 
que tentam prejudicar 0 Ministerio Publico, buscando, democraticamente, a 
participaC;30 ativa de todos. 0 padrao CONAMP vigente se destaca no contexto 
nacional n30 pela sua condiC;30 economica ou pelo que possa arrecadar, mas sim 
pelo poder de mobilizaC;30, articulaC;30, respeitabilidade e representatividade, fatores 
decisivos para consolidar e garantir os avanc;os institucionais obtidos.16 

16 JORNAL CONAMP, Ano I, n. 3, maio/junho/1996, p. 2. 



3 DOCUMENTOS HISTORICOS DA CAEMP 
(CONAMP) DESAPARECEM 

Ahistoria dos primeiros anos da CONAMP nao e muito facil de ser recomposta. 
Da decisao de sua criayao, foi lavrada uma ata, cujo teor foi preservado, mas sua 

instalayao seria em Ouro Preto, Minas Gerais, com base em urn Estatuto a ser 
preparado. 

Elaborado e aprovado 0 referido Estatuto, serviu ele de fundamento ao seu 
registro no Cartorio de Pessoas Juridicas na propria cidade de Ouro Preto. 0 problema 
e que 0 predio em que aquele Cartorio funcionava foi total mente destruido pelo fogo, 
no inicio do mes de novembro de 1980. 

E verdade que aque le Estatuto foi transcrito no Livro de Atas da Entidade 
criada (que entao se chamava CAEMP), mas, em determinado momento da evoluyao 
da Entidade, aquele livro desapareceu! 

Com relayiio aquele Estatuto, somente duas copias foram encontradas, em 
arquivos, em Minas Gerais. 0 primeiro, com timbre da Associayao Mineira do 
Ministerio Publico, datado de 25 de janeiro de 1970 e enviado ao Presidente daquela 
Associayao - a epoca, Jose Cupertino Gonyalves - , nomeava os autores da sua versao 
original e tinha 0 seguinte teor: 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 1970. 

Passamos as maos de Yassa Excelencia as sugcstoes para 0 anteprojeto do Estatuto 
da Confedera,iio das Associa,oes Estaduais do Ministerio Pllblico (CAEMP) 
entidade fundada por ocasiiio do III Congresso Fluminense do Ministerio Pllblico. 

o anteprojeto, constanle de cinco capitulos e vinte caito artigos, obedeceu, como 
nonnas fundamentais, as diretri zes aprovadas na Carta de Principios do referido 
Congresso. 

E esta a contribuiyao de Minas Gerais para a elaborac;:ao do futuro Estatuto da 
CAEMP, enlidade que abrira novas e largos horizontes para 0 progresso do Ministerio 
Publico, como instituiy80. 

Ricardo dc Carvalho, Laercio Rodrigues, Luiz Carlos Abritla 



30 J. CABRAL NETTO 

Do outro documento enviado it Presidencia da Associa9ao Mineira do Ministerio 
Publico, so restou a primeira [olha, com 0 seguinte conteudo: 

Estatuto da Confederafiio das Associafoes Estaduais do Ministerio Publico 

Capitulo I 

Da denominafiio e da Sede 

Art. lOA CONFEDERA~AO DAS ASSOCIA~()ES ESTADUAIS DO 
MINISTERIO PUBLICO (CAEMP), criada por ocasiao do III Congresso 
Fluminense do Ministerio Publico, realizado em Teresopolis, no dia lOde dezembro 
de 1970, e uma sociedade civil, de dura~ao indetenninada, com sede e foro no 
Distrito Federal (Brasilia), regendo-se pelo presente Estatuto. 

Art. 20 A CAEMP e constituida pelas Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico 
e do Distrito Federal, representadas pelos respectivos Presidentes ou seus Delegados. 

Capitulo II 

Dos fins sociais 

Art. 30 A CAEMP tern por finalidade: 

a) congregar, sem prejuizo de sua autonomia, as diversas Associa~oes Estaduais do 
Ministerio Publico, para 0 fim de proporcionar unidade nacional a classe; 

b) adequar 0 Ministerio Publico as suas relevantes tarefas no contexto de urn pais 
em desenvolvimento; 

c) promover a defesa dos direitos e interesses gerais da classe; 

d) fomentar a cria~ao e reestrutura~ao de Associa~oes Estaduais e estimular atua~ao 
em conjunto de tais associa~oes; 

e) colaborar com os poderes publicos no aperfei~oamento da ordem jurldica, por 
meio de representa~oes, indica~oes, requerimentos, sugestoes, anteprojetos de Lei 
e regulamentos, criticas a legisla~ao existente ou em elabora~ao e as pniticas juridico
administrativas; 

f) promover a realiza~ao de congressos do Ministerio Publico para discussao de 
questoes de caniter juridico ou doutrimirio e de interesse da c1asse; 

g) manter intercambio com entidades congeneres de ambito intemacional; 

h) manter urn Boletim Informativo e outros meios de divulga~ao. 

Art. 40 A enumera~ao do artigo anterior nao exclui outros servi~os ou atividades 
uteis a classe. 

Capitulo III 

Dos Associados, Direitos e Deveres 
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No que diz respeito ao primeiro Livro de Atas da Entidade, as pesquisas deste 
Autor mostraram que ate a administraffao de Antonio Araldo Dal Pozzo aquele livro 
era referido e conhecido. Araldo chegou mesmo a observar que ele fazia absoluta 
questao de que nele fosse registrado, com a mais clara redaffao possivel, tudo aquilo 
que era tratado nas reunioes de sua gesHio. Mas aquele Livro acabou por desaparecer 
e a despeito de todos os esforffos, nao foi possivel localiza-lo. Com isso, nenhum 
registro oficial existe - pelo menos ate agora - das Atas das Administraffoes de Oscar 
Xavier de Freitas, Ferdinando de Vasconcelos Peixoto, Joaquim Cabral Netto, Jose 
Pereira da Costa, Luis Antonio Fleury Filho, Antonio Araldo Dal Pozzo, Paulo Moura 
e Voltaire de Lima Moraes. 

Nao se po de esquecer que, por nao ter a CAEMP a epoca uma sede fixa, aquele 
livro "rodava pelo Pais", segundo 0 local da residencia dos Presidentes que fossem 
eleitos. 0 que ainda pennitiu que se pudesse escrever sobre os primeiros dias daquela 
Entidade foram os depoimentos dados por seus ex-Presidentes, ou gravados de seus 
ex-Presidentes, ou as reminiscencias de pessoas que vivenciaram aquela hist6ria, os 
livros escritos, as noticias dadas por inumeras pessoas que participaram dos 
acontecimentos daqueles anos, ou ate mesmo as entrevistas gravadas que muitos 
deram a este Autor. 
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Alegisla9ao relativa ao Ministerio Publico, nos ambitos federal ou estaduais, e 
facilmente conhecida e estudada, em nossos dias, mas 0 estudo dessa legisla9ao, 

no que diz respeito as suas origens, demonstra muitas lutas, esfor90s e sacrificios 
feitos pelos "pioneiros" de nossa Institui9ao. Aqueles "trabalhos iniciais" se inserem 
na genese dessa legisla9ao, e e isso que aqui procuraremos, ainda que nao de fonna 
absolutamente completa, real9ar neste momento. 

E preciso que se diga, de inicio, que s6 depois da cria9ao da Confedera9ao das 
Associa90es Estaduais do Ministerio Publico, com 0 desejo de aperfei90amento da 
Institui9ao entregue aos representantes da pr6pria c1asse, e que esse trabalho teve urn 
incremento gigantesco. E, pois, para a CAEMP/CONAMP que se devem voltar os 
primeiros olhares na busca da origem da legisla9ao atual relativa ao Ministerio Publico 
do Brasil. Foi dentro dela que as ideias come9aram a ganhar corpo numa dimensao 
ate entao nao vista ou conhecida, com as ideias e sugestoes oriundas de todo pais 
corporificadas em artigos ou sugestoes de diplomas legais. 

Essa afinna9ao nao significa que os Procuradores-Gerais de Justi9a dos Estados 
nao se preocupavam com a situa9ao ate entao existente. Na verdade, muitos deles, 
desde 0 inicio, integraram com fervor e com urn dinamismo extraordimirio a CAEMP/ 
CONAMP, seja em nivel de sua diretoria,17 seja em nivel de participa9ao em suas 
reunioes. Integrando eles uma Entidade supra-estadual nao havia maiores problemas 
nos seus Estados, quando entao ocupavam cargos de livre nomea9ao dos respectivos 
e demissiveis ad nutum. Nao se deve esquecer, igualmente, que, s6 depois da cria9ao 
da CAEMP/CONAMP (1970), foi criado 0 Colegio Nacional de Procuradores-Gerais 
de Justi9a (1981). 

Quando, a epoca de sua cria9ao, a CAEMP/CONAMP come90u a se preocupar 
com 0 quadro ate entio existente no Ministerio Publico do Pais, 0 Parquet viu-se 
diante de duas possibilidades legislativas: uma Emenda Constitucional ou uma Lei 

17 Oscar Xavier de Freitas (SP), Henrique Cesar Chesnaut Lens (PR), Lauro Pereira Guimaraes (RS), 
Cle6bulo Cortes (RN). 
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Complementar. A possibilidade de uma Lei Complementar surgiu quando da Emenda 
Constitucional n. 7, de 13 de abril de 1977. 

a) Primeira Reforma Judichiria 

Quando, no Governo Geisel, surgiram os estudos para uma possivel reforma 
Constitucional, verificou-se a oportunidade de nela inserir-se 0 Ministerio Publico, 
ou alguns principios a ele relativos. 0 primeiro procedimento da CAEMP it epoca foi 
preparar urn Memorial, que foi enviado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, I 8 

no qual foram expostos conceitos relativos ao Ministerio Publico, suas atividades 
funcionais, estrutura, importancia dentro do quadro juridico-politico e sua posi9ao 
nas diversas Constitui90es brasileiras, para, ao final, serem feitas varias sugestoes. 

Memorial entregue ao Exmo. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal 
pe/a diretoria da CAEMp, abordando a Reforma Judiciar;a 

Em consonancia com as inten~oes do Govemo Federal no sentido de promover 
reforma nas Institui~oes Judiciarias, apressa-se 0 Ministerio Publico a oferecer suas 
impressoes e sugestoes no sentido do aprimoramento da distribui~ao da Justi~a. 

Preliminarmente, e necessario deixar consignado que nenhuma reforma realmente 
efetiva pode ser simplesmente judiciaria, isto e, da distribui~ao ou numero dos 6rgaos 
jurisdicionais. Na atual con juntura politico-institucional do pais urge uma reforma 
da Justi~a como urn todo, com a finalidade de superar suas deficiencias e, 
principalmente, adequar-se a nova realidade nacional. Entendem-se, pois, aqui, a 
renova~ao do Judiciario, do Ministerio Publico e da Policia. 

A preocupa~ao e a participa~ao do Ministerio Publico na vida institucional do pais 
e profunda e justificada, em virtude de sua efetiva atua~ao em quase todos os campos 
em que se faz presente a necessidade de Justi~a e efetiva~ao do Direito. 

Exallle da situafao da Justifa e do Minister;o Publico 

Sem discrimina~ao da area de atua~ao criminal ou civel, constitucional ou 
administrativa, sofre a distribui~ao da Justi~a no Brasil de alguns males que fazem 
com que se tome, muitas vezes, anacronicas, ineficientes, ate, negadoras das garantias 
individuais e dos interesses nacionais. 

Estes males sao, digamos assim, efeitos das deficiencias e anacronismos da Justi~a 
brasileira, menos por culpa sua e mais por falta de uma visao realistica de suas 
dificuldades e necessidades na sociedade atual: 0 numero de processos e 
desproporcional ao numero de funcionarios ou as condi~oes para 0 exercicio dos 

18 Na epoca, era aquele Tribunal, por intennedio do Ministro Geraldo Alckmin, que conduzia 0 chamado 
"Diagnostico da Magistratura", do qual se esperava 0 surgimento de ideias que constariam daquela 
Refonna Judiciaria. 
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cargos; a Justicra nao tern condicroes materiais de atuacrao, faltando desde material 
de escritorio a pessoal habilitado; a baixa remuneracrao em grande numero de Estados 
e desestimulante; em plena era das telecomunicacroes e das conquistas espaciais 0 

mais moderno equipamento usado pela Justicra e a maquina de escrever e, ainda 
assim, nao e usada em to do territorio nacional; milhares de fatos delituosos 
diariamente nao chegam, sequer, a transformar-se em inquerito policial, morrendo 
em simples boletins de ocorrencia. Eo que e mais grave: a Justicra brasileira e feita 
para as elites, nao atingindo as necessidades populares. 0 povo obtem justicra do 
delegado de policia, do escrivao do registro civil, do cabo do destacamento local. 

Ha necessidade, pois, de se enfrentar essa realidade que em nada sera alterada por 
simples reforma judiciaria com 0 aumento de magistrados ou de Tribunais. Este 
ultimo aspecto sera complementar, mas nao decisivo. 

Sugestoes 

o panorama acima descrito sugere reformas institucionais de base, inclusive com 
reforma constitucional e abandono de algumas posicroes seculares mas que urge 
efetivar. Resumidamente poderiamos enumerar as seguintes ideias para a pretend ida 
renovacrao: 

1. Poderiam continuar coexistindo a Justicra Estadual e a Justicra Federal, com a 
competencia atual, mas deveria ser criado orgao fiscal de cupula, colegiado e misto 
(com membro do judiciario estadual e do federal, do poder executivo, do Ministe
rio Publico, Advogados e cartorios) com 0 fim de fiscalizar e orientar administrati
vamente a atuacrao da Justicra em geral. 

o Supremo Tribunal Federal como orgao maximo da Justicra brasileira consegue 
manter uma unidade nacional na distribuicrao da Justicra apenas aparente. Tern por 
competencia, entre outras atribuicroes, a de uniformizar a aplicacrao da lei federal. 
Ora, tal incumbencia se esvazia ante a impossibilidade constitucional de qualquer 
providencia do Supremo diante de uma Justicra que nao cumpre suas finalidades nas 
instancias inferiores. A posicrao do STF como orgao de cupula e, portanto, meramente 
ficticia e formal. 

Tal deficiencia seria, pois, contornada pel a criacrao do orgao sugerido, como urn 
Conselho Superior da Justicra, podendo, tambem, em cada Estado instalar-se 
Conselho ana logo, vinculado ao Conselho Federal. 

Nao e preciso dizer quao utH seria a atuacrao desse orgao na pratica da Justicra e em 
seu aperfeicroamento constante, atraves de proposicrao inclusive de reformas 
legislativas. 

2. E fundamental a tixacrao de padroes minimos de vencimentos para os membros 
da Justicra, respeitadas as peculiaridades regionais. Poder-se-ia, para tanto, criar urn 
fundo de complementacrao para os Estados menos favorecidos, a tim de garantir-se 
aos membros da Justicra Estadual 0 minimo de padroes correspondentes da Justicra 
Federal. Na hipotese de nao se desejar fazer a complementacrao diretamente, poderia 
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ela ser feita atraves de convenio com os Estados em que seriam consignados 
incentivos para os Estados convenientes. 

3. Ha necessidade de fixa9ao constitucional da competencia minima dos Tribunais 
de Justi9a, a fim de que as causas de maior relevancia sejam julgadas por esse 
Tribunal, e nao por Tribunais de Al9ada. Nao se discute, aqui, a eficiencia ou 
capacidade dos Tribunais, mas hierarquicamente, certas causas devem ser decididas 
pelos magistrados com 0 exercicio pleno de suas fun90es que sao os 
desembargadores. Infelizmente, alem das divergencias de Estado para Estado, 
causas como as relativas a entorpecentes que interessam inclusive a Seguran9a 
Nacional, ou relativas a desapropria9ao, que envolvem 0 direito constitucional de 
propriedade, sao distribuidas sem criterio uniforme, segundo as conveniencias do 
volume de servi90. Haveria, pois, necessidade da fixa9ao, em norma federal cogente, 
de principios basicos de organiza9ao judiciaria a serem obedecidos em todos os 
Estados. 

4. 0 maior problema, contudo, que afeta a justi9a brasileira e inegavelmente 0 
descompasso dessa Institui9ao com a realidade nacional. As causas civeis ou 
criminais do cotidiano nao chegam ao judiciario, porque a distribui9ao da justi9a e 
demorada, onerosa, e, quando chegam, nao atendem as necessidades gerais. E 
comum, hoje, 0 desencorajamento no que ser refere a busca de solU90es judiciarias. 

A finalidade dos orgaos jurisdicionais, em primeiro Iugar e a manuten9ao do 
equilibrio social; em segundo lugar, aparecendo a efetiva9ao do justo absoluto. 0 
aspecto relativo a composi9ao dos litigios ou conflitos de interesse, portanto, e 0 
fundamental; dai ser mais importante que as pendencias entre individuos sejam 
resolvidas rapidamente do que sejam as divergencias com Justi9a absoluta posto 
que tardia. 

Para alcan9ar esse objetivo sugere-se, pois: 

a) a atribui9ao a Juizes nao togados de fun90es judicantes com procedimento summo, 
oral, imediato para pequenas infra90es penais (contraven90es, por exemplo) e causas 
como as de vizinhan9a, repara9ao de dana ate determinado valor e outras. Nao e 
mais possivel fugir a imperiosa necessidade dos Juizes Distritais de planmo que, a 
principio nao precisam ser Juizes Togados, bastando que sejam homens de bern, 
com senso comum. A finalidade principal desses Juizes, alem da imediatidade dos 
julgamentos, seria a concilia9ao, serenando os conflitos sociais. A fim de que fossem 
impedidos abusos, bastaria a presen9a,junto a tais Juizes, diutumamente, de membro 
do Ministerio Publico, postulando pelos interesses sociais e que levaria ao Juiz 
Togado qualquer desvio no exercicio das atividades dos primeiros. 

b) atribui9ao ao Ministerio Publico de fun90es conciliatorias, com for9a de acordo 
definitivo e executorio, inclusive na esfera criminal, como preve 0 anteprojeto do 
novo Codigo de Processo Penal no que se refere a pequenas infra90es punidas com 
multa, atraves da figura da peremp9ao. Na pratica, alias, especialmente nas cidades 
do interior, 0 Ministerio Publico ja faz inumeras concilia90es nas areas do direito 
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de familia, no direito do trabalho e, ate, em questoes de vizinhan9a. Essa atua9ao 
poderia ser institucionalizada, dando ao Ministerio Publico poderes de inti mar as 
partes e celebrar acordos com for9a de executividade. 

c) desclassifica9ao para infra90es administrativas de certas contraven90es penais. 

d) possibilitar a Lei local maior flexibilidade para a ad09ao de sistemas semelhantes 
aos enumerados no item "a", mas com a obrigatoriedade do encontro de solu90es 
amilogas; 

5. E preocupante, ainda, a forma como, no Brasil sao executadas as penas criminais. 
Nao se trata de liberalizar a aplica9ao da pena ou sua execu9ao, mas de compatibilizar 
a execu9ao da pena com as finalidades de preven9ao e recupera9aO para a sociedade 
a que se propoe. 0 Ministerio da Justi9a ja anteriormente elaborou estudo sobre 
execu9ao das penas, podendo servir como ponto de partida para a mudan9a da 
mentalidade a respeito, mormente no que se refere ao tempo de prisao processual e 
a vincula9ao total dos presidios, provis6rios ou definitivos, e uma administra9ao 
carceniria una, a exemplo do que ocorre no Rio Grande do SuI. 0 problema da 
execu9ao da pena, hoje, chega a ser de seguran9a nacional, dadas as implica90es 
com 0 aumento de criminalidade, com urn ou militar. 

As proposi90es acima formuladas importariam em reforma constitucional, que 
facultasse a Uniao a elabora9ao de Lei Complementar regulamentando os principios 
basicos para Justi9a em geral, Federal e Estadual, dan do a estrutura basica do 
Judiciario e do Ministerio Publico, bern como a constitui9aO e funcionamento do 
acima aludido Conselho Superior de Justi9a 

No que se refere ao Ministerio Publico especificamente, a posi9ao da institui9ao e 
no sentido de ser acolhida sugestao da emenda a Constitui9ao, formulada pelo I1ustre 
representante do Ministerio Publico da Guanabara, Doutor Annando Marinho, a 
fim de que Ihe sejam asseguradas certas garantias necessarias ao pleno exercicio de 
suas fun90es. 

Segundo 0 texto da emenda sugerida, 0 artigo 96 da Constitui9ao Federal passaria 
a ter a seguinte reda9ao: 

"0 Ministerio Publico dos Estados sera organizado em carreira, por lei estadual, 
observando 0 disposto no § 10 do artigo anterior e mais os seguintes principios: 

I) garantias identic as as dos Juizes, na forma do art. 113; 

2) 0 Procurador-Geral da Justi9a sera obrigatoriamente nomeado dentre os 
integrantes da carreira, na forma que a lei estadual determinar." 

A relevancia das fun90es do Ministerio Publico, como 6rgao da Justi9a Publica e 
como titular dos direitos indisponiveis da sociedade justifica plenamente essas 
garantias. Somente a seguran9a no exercicio do cargo trara a necessaria isen9ao de 
animo para as dificeis e, muitas vezes, antipaticas atribui90es do Ministerio Publico, 
mas que sao estruturalmente necessarias a convivencia social. 
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Especificamente no que concerne ao Procurador-Geral da Justi9a, a Constitui9ao 
Federal na reda9ao da Emenda n. I de 1969 atribuiu-Ihe 0 poder-deverde representar 
o Tribunal de Justi9a, nos casos nela previstos, para os fins de interven9ao em 
municipios, 0 que impoe que 0 Procurador-Geral seja originariamente do Ministerio 
Publico e, portanto, em principio, refratario as contingencias da politica local. 

Como complementa9ao dessa garantias poder-se-ia deixar que os Estados, atendendo 
as suas peculiaridades, se desejassem, estabelecessem a nomea9ao do Procurador
Geral com mandato dentre os membros do Colegio de Procuradores. 

Conviria, ainda, que na Lei Complementar acima referida se deixasse consignado 
que as fun90es do Ministerio Publico, no termos inicialmente conceituados, sao as 
de Promotores Publicos e Curadores, a tim de que sejam excluidas outras fun90es, 
igualmente relevantes mas que nao se enquadram nos mesmos principios, como, 
por exemplo as de representante da Fazenda Publica, em Juizo e que merecem 
tratamento a parte. 

Finalmente, no que se refere aos anteprojetos de C6digos ora em estudo no Ministerio 
da JuSti9a, 0 Ministerio Publico quer deixar consignado seu apoio ao anteprojeto de 
C6digo de Processo Penal de autoria do Prof. Jose Frederico Marques quanta a 
maior possibilidade de atua9ao efetiva do 6rgao no campo da repressao penal, 
conforme tern sido amplamente divulgado nos congressos promovidos pelo 
Ministerio Publico [ ... ] 

b) Projeto de Emenda Constitucional 

Em 26 de agosto de 1976, a CAEMP, por intermedio de seu Presidente, 
Ferdinando de Vasconcellos Peixoto, enviou urn oficio ao Ministro da Justi~a, 
acornpanhado de urna sugestao de Ernenda Constitucional, para 0 Ministerio Publico, 
e de urna justificativa. 

A Confedera9ao das Associa90es Estaduais do Ministerio Publico (CAEMP) e as 
Associa90es do Ministerio Publico dos Estados de Alagoas, Amazonas, Espirito 
Santo, Goias, Minas Gerais, Parana, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sui, Sao Paulo, Santa Catarina e Sergipe tern a honra de 
encaminhar a Vossa Excelencia as suas sugestoes referentes ao Ministerio Publico 
para uma reforma constitucional, conforme entendimentos anteriormente mantidos. 

Num momenta em que se ultimam os estudos para a reforma do Poder Judiciario 
entendemos que a mesma s6 se tornara perfeita e integral se tambem acompanhada 
de estudos correspondentes sobre 0 Ministerio Publico. 

Na verdade, quando ja tramita no Congresso Nacional projeto de lei referente ao 
futuro C6digo de Processo Penal, 0 qual dara ao Ministerio Publico posi9ao de 
relevo como titular exclusivo da a9ao penal, nada mais oportuno do que tambem no 
ambito da Constitui9aO Federal sua posi9ao ser convenientemente adequada as novas 
e relevantes fun90es que passara a ter. 



CONAM P-CAEM P - UMA HIST6RIA SEM FIM 39 

o tratamento que ora se pleiteia identifica-se, .perfeitamente, com aquele ja 
reconhecido para a Institui9ao em todos os paises do mundo ocidental. 

Estamos certos de que Vossa Excelencia, pela sua alta visao de hom em publico, 
recebera nosso estudo como contribui9ao a filosofia govemamental, sempre voltada 
para a defesa da moralidade da coisa publica. Por isto e que aguardamos 0 envio e 
acompanhamento do presente ao Excelentissimo Senhor Presidente da Republica 
no sentido de fazer inserir, na aludida reforma, como ponto imprescindivel, 0 
Ministerio Publico. 

Aproveitamos 0 ensejo para reiterar a Vossa Excelencia os protestos de nossa mais 
elevada considera9ao 

Ferdinando de Vasconcellos Peixoto 

Presidente da CAEMP 

Emenda Constitucional 

Proposta de Emenda Constitucional n. 

De-se a Se9ao VII, do Capitulo VII, do Titulo I da Emenda Constitucional n. 1169, 
a seguinte reda9ao: 

Art. 94. A lei organizara 0 Ministerio Publico Federal junto aos juizes e tribunais 
respectivos. 

Art. 95. 0 Ministerio Publico Federal tern porchefe 0 Procurador-Geral da Republica, 
nomeado pelo Presidente da Republica, dentre cidadaos maiores de trinta e cinco 
anos, de notavel saber juridico e reputa9ao ilibada. Sera integrado pelos 
subprocuradores-Gerais da Republica e Procuradores da RepUblica. 

§ 1°. Os membros do Ministerio Publico Federal serao integrados em carreira, na 
qual serao observados os seguintes principios minimos: 

I. Ingressarao nos cargos iniciais da carreira, mediante concurso publico de provas 
e titulos: 

II. Apes dois anos de exercicio, nao poderao ser demitidos senao por senten9a 
judiciaria ou em virtude de processo administrativo em que se Ihes faculte ampla 
defesa, nem removidos a nao ser mediante representa9ao do Procurador-Geral, com 
fundamento em conveniencia de servi90S; 

III. Aposentar-se compulsoriamente aos setenta anos de idade, ou por invalidez 
comprovada e facultativamente apes trinta anos de servi90 publico, em todos esses 
casos com vencimentos integrais; 

IV. Nao podera exercer a advocacia; 

V. Perceberao os mesmos vencimentos dos magistrados; 
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VI. Serao julgados originariamente nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos 
Tribunais de Segunda Instancia; 

§ 2°. Incumbe privativamente ao Ministerio Publico, alem de outras atribui~oes 
fixadas em lei: 

I. A titularidade da ayao penal publica; 

II. A titularidade da a~ao direta de declara~ao de inconstitucionalidade; 

III. A iniciativa da a~ao civil publica; 

IV. A fiscaliza~ao da aplica~ao da lei. 

§ 3°. Nas Comarcas do interior, a Uniao podera ser representada pelo Ministerio 
Publico Estadual. 

Art. 96. 0 Ministerio Publico dos Estados eo do Distrito Federal e Territ6rios serao 
organizados em carreiras, obedecido ao disposto nos panigrafos 1 ° e 2° do artigo 
anterior e as normas gerais estabelecidas em lei complementar, e serno exercidos 
pelos seguintes 6rgaos: 

I. Procurador-Geral da Justi~a; 

II. Procuradores da Justi~a; 

III. Curadores; 

IV. Promotores de Justi~a; 

V. Promotores Substitutos. 

§ 1°. 0 Procurador-Geral da Justi~a sera nomeado dentre os integrantes da carreira, 
com mandato de dois anos durante os quais nao podera ser demitido, salvo se incidir 
em crime de responsabilidade ou pnitica de delito comum; 

§ 2°. A promo~ao far-se-a de entrancia a entrancia, observado 0 criterio de antigiiidade 
e merecimento, este apurado em lista triplice. 19 

Inclua-se, onde couber, no Titulo V, "Disposi~oes Gerais e Transit6rias", 0 seguinte 
artigo: 

19 No III Congresso Nacional do Ministerio Publico, realizado, em 1973, em Porto Alegre, RS, ja se 
aprovara uma tese nesse sentido, de autoria de Jose Gilson dos Santos, membro do Ministerio 
Publico de Sergipe. Observara ele, em sua exposi-rao, que "naquele tempo, 0 Ministerio Publico 
Brasileiro se preocupava mais com a promo-rao por merecimento e, em alguns Estados, a legisla-rao 
organica chegava ate a estabelecer que, para cada lote de tres promo-roes, duas seriam por 
merecimento e uma por antiguidade. Era realmente a vontade dos govemantes estaduais visando a 
acomodar a situa-rao de seus apadrinhados politicos, em detrimento dos mais antigos que quase 
sempre se mostravam mais serios e eficientes" (Conf. RETALHOS DE MINHA VIDA E DO 
MINISTERIO PUBLICO, p.121). 
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Artigo ... - Fica ressalvado 0 direito de exercer a advocacia aos membros do 
Ministerio Publico, que ja a exerciam, a data de promulga<;ao desta Emenda 
Constitucional. 

J llstificativa 

A presente proposta de Emenda Constitucional visa dar ao Ministerio Publico a 
organicidade necessaria para melhor consecu<;ao das suas altas finalidades. 

De fato, com a projetada reforma do Judiciario, que ora se empreende, 0 Ministerio 
Publico, "orgao do Estado, titular da a<;ao penal, fiscal da lei e a quem incumbe a 
tutela dos direitos indisponiveis", exercendo, portanto, importante papel junto aos 
juizes e tribunais, nao poderia deixar de receber 0 adequado tratamento constitucional 
que Ihe e devido. 

A proposta procura manter a mesma numera<;ao que a Emenda n. 1, de 1969, atribui 
a secrao que trata do Ministerio Publico. 

Assim e que mantem aos membros do Ministerio Publico da Uniao, Distrito Federal 
e dos Territorios, bern como dos Estados, as mesmas garantias e os mesmos encargos 
previstos na atual Constitui<;ao. 

Como invocacrao, restabelece a aposentadoria facultativa aos trinta anos de servicro 
publico, nos termos da Constituicrao de 1967, tendo em vista identico tratamento 
dados aos magistrados, ja que sao carreiras paralelas, submetendo seus integrantes 
aos mesmos penosos desgastes dos embates judiciarios. Estabelece, ainda, igual 
remuneracrao ados magistrados, vedando, em conseqiiencia, 0 exercicio da 
advocacia, por ser incompativel com 0 mUl1us que a Instituicrao exige, e ressalvando, 
apenas, como e de nossa tradicrao juridica 0 direito daqueles que ja a exercem a data 
da promulgacrao desta Emenda. Diga-se de passagem que a maioria das legislacroes 
estaduais pertinentes ja vern, paulatinamente, adotando tal veda<;ao que ora se 
pretende erigir a categoria constitucional. 

Estabelece tambem a nivel constitucional "0 julgamento originariamente dos crimes 
comuns e de responsabilidade" dos membros do Ministerio Publico pelos tribunais 
de segunda instancia, que serao oportunamente fixados por lei complementar. Tal 
preceito, que hoje esta definido na legislacrao ordinaria, merece, por sua importancia 
urn tratamento constitucional. 

Como novidade, a proposta fixa atribuicroes minimas do Ministerio Publico e alem 
das ja atualmente existentes, que sao: a) titularidade da a<;ao penal publica; b) a 
titularidade da acrao direta de declara<;ao de inconstitucionalidade; c) a fiscaliza<;ao 
da aplica<;ao da lei, introduz mais uma, qual seja "a iniciativa da acrao civil publica". 
Trata-se de dotar 0 Ministerio Publico da possibilidade de ser titular das acroes visando 
anular os atos lesivos ao interesse e patrimonio publicos. 

Relativamente ao Ministerio Publico dos Estados e do Distrito Federal e Territorios, 
enumeram-se os orgaos que 0 exercem, estabelecendo-se a obrigatoriedade da 
nomeacrao do Procurador-Geral dentre integrantes da carreira, conforme, alias, 
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experiencia proveitosa dos Estados membros. Atualmente OS Procuradores-Gerais 
da Justi~a dos Estados vern sendo sistematicamente nomeados dentre membros da 
carreira, tendo em vista a complexidade das atribui~oes e a necessidade de vivencia 
na Institui~ao para 0 exercicio dos citados cargos. 

Por derradeiro, preve a proposta a existencia de Lei Complementar que estabeleceni 
normas gerais sobre a organiza~ao do Ministerio Publico dos Estados, vi sando a 
uniformidade nos criterios basicos estruturais da Institui~ao em todo 0 pais. 

c) Projeto de Lei Compiementar do Ministerio Publico 

No principio de julho de 1977, 0 parquet paulista, a guisa de colabora<;ao, 
enviou a CAEMP urn estudo basico com sugestoes para serem possivelmente 
aproveitados pela Entidade na comissao da Procuradoria-Geral da Republica, que 
iriam colaborar, no projeto de Lei Compiementar, para 0 Ministerio Publico, com 0 

seguinte titulo e teor: 

Anteprojeto de Lei Compiementar do Ministerio Publico 

Art. 1°. 0 Ministerio Publico dos Estados sera organizado em carreira por lei 
complementar estadual, observadas as normas gerais desta Lei. 

Art. 2°. 0 Ministerio Publico e 6rgao do Estado incumbido de prom over em juizo a 
defesa dos interesses da sociedade e da ordem jurldica, pela fiel observancia da 
constitui~ao e da lei. 

§ 1°. E vedado 0 exercicio das fun~oes de Ministerio Publico por pessoas estranhas 
a carreira. 

§ 2°. Nas comarcas do interior, a Uniao podera ser representada pelo Ministerio 
Publico Estadual. 

Art. 3°. Incumbe privativamente ao Ministerio Publico, alem de outras atribui~oes 
fixadas em lei: 

I. a titularidade da a~ao penal publica; 

II. a titularidade da a~ao direta de declara~ao de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo estadual ou municipal, frente a Constitui~ao Estadual; 

III. a iniciativa da a~ao civil publica; 

IV. a fiscaliza~ao da aplica~ao da lei; 

V. a representa~ao ao Tribunal de Justi~a sobre a inobservancia dos principios 
constantes da Constitui~ao Estadual aplicaveis aos municipios. 

Art. 4°.0 Ministerio Publico Estadual e integrado pelos seguintes 6rgaos: 

I. De administra~ao superior: 
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a) Procuradoria-Geral da Justicra 

b) Conselho Superior do Ministerio Publico 

c) Corregedoria Geral do Ministerio Publico 

II. De execucrao: 

a) Na Segunda Instancia: 

- Procurador-Geral da Justicra 

- Procuradores da Justicra 

b) Na Primeira Instancia: 

- Promotores de Justicra e Curadores 

- Promotores de Justicra Substitutos. 
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§ 1°. Nos Estados onde 0 numero de cargos do Ministerio Publico na Segunda 
Instancia for superior a 25 (vinte e cinco), haveni obrigatoriamente urn Colegio de 
Procuradores, constituido por todos os Procuradores da Justicra, ultimo grau da 
carreira. 

§ 2°. Integram urn unico quadro do Ministerio Publico Estadual os orgaos de atuacrao 
junto a Justicra Comum e Militar estaduais e dos Tribunais de Contas dos Estados e 
dos Municipios. 

Art. 5°.0 Procurador-Geral da Justicra sera escolhido dentre membros da carreira, 
na forma da lei local, para urn periodo de dois anos, durante 0 qual nao podeni ser 
demitido, salvo a pnitica de crime comum ou de responsabilidade, incumbindo-Ihe, 
alem de outras atribuicroes definidas em lei: 

I. Integrar e presidir os orgaos colegiados da Instituicrao; 

II. Representar a Instituicrao; 

III. Representar ao Tribunal de Justicra, por motivo de interesse publico, sobre a 
remocrao ou disponibilidade de membro do Poder Judiciario estadual; 

IV. As atribuicroes constantes dos incisos II e V, do artigo 3°, da presente lei. 

Art. 6°. 0 Procurador-Geral da Justicra tera status de Secretario de Estado, 
assegurando-se-lhe vencimentos nao inferiores ao que aquele perceber, nao podendo, 
entretanto, ultrapassar os fixados para 0 Procurador-Geral da Republica. 

Art. 7°. Incumbe ao Conselho Superior do Ministerio Publico, constituido pelo 
Procurador-Geral da Justicra e, pelo menos, por mais dois membros da instituicrao 
escolhidos na forma prevista na lei local, alem de outras atribuicroes definidas em 
lei: 

I. Indicar, em lista triplice, os candidatos ao cargo de Corregedor-Geral do Ministerio 
Publico; 
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II. Opinar sobre a representa9ao de rem09ao compulsoria ou demissao de membro 
do Ministerio Publico; 

III. Indicar, em lista trip lice, os candidatos a prom09ao por merecimento na carreira 
do Ministerio Publico; 

IV. Fiscalizar e superintender a atua9ao do Ministerio Publico junto aos orgaos 
judiciais de primeira e de segunda instancia. 

Paragrafo Unico. As atribui90es indicadas nos incisos I e II deste artigo serao 
exercidas, nos Estados onde 0 orgao existir, pelo Colegio de Procuradores da Justi9a. 

Art. go. Incumbe a Corregedoria-Geral do Ministerio Publico a fun9ao de orienta9ao, 
inspe9ao e disciplina das atividades dos membros da Institui9ao. 

Art. 9°. Os cargos iniciais da carreira do Ministerio Publico serao providos por 
nomea9ao do Govemador do Estado, obedecida a ordem de classifica9ao em 
concurso publico de provas e titulos. 

§ 1°. Sao requisitos para inscri9ao no concurso: 

a) ser brasileiro; 

b) ter idade inferior a 40 anos, ou 45 se funcionario publico efetivo; 

c) estar em dia com as obriga90es militares e eleitorais; 

d) ter boa conduta social, nao registrar antecedentes criminais, nem responder a 
processos a que se comine pena de rec1usao; 

e) ser bacharel em Direito. 

§ 2°. Da Comissao de Concursos participarao membros do Ministerio Publico do 
mais alto grau da carreira, sob a presidencia do Procurador-Geral e urn representante 
do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por este indicado. 

§ 3°. Edital publicado na integra no Orgao Oficial do Estado fixara 0 prazo de 
inscri9ao, nao menor de trinta (30) dias, e indicara 0 numero de vagas, 0 criterio 
para valoriza9ao dos titulos, 0 peso de cada especie de prova e a materia sobre que 
versarao. 

§ 4°. Sao materias obrigatorias: 

Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito 
Processual Penal, Direito Administrativo, Direito Comercial, Direito Tributario. 

§ 5°. A prova escrita sera eliminatoria. 

§ 6°. 0 prazo maximo de validade do concurso sera de dois (2) anos. 

§ 7°. A lei local podera exigir dos candidatos prova de habilita9ao em curso de 
prepara9ao ao ingresso na carreira do Ministerio Publico 
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Art. 10. A contar do dia da entrada em exercicio no cargo e durante 0 periodo de 
dois (2) anos, sera apurada a conveniencia da permanencia ou da confirma~ao do 
membro do Ministerio Publico na carreira mediante a verifica~ao dos seguintes 
requisitos: 

1. idoneidade moral; 

2. disciplina; 

3. contra~ao ao trabalho; 

4. eficiencia no desempenho das fun~oes. 

§ 1°. A permanencia e a confirma~ao dependerao de decisao favonivel de orgao 
colegiado da Administra~ao Superior do Ministerio Publico. 

§ 2°. Sendo favonivel a decisao, a confirma~ao na carreira sera declarada mediante 
portaria do Procurador-Geral. 

§ 3°. Contrariaa decisao, 0 expediente sera encaminhado ao Governador do Estado 
para exonera~ao. 

Art. 11. Os membros do Ministerio Publico estadual serao c1assificados em 
entrancias, correspondentes as da organiza~ao judiciaria do Estado. 

Art. 12. Nos Estados onde houver mais de uma entrancia, a promo~ao sera de 
entrancia para entrancia, por antigiiidade e merecimento. 

§ 1°. E obrigatoria a promo~ao do membro do Ministerio Publico que figurar pela 
quarta vez consecutiva em lista de merecimento. 

§ 2°. A lei local podera estabelecer, para a promo~ao por merecimento, a freqiiencia 
e aprova~ao em cursos de atualiza~ao em escola de aperfei~oamento, instituidos 
pelo Ministerio Publico. 

§ 3°. 0 merecimento sera apurado na entrnncia, segundo criterio objetivo, que se 
baseara:20 

1. na conduta do Promotor de Justi~a em sua vida publica e particular, no conceito 
de que goza na comarca, segundo as observa~oes feitas em correi~oes, visitas de 
inspe~ao ou informa~oes idoneas, e no mais que conste do prontuario funcional; 

2. na pontualidade e na dedica~ao no cumprimento das obriga~oes funcionais, na 
aten~ao as instru~oes dos orgaos de chefia da institui~ao, aquilatadas pelos relatorios 
de suas atividades e pelas observa~oes feitas nas correi~oes e visitas de inspe~ao; 

20 No IV Congresso Nacional do Ministerio Publico, realizado, em maio de 1975, em Uberlandia, 
MG, ja fora aprovada uma tese de Joaquim Cabral Netto, na qual se estabelecia a cria9ao de criterios 
objetivos para a forma9ao das listas triplices para promo9ao por merecimento. 
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3. na eficiencia no desempenho de suas fum;oes, verificada atraves das referencias 
dos Procuradores da Justi~a, dos elogios insertos em julgados dos tribunais, da 
publica~ao de trabalhos forenses e das observa~oes feitas nas correi~oes e visitas de 
inspe~ao; 

4. na contribui~ao it organiza~ao e melhoria dos servi~os judiciarios. 

Art. 13. A Lei fixara os deveres dos membros do Ministerio Publico, entre os quais 
se incluem: 

1. zelar pel a regularidade e celeridade dos processos em que intervenham, observando 
rigorosamente os prazos judiciais; 

II. atender it solicita~ao de membros do Ministerio Publico de outras comarcas, 
para acompanhar diligencias e atos judiciais ou policiais que devam realizar-se em 
sua comarca; 

III. atender aos interessados a qualquer momento, nos casos urgentes; 

IV. prestar as informa~oes solicitadas pelos orgaos de Administra~ao Superior do 
Ministerio Publico, e pela Comissao de Concurso; 

V. acompanhar atos investigatorios junto a organismos policiais ou administrativos 
que entender uteis it descoberta da verdade; 

VI. Superintender a execu~ao da pena, em especial nos regimes de liberdade ou 
semi-liberdade; 

VI. participar dos Conselhos Penitenciarios, sem prejuizo das demais fun~oes do 
cargo. 

Art. 14. Os membros do Ministerio Publico dos Estados terao as seguintes garantias: 

I. apos dois anos de exercicio do cargo nao poderao ser demitidos, senao por senten~a 
judiciana ou em virtude de processo administrativo em que se lhes faculte ampla 
defesa; 

II. nao poderao ser removidos, a nao ser mediante representa~ao do Procurador
Geral da Justi~a ao Governador do Estado, com fundamento em conveniencia do 
servi~o, ouvido 0 Conselho Superior; 

III. serao processados e julgados originariamente, nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade, pelo Tribunal de Justi~a, ressalvada a competencia da Justi~a 
Eleitoral: 

IV. terao vencimentos fixados com diferen~a nao excedente a 20 (vinte) por cento 
de uma entrancia para outra, atribuindo-se aos de entrancia mais elevada nao menos 
de dois ter~os dos vencimentos do Procurador-Geral; 

V. aposentadoria voluntaria, com vencimentos integrais, apos trinta anos de servi~o 
publico. 
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Art. 15. No exercicio da funyao, os membros do Ministerio Publico terao as seguintes 
prerrogati vas: 

I. uso da carteira de identidade funcional, expedida pelo Procurador-Geral de Justiya, 
com reconhecimento obrigatorio em todo territorio nacional, valendo como cedula 
de identidade e porte permanente de arma; 

II. ocupar 0 lugar a direita do Juiz ou do Presidente de orgao colegiado de segunda 
instancia: 

III. intervir nas sessoes de julgamento para sustentayao de promoyao ou parecer ou 
para prestar escIarecimentos sobre materia de fato; 

IV. uso de vestes tal ares nas ocasioes em que for obrigatorio aos membros do Poder 
Judiciario; 

V. promover diligencias e requisitar documentos, certidoes e informayoes de qualquer 
repartiyao publica ou orgao federal, estadual e municipal, da administrayao 
centralizada e descentralizada, ou de entidades particulares, podendo entender-se 
diretamente com qualquer autoridade; 

VI. requisitar 0 concurso de orgaos especializados da Policia ou de outros setores 
da administrayao, para diligencias ou escIarecimentos indispensaveis ao desempenbo 
de sua s atribuiyoes; 

VII. nao ser recolhido preso, antes de sentenya transitada emjulgado, senao em sal a 
especial do Estado Maior, podendo recIamar a presenya do Procurador-Geral ou de 
representante para lavratura do respectivo auto. 

Art. 16. Fica vedado 0 exercicio da advocacia aos membros do Ministerio Publico 
Estadual, ressalvando-se 0 direito daqueles que ja a exerciam a data da promulgayao 
da presente lei. 

Art. 17. Por solicitayao do Procurador-Geral da Republica, 0 chefe do Ministerio 
Publico Estadual podera designar membros do Ministerio Publico para desempenbar 
funyoes proprias da Instituiyao, no territorio do Estado, junto a orgaos da Justiya 
Federal comum e eleitoral. 

Art. 18. Nos predios onde funcionara orgao da justiya estadual, de primeira e segunda 
instiincias, sera destinada area suficiente para instalayao dos serviyos do Ministerio 
PUblico, a qual somente podera ser alterada com a previa concordiincia do Procurador-Geral. 

Art. 19. As autoridades administrativas e policiais prestarao aos orgaos do Ministerio 
Publico Estadual toda colaborayao que lhes for solicitada para 0 melhor cumprimento 
de suas atribuiyoes. 

Paragrafo Unico. Constitui crime de prevaricayao recusar, retardar ou dificultar 0 

funcionario publico 0 cumprimento de requisiyao de orgao do Ministerio Publico. 

Art. 20. as Estados adaptarao sua legislayao aos preceitos gerais desta Lei 
Complementar dentro de seis meses a contar de sua vigencia. 
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d) A Lei Complementar n. 40/81 

Foi dentro das ideias e principios constantes dos textos vistos acima que, pela 
primeira vez no Brasil, surgiu uma Lei Federal, trayando uma estrutura para 0 

Ministerio Publico dos Estados. Foram precisos dez anos, desde a fundayao da 
CONAMP, para surgirem as primeiras pinceladas do modele do atual Ministerio 
Publico do Brasil: a Lei Complementar n. 40/81. 

Na verdade, to do estudo hist6rico sobre a evolu9ao do Ministerio Publico no 
Brasil mostra que dois foram os momentos fundamentais na caminhada dessa 
Institui9ao: a Emenda Constitucional n. 7, de 13 de abril de 1977, e, em decorrencia 
dela, a Lei Complementar federal n. 40/81. Foi a partir daqueles textos legais que, 
com os esforyos de todos, adveio a elabora9ao do Capitulo IV, Seyao I, da Constitui9ao 
de 1988. E nao se pode negar que, naqueles momentos iniciais de formata9ao do 
Ministerio Publico como existe hoje, Minas Gerais deu uma importante parcela de 
contribuiyao. 

Urn depoimento hist6rico, que mostra a genese da Emenda Constitucional n.7 
e da Lei Complementar n. 40/81, foi dado por Joaquim Cabral Netto ao Jomal 
CONAMP, em sua edi9ao de maio/junho de 1996. 

Quando 0 Procurador-Geral da Republica, Professor Henrique Fonseca de Araujo, 
visitou Belo Horizonte (final da decada de 70) ele e 0 Ministro Rodrigues Alckmin, 
do STF, faziam estudos em nivel nacional para urn "Diagnostico da Magistratura 
Nacional". 

Grande foi meu espanto quando, num almo~o com os Procuradores da Republica 
de Minas Gerais, para 0 qual fui convidado, numa resposta a pergunta que lhe 
formulei, disse-me que naquela reforma nada constaria com rela~ao ao Ministerio 
Publico, porquanto 0 Ministro Alckmin entendia que esse deveria ser palco de uma 
lei especial. 

Com receio de perder aquela oportunidade de dar ao Ministerio Publico do Brasil 
uma diretriz fundamental, sugeri-Ihe: 

- E que tal urn unico artigo dizendo que Lei Complementar estabelecera os principios 
ou Ilormais gerais para 0 Millisterio Publico dos Estados? 

Senti, de imediato, que ele gostou da ideia, e pediu-me que a repetisse. E 0 fiz nao 
apenas uma, mas ate 0 final daquele almo~o, por tres ou quatro vezes, alem de, no 
dia seguinte, enviar-Ihe uma carta em cujo texto repetia aquela sugestiio! 

Qual nao foi a minha surpresa ao ve-Ia inserida no texto da reforma constitucional, 
apenas com urn pequeno acrescimo, ja que Ihe foi incorporada a expressao "de 
illiciativa do Presidellle da Republica". "Art. 96. 0 Ministerio Publico dos Estados 
sera orgallizado em carreira, por lei estadual. 
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Paragrajo {",ico - Lei Co"'ple",entar, de iniciativa do Presidente da Republica, 
estabelecera normais gerais a sere", adotadas na Organizafiio do Ministerio 
Publico Estadual, observado 0 disposto no § 1~ do artigo anterior".21 

Restava, agora, a elaboracrao desse texto! 

o tempo se passou e com base em trabalhos anteriormente elaborados e as novas 
reivindicacroes estaduais que surgiram, pouco depois 0 estudo sobre a materia estavam 
prontos. 0 trabalho foi encaminhado ao Ministro da Justicra da epoca, Senador 
Petronio Portela. 

Em agosto de 1979 a CAEMP solicitou uma audiencia aquele Ministro, buscando 
mostrar-Ihe 0 nosso interesse pelo encaminhamento do anteprojeto de nossa lei ao 
Congresso Nacional, de acordo com 0 estudo ja entregue ao seu Ministerio. Parece, 
no entanto, que chegamos na epoca e momenta errados: naquele dia era votado no 
Congresso Nacional 0 projeto de anistia politica. 

o Senador Petronio Portela Iivido e com semblante preocupado recebeu-nos de pe, 
e de pe nos ouviu por menos de cinco minutos, antes de fazer-nos uma unica 
observacrao: 

"- Nunca vi funcionario publico, de forma unanime, lutar por uma lei como voces. 
Vou lhes dar urn conselho: ai dentro deve ter alguma coisa muito boa, por isso nao 
contem para ninguem, porque senao todo mundo tambem vai querer, e voces poderao 
ser prejudicados".22 

Assim, encerrou-se uma "entrevista" com a cupula da CONAMP, acompanhada 
dos Presidentes de Associa~oes do Ministerio Publico de todo Brasil. 

Netto, simplesmente, nao teve a visao de estadista para sentir que aquele era 0 

trabalho de uma Institui~ao que queria se modernizar. 

o que ocorreu, no entanto, foi a devolu~ao do trabalho para a Procuradoria
Geral da Republica, porquanto 0 Ministerio da Justi~a entendia que leis diferentes 
deveriam tratar dos Ministerios Publicos da Uniao e dos Estados. 

Era preciso, agora, reformar e retirar aquele projeto de Lei da Procuradoria
Geral da Republica, envia-Io, de imediato, para 0 Ministerio da Justi~a e leva-Io, em 
seguida, para 0 Congresso Nacional. Era preciso continuar as lutas de onde Ferdinando 
havia parado. 

Segundo Joaquim Cabral Netto: 

21 Emenda Constitucional n. 7, de 13 de dezembro de 1968. 

22 Naquele dia, 0 Congresso Nacional votava a "Lei da Anistia", e, talvez por isso, estava apreensivo 
o Ministro Petronio Portela, no momento. 
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o novo Procurador-Geral da Republica, Daular Finnino Paz, esteve em Sao Paulo, 
quando de minha ele i~ao, oportunidade em que nos disse que detenninara uma 
refonnula9ao do texto prim itivo de nossa Lei. 

Foi nesse momenta que 0 Procurador-Geral da JUStiy3 de Sao Paulo, l OaD Severino 
de Oliveira Peres, que era amigo do en tao Procurador-Geral cia Republica, Finn ino 
Ferreira Paz, deu it CAEMP um decisive apoio no scntielo da volta do estudo de 
nossa Lei ao Ministerio da JUStiY3. 

No dia 23 de agosto estive em Sao Paulo, acompanhado do Secretario da entidade, 
Jose Antero Monteiro Filho, especialmente para pedir-Ihe sell cmpcnho pessoal 
para aquclc estudo junto ao Procurador-Geral da Republ ica. 

Na scmana seguinte ele e Guido Mainberg, en tao Presidente da Associa<;:30 Paulista 
do Ministerio Publico est iveram em Bras ilia com esse objet ivo e de imediato correu 
a devolu930 do nosso texto ao Ministerio da Just i<;:3. 

Com a morte do Ministro Petronio Portela, quando, poucos dias apos assumiu 0 
Min isterio da Jllsti9a 0 Deputado Federal mineiro Ibrahin Abi-Ackel, tlldo mudoll. 
Velho am igo de minha familia, e meu am igo pessoal, recebeu-nos novamente e, 
apos m3is de uma hora de troca de ideias sobre nosso texto nao dcixou dtlvidas: 

"- Os senhores podem estar tranqUilos: esse projeto de Lei Complementar sera 
enviado ao Congresso Nacional durante minha pennanencia neste MinisH~rio!" 

A CAEM P e receb ida pelo Ministro da Justi~a 
Identificados: I. Aldeir Nogue ira Barbosa (CE), 2. \Vladimir Jacomuzzi (RS), 3. Jose Antero 

Monteiro Fi lho (MG), 4. Joaquim Cabral Netto (MG), 5. Minislfo Ibrahin Abi-Ackel, 6. Jose de Costa 
Pereira (GO), 7. Waldir Vieira (MG). 
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Na oportunidade, foi apresentado seu novo Diretor do Departamento de 
Assuntos Legislativos, Doutor Antonio Luiz de Souza Rocha, que iria entrar em 
exercicio em breve e que, alem de ser nosso colega no Parana, seria 0 homem por ele 
encarregado de dar ao nosso estudo a redayao final. 

Elaborar urn texto de anteprojeto de Lei Complementar do Ministerio Publico 
e, depois, faze-Io chegar ao Congresso Nacional foi a Odisseia de uma gerayao. Nas 
palavras de Joaquim Cabral Netto: 

Quando assumi a CONAMP, essa foi a meta fundamental a que me dispus. Em 
encontros quase que semanais reuniam-se em Brasilia os representantes de entidades 
do Ministerio Publico de todo pais, em busca de principios e de urn texto que 
atendesse as necessidades e peculiaridades nacionais. 

Nao podiamos mais conviver com urn Ministerio Publico tao diverso, com 
divergencias que se real~avam a proponrao que nossas reunioes de estudo se 
aceleravam. 

De inicio teriamos que "profissionalizar" 0 Ministerio Publico, proibindo, em texto 
legal, 0 exercicio da advocacia para seus membros no ambito nacional e dando-Ihe 
urn perfil modemo de Ministerio Publico. 

No modelo Federal nao existia a concepyao de que 0 Minist6rio Publico se dedicasse 
exclusivamente a defesa da sociedade. Seus integrantes eram, ao mesmo tempo, 
membros do Ministerio Publico e advogados da Uniao. Aquele modelo ia de encontro 
a estrutura do Ministerio Publico de varios Estados e, por is so, nao interessava a 
Instituiyao, porquanto transformava os membros do Ministerio Publico em 
representantes da vontade do govemo e, assim, em defensores de seus interesses e 
nao dos direito sociais. Os interesses sociais em colisao com as pretensoes 
govemamentais era algo que fugia a filosofia do Ministerio Publico. 

Depois, teriamos que criar orgaos de administrayao superior, nao apenas para 
compartilharem da administrayao da Instituiyao, como para impedir que 
Procuradores-Gerais tivessem postura politico-govemamental, ou se transformassem 
em autoritarios numa Instituiyao que se queria democratica. 

Mais do que tudo isso, era preciso criar urn modelo novo de Ministerio Publico, a 
partir do qual os Estados da Federayao, respeitadas as peculiaridades locais, passariam 
a ter uma estrutura nacional modema e assemelhada de Ministerio Publico. 

Aqueles foram tempos desgastantes, em busca de uma lei que trouxesse uma 
"espinha-dorsal" para 0 Ministerio Publico dos Estados. E preciso que nao se olvide 
que era, entao, em urn momenta politico de exceyao no qual, buscando aquela lei, 
viviam-se inumeros momentos de angustia e alguns poucos de alegria, com inumeras 
esperanyas surgindo e desaparecendo a cada instante, ate que se tomasse realidade 
aquela busca pelos principios basicos iniciais de urn novo Ministerio Publico do 
Brasil nao podem ser esquecidos, como esc1arece Joaquim Cabral Netto: 
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Logo apos aquele contato com 0 Ministro Ibrahin Abi-Ackel, convoquei a Comissao 
Especial de acompanhamento de nossa Lei, por mim criada em fins de 1979, 
composta dos colegas Gilvan Queiroz, de Brasilia; Vladimir Giacomuzzi, do Rio 
Grande do SuI; Jose Pereira da Costa, de Goias; e Guido Mainberg, de Sao Paulo, a 
fim de que pudessemos levar ao Doutor Antonio Rocha, em Curitiba, toda a assessoria 
da CAEMP ao seu trabalho. 

o trabalho desenvolvido em Curitiba teve de encarar em profundidade 0 texto 
existente no Ministerio da Justic;a, porquanto 0 Doutor Firmino Paz fizera a reforma 
por ele referida excluindo, apenas, os capitulos referentes ao Ministerio Publico 
Federal. Foi preciso dar ao Doutor Antonio Rocha 0 estudo dentro da terminologia 
aplicavel apenas ao Ministerio Publico dos Estados, bern como adapta-Io aos 
principios desejados pela CAEMP. 

Esse estudo foi feito em tempo integral durante dois dias e, na posse do Doutor 
Antonio Rocha, em Brasilia, la estive pessoalmente, nao apenas para a solenidade, 
mas tambem para entregar-Ihe em maos a nossa pretensao. 

Ele debruc;ou-se com entusiasmo sobre nosso trabalho, preocupando-se primeiro 
com uma exposic;ao de motivos que Ihe tomou muito tempo, eis que entendia ele 
que tal exposic;ao faria com que a lei fosse mais facilmente aceita. Segundo, dando
lhe a mesma forma da Lei Organica da Magistratura, porquanto segundo seu 
entendimento, se nos quenamos uma instituic;ao "assemelhada a Magistratura", a 
nossa propria Lei teria que ser assemelhada a dela. 

Ate junho de 1980, ele ficou estudando e adaptando nossa Lei, oportunidade em 
que, nos meados desse mes, teve ele a gentileza de mostrar-me a referida exposic;ao 
de motivos e 0 texto de seu trabalho. No final do mesmo mes 0 Ministerio Publico 
de Minas Gerais convidou 0 Ministro da Justic;a para encerrar 0 Encontro Regional 
do Ministerio Publico de Juiz de Fora. Naquela oportunidade, Sua Excelencia afirmou 
de publico que nossa lei estava pronta, devendo ser encaminhada ao Congresso 
Nacional em agosto. 

o que parecia bern posto e definido comec;ou, no entanto, a tomar contomos 
diferentes. Em agosto tivemos urn Encontro Nacional em Alagoas, on de compareceu 
o Doutor Antonio Rocha e, quando esperavamos que ele ja nos desse 0 dia certo 
para 0 encaminhamento do anteprojeto de nossa Lei, ele surgiu dizendo-nos que 
"ainda restavam problema redacionais, os quais esperava fossem contomados em 
breve". A partir desse momento entendi que outra opc;ao de ac;ao deveria ser 
incrementada. 

Na estrategia do encaminhamento da nossa Lei Complementar sempre estranhei 
que nos, os representantes de orgaos de classe, a nivel estadual e federal, estivessemos 
lutando a sos na linha de frente, sem contar com a atuac;ao constante, decisiva talvez, 
dos proprios Procuradores-Gerais de Justic;a dos Estados. Em razao desse 
entendimento, e considerando ser 0 novo Procurador-Geral de Justic;a de Minas 
Gerais urn homem novo, de vi sao, culto e de excelente dialogo, dele me aproximei 
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e Sua Excelencia se engajou com ardor e de no do na luta pela obten~ao de nossa lei 
Complementar. A preocupa~ao sempre presente de somar for~as novas em tomo do 
nosso movimento surtiu, na verdade, os melhores efeitos. 0 Doutor Waldir Vieira 
transformou-se num valoroso aliado, dando a Presidencia da CAEMP constante e 
adminivel contribui~ao. 

A par dessa nova situa~ao eu e ele entramos em contato com 0 Ministro da Justi~a, 
e com ele fomos, no mes de setembro,jantar em Belo Horizonte. Nesse jantar, onde 
estavam igualmente urn ex-Govemador do Estado de Minas que era Promotor de 
Justi~a aposentado, bern como urn ex-Procurador-Geral de Justi~a, a conversa girou, 
na verdade, quase que integral mente em tomo da nossa Lei, num ambiente franco, 
descontraido e objetivo, onde as posi~oes eram colocadas com a maior franqueza. 
E observamos que duas eram ainda as duvidas: a primeira, com rela~ao ao 
fortalecimento da fun~ao do Procurador-Geral, e a segunda relativa a aposentadoria 
aos trinta anos. Foi ponderado ao Ministro que 0 Ministerio Publico do Rio Grande 
do Sui ja tinha sua aposentadoria aos trinta anos de trabalho, e ele entendeu de 
colocar na Lei urn artigo encaminhando ao legislador estadual a fixa~ao do tempo 
para a aposentadoria voluntaria, nao podendo, no entanto, ser fixada em prazo inferior 
a trinta anos. Por outro lado, disse-nos ele que procuraria refor~ar, no corpo da lei, 
a atribui~oes do Procurador-Geral de Justi~a ou manter apenas urn dos 6rgaos 
colegiados previstos no estudo da CAEMP, talvez, nas suas palavras, "suprimindo 
o Colegio de Procuradores". E evidente que a ideia nao era interessante, mas sempre 
entendi que a coloca~ao do colega Guido Meinberg era perfeita, quando dizia que 
"era necessario 0 envio da Lei de qualquer forma, porque no Congresso poderiamos 
fazer as correi~oes necessarias ou a inclusoes devidas". 

Em 1980, deve-se ressaitar, perdemos urn poderoso aliado, 0 Doutor Joao Carvalho, 
politico ligado ao Ministro de Justi~a, e urn de seus Assessores no Ministerio da 
Justi~a. No que diz respeito a ele e preciso que se diga que, ao final de 1980 convoquei 
a Comissao especial de acompanhamento de nos sa lei para uma reuniao em Brasilia, 
ja que a demora no encaminhamento de seu anteprojeto ao Congresso ja era 
preocupante. Em companhia dos colegas Claudio Alvarenga e Luiz Antonio Fleury 
Filho, de Sao Paulo, e Gilvan Queiroz, do Distrito Federal, fomos ao Ministerio da 
Justi~a, ocasiao em que tivemos contato com 0 Doutor Joao Carvalho, 0 qual fazia 
as agendas do Ministro da Justi~a. Disse-nos ele que, exatamente naquele dia, a 
nossa Lei estava em 5° ou 6° lugar na ordem de tratamento de assuntos a serem 
despachados com 0 Presidente da Republica. Como nos autorizara a telefonar-lhe a 
partir das dezessete horas, a fim de que ficassemos sabendo se houvera, ou nao, 0 

seu despacho, essa providencia foi tom ada, no gabinete do Doutor Antonio Rocha, 
ocasiao em que, na minha frente e na do Doutor Gilvan Queiroz, 0 Doutor Antonio 
Rocha, via telefOnica, recebeu a noticia de que a lei fora despachada pelo Presidente 
da Republica. 

Como a lei no entanto nao chegara ao Congrego Nacional, em contatos feitos com 
Brasilia fui informado de que 0 Presidente estivera com a Lei, mas que ela voltara 
ao Ministerio da Justi~a para ligeiros estudos. 
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Assim entramos em 1981. Com desilusoes depois de muitas lutas. E com apreensoes, 
porque 0 texto do anteprojeto, depois das "ligeiras reformas" nao nos fora dado ao 
conhecimento, 0 que poderia levar-nos a rejeim-lo, assim que chegasse ao Congresso 
Nacional. 

o inicio de 1981 marcou uma reaIiza<;ao com a qual sempre sonhei. Uma reuniao 
de Procuradores-Gerais em Brasilia, para urn contato direto dos mesmos com 0 
Ministro da Justi<;a, buscando, tambem, uma defini<;ao formal de Sua Excelencia 
Em decorrencia de urn movimento feito pelo Doutor Waldir Vieira essa reuniao 
realizou-se e aquele contato foi feito. No mes de fevereiro de 1981, exatamente urn 
ano apos havermos sido recebidos pelo Ministro da Justi<;a, foram tambem recebidos 
por Sua Excelencia quase todos os Procuradores-Gerais de Justi9a do Brasil e, no 
mesmo local em que fomos recepcionados, alto e born som foi dito que a nossa Lei 
estava pronta, e que seria encaminhada no mes de mar90 vindouro ao Congresso 
Nacional. 

Realizamos uma Assembleia Geral da CAEMP em Brasilia, pouco depois, quando 
enmo ficamos sabendo que a Lei nao estaria mais no Ministerio da Justi9a e, sim, na 
propria Presidencia da Republica. 

Em posterior contato feito em fins de maio, com 0 assessor do Ministro, Doutor Pio 
Canedo, foi-me informado, e a todo Conselho Superior de Minas Gerais, que nos sa 
mensagem fora assinada pelo Presidente da Republica. 

Todos os esfor90s, todos os contatos, todas as solicita90es e providencias, previsiveis 
e possiveis foram feitas e foram tomadas. Em varias das viagens do Ministro da 
Justi<;a a unidades da Federa9ao entrei em contato com colegas das respectivas 
Associa90es Estaduais, pedindo-lhes que gestionassem junto ao mesmo, no senti do 
do encaminhamento do anteprojeto de nossa Lei. 

Quando adveio a reforma da Constitui9ao, 0 campo estava preparado para 
receber as sementes das novas conquistas para 0 Ministerio Publico do Brasil, 0 que 
acabou por ocorrer. 

o Presidente Joao Figueiredo apos-Ihe alguns vetos, que, todavia, nao lhe 
desfiguraram 0 seu contexto institucional. Diz Joao Severino de Oliveira Peres, a 
epoca, Procurador-Geral de JUSti9a do Estado de Sao Paulo: 

[ ... ] se nao me engano, em agosto de 1981, 0 projeto ja fora para 0 Congresso 
Nacional. Ai ja tinhamos vencido uma das piores etapas, que era, realmente, fazer com 
que 0 Govemo Federal remetesse para 0 Congresso Nacional urn projeto de lei, que 
representasse uma conquista institucional efetiva para 0 nosso Ministerio Publico. 

o projeto agradou, com alguns senoes, que foram corrigidos atraves de inumeras 
emendas, sugeridas por colegas do pais inteiro [ ... ]. A lei nao agradou a todos nos, 
sabemos, mas, pelo menos, agradou as maiorias, e afinal ele foi 0 inicio da marcha 
batida para as conquistas estaduais que vieram a seguir. 
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[ ... ] Tempos depois advieram, entre outras coisas, 0 mandato, a autonomia 
administrativa, a autonomia financeira, tao desejada entre nos, jei como consectcirio 
nonnal da lei federal, que abria largos horizontes para os Ministerios Publicos dos 
Estados se organizarem.23 

o certo e que a Lei Complementar 401 1981 foi como que uma "carta de alforria 
do Ministerio Publico do Brasil", e foi de tal importancia que a data de sua promulga9ao 
foi escolhida como 0 "Dia Nacional do Ministerio Publico". Foi com ela que se deu 
inicio a caminhada para os importantes avan90s conseguidos em nivel constitucional 
sete an os apes sua promulga9aO. 

Ate entao, como observou Luiz Antonio Fleury Filho, "nao havia qualquer lei 
que unificasse 0 Ministerio Publico no Pais e, de qualquer forma ela foi urn avan90 
Institucional".24 

"A Lei Complementar n. 40/81 conferiu ao Ministerio Publico a representa9ao 
de forma independente do povo brasileiro e estabeleceu os principios fundamentais 
para os seus integrantes". Ela deixou transparecer 0 Ministerio Publico que 
desejitvamos criar.25 

Sobre a Lei Complementar 40/81, observou Paulo Moura (SE), ex-presidente 
da CONAMP, que "ela foi urn nascer da Institui9ao. Foi com ela que praticamente 0 
Ministerio Publico adquiriu 0 seu carMer institucional".26 Augusto Berthier (RS), por 
se tumo, diz que "ela lan90u, sem duvida, os fundamentos institucionais do modemo 
e forte Ministerio Publico dos nossos dias".27 

Isso pode ser constatado pela visao do que ela criou na estrutura da Institui9ao 
em nivel nacional. De fato, com ela surgiram as linhas mestras para 0 Ministerio 
Publico de todo 0 Pais, pois passou a exigir que 0 Procurador-Geral fosse membro de 
carreira; desapareceu 0 adjunto de promotor; criou-se 0 Conselho Superior e 0 Colegio 
de Procuradores de Justi9a. Nos Estados com mais de quarenta Procuradores de Justi9a 
as atribui90es do Colegio de Procuradores passaram a ser exercidas por urn Orgao 
Especial (que, em Minas Gerais, chamou-se Camara de Procuradores). Criou-se 0 
cargo de Corregedor do Ministerio Publico, tomou-se obrigateria a nomea9aO dos 
candidatos aprovados nos concurso de ingresso por meio da sua classifica9ao. 

23 REVISTA JUSTITIA, do Ministerio Publico de Sao Paulo, p. 249 e 255. 

24 CONAMP EM REVISTA, n.2, outubro/2003, p. 9. 

25 Mensagem da Diretoria da CONAMP, em 13 de dezembro de 2005. 

26 Entrevista dada ao autor, em abril de 2004, em Aracaju. 

27 Entrevista "Replica n. 71", Ill: Internet. 
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Foi a Lei Complementar 40/81 que abriu 0 caminho para toda uma nova 
estrutura do Parquet, acabando por influenciar 0 proprio Ministerio Publico Federal. 
De fato, poucos anos depois, ela iria provocar 0 aparecimento de uma nova Lei que 
produziria condiyoes de criayao de uma bifurcayao naquele Ministerio Publico quando, 
com a criayao da Advocacia Geral da Uniao remeteria.o Parquet federal para exercer 
com exc1usividade em nivel federal as funyoes de defensor dos interesses da sociedade. 

Como observou Hugo Nigri Mazilli, "a Lei Complementar n. 40 deu ao 
Ministerio Publico urn perfil nacional mais uniforme, com conceituayao, principios, 
funyoes, garantias, vedayoes, instrumentos e organizayoes basicas comuns".28 

o dia da votayao da Lei Complementar n. 40/81 no Congresso jamais saiu da 
lembranya dos que ali estiveram. Naquela Sessao, estavam nas galerias todos os 
Presidentes de Associayoes e os Procuradores-Gerais de Justiya do Pais, ao lado da 
direyao da CAEMP. Quando 0 Presidente da Casa anunciou 0 resultado da votayao 
unanime, toda galeria se pos de pe, aplaudindo os Congressistas, os quais tambem se 
puseram, a aplaudir aqueles membros do Ministerio Publico ali presentes pelo seu 
merito. 

Bern no . centro da galeria, urn dos presentes, especialmente convidado para 
aquela solenidade chorava. Era Joaquim Cabral Netto, que via naquele instante a 
realizayao de urn dos sonhos de sua vida! 

Quando tempos depois se falou numa Assembleia-Geral Constituinte, Voltaire 
de Lima Moraes, que mais tarde seria Presidente da CONAMP, participando como 
tesista do VI Congresso Nacional do Ministerio Publico, apresentou urn trabalho no 
sentido de "erigir em nivel constitucional as funyoes do Ministerio Publico na Lei 
Complementar n. 40". 

Por outro lado, Marfan Martins Vieira, tambem Presidente daquela entidade, 
observou: 

[ ... ] testemunhas ou protagonistas das memomveis lutas capitaneadas pela CONAMP 
certamente hao de se lembrar dos trabalhos legislativos que resultaram na edi9ao da 
Lei Complementar n. 40, de 1981, atraves da qual se delineou, pela primeira vez, 
urn avanc;ado perfil do Ministerio Publico para 0 Brasil. Na elaborac;ao desse diploma 
legal, que se constitui num dos mais' significativos marcos da hist6ria da nossa 
instituic;ao, foi de fundamental importancia a atuac;ao da nossa entidade nacional, 
que, grac;as a serenidade de seu trabalho, pode contar com 0 resoluto apoio do entao 
Ministro da Justic;a, Ibrahim Abi-Ackel, cuja atuac;ao foi decisiva nao s6 para que 0 

28 MEM6RIAS DO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002, p.25. 



CONAMP-CAEMP - UMA HISr6RIA SEM FIM 57 

Presidente da Republica exercitasse sua iniciativa, fazendo 0 envio do projeto ao 
Congresso Nacional, mas, sobretudo, para que 0 texto refletisse efetivamente os 
anseios do Ministerio publico.29 

No plano filosofico-constitucional, deu-se ao Ministerio Publico a condi~ao 
de [nstitui~ao Pennanente tomando-a essencial a fun~ao jurisdicional do Estado. 
Nunca, antes, urn texto infraconstitucional havia feito tais considera~oes. 

Mais do que isso, deu-lhe a Lei a incumbencia da defesa da ordem juridica, 
dos interesses indisponiveis da sociedade; e 0 dever de zelar pela observancia da 
propria Constitui~ao. 

Deu-lhe, igualmente, uma sene nova de poderes e incumbencias: quadro proprio 
de funcionarios e cargos; promo~ao da a~ao civil publica; representa~ao de Secretario 
de Estado aos Procuradores-Gerais de Justi~a dos Estados; cria~ao da fun~ao de 
Corregedor-Geral; proibi~ao do exercicio das fun~oes do Ministerio Publico por 
pessoas estranhas a carreira - inclusive na segunda instancia; poder para expedir 
notifica~oes, requisitar documentos e de dirigir-se, para tanto, diretamente a qualquer 
autoridade; dota~ao de regime juridico especial; estabelecimento de fonna de suas 
manifesta~oes processuais; integra~ao do Ministerio Publico Estadual Militar a carreira 
estadual regular da Institui~ao. 

e) A Constitui~ao Federal de 1988 e a Lei Orginica Nacional do Ministerio Publico 

Tao logo se come~ou a falar na instala~ao de uma Assembleia Nacional 
Constituinte, a CONAMP, entao presidida por Luiz Antonio Fleury Filho, deu inicio 
a uma serie de atividades para inserir 0 Ministerio Publico no seu texto, dentro de urn 
contexto que a evolu~ao do pais estava a pedir. 

No campo politico, foram feitos contatos com 0 Senador Afonso Arinos de 
Melo Franco, indicado pelo Presidente Jose Samey para iniciar os primeiros estudos 
e entendimentos, a fim de elaborar urn texto sobre 0 qual os Deputados Constituintes 
pudessem mais facilmente desenvolver suas ideias. No ambito institucional, as 
lideran~as do Ministerio Publico brasileiro reuniram-se em Curitiba (PR), a fim de 
iniciar estudos concretos para a formata~ao do que desejava 0 Ministerio Publico em 
nivel constitucional. 

A "Carta de Curitiba" foi 0 resultado final da vontade da propria Institui~ao, 
mostrando as condi~oes minimas a serem dadas ao Ministerio Publico para que ele 
bern desempenhasse 0 seu papel. 

29 Discurso proferido na solenidade comemorativa dos trinta an os da CONAMP em Belo Horizonte, 
no dia 09 de junho de 2001. 
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Numa visao historica da Constitui~ao Federal de 1988, ve-se que ela incorporou, 
no seu texto, os principios ja consagrados na Lei Complementar n. 40, de 14 de 
dezembro de 1981, alem dos principios gerais da II Carta de Curitiba, transfonnando 
a escolha do Procurador-Geral, por intennedio dos Governadores, dentre uma lista 
triplice fonnada pela propria Classe, num gigantesco passo inovador. 

Aprovada a Constitui~ao Federal em 1988 - e sobre a qual se falara it frente -
, foi elaborado pela CONAMP urn trabalho que se transformou em projeto de lei, 
tratando, no ambito nacional, dos principios institucionais basicos do Ministerio 
Publico brasileiro. 

Manuel Lima Soares Filho, 10 Vice-Presidente da CONAMP, na administra~ao 
de Milton Riquelme, registra que "0 Projeto de Lei 515-A - que iria transfonnar-se 
na Lei n. 8.625/93 - chegara it Camara dos Deputados bern aquem da real necessidade 
de do tar a Institui~ao ministerial das condi~oes exigidas para sua atua~ao independente 
em defesa do corpo social." 

o Presidente Collor de Melo, no inicio de seu Governo, retirou do Congresso 
Nacional todos os projetos de lei relativos it Magistratura, it Policia e, tambem, ao 
Ministerio Publico. 0 Presidente da CONAMP it epoca, Antonio Araldo Ferraz Dal 
Pozzo, fora nomeado Procurador-Geral de Justi~a de Sao Paulo e, com isso, Paulo 
Moura, seu 10 Vice-Presidente assumiu a Presidencia da Entidade e chamou para si a 
responsabilidade de reenviar aquele projeto de lei ao Congresso Nacional. 

o Procurador-Geral da Republica it epoca, Inocencio Martires Coelho, e 0 

Consultor-Geral da Republica Celio Silva foram dois dos integrantes do Governo 
Federal que deram a Paulo Moura 0 suporte necessario para que 0 projeto de lei que 
tratava da Lei Organica Nacional do Ministerio Publico pudesse retornar com mais 
presteza ao Congresso Nacional. 

Por sua vez, 0 Ministro da Justi~a de entao, Jarbas Passarinho, providenciou 
para que a assinatura da mensagem de envio daquela lei ocorresse de maneira solene, 
em cerimonia, no proprio Palacio do Planalto, 0 que ocorreu, no dia 8 de abril de 
1991. Naquela oportunidade, disse ele, na abertura dos trabalhos: 

- Senhor Presidente, esta cerimonia tern alta significa~ao para 0 governo de Vossa 
Excelencia. Estava no Congresso urn projeto de lei e, por ordem de Vossa Excelencia 
houve a sua retirada e a reavaIia~ao do seu texto. 

A Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico teve contato permanente conosco. 
Come~ou no Ministerio da Justic;a com 0 Doutor Inocencio, depois com 0 Consultor
Geral da Republica e, hoje, nos estaremos assistindo, logo mais, Vossa Excelencia 
assinando a rnensagem que envia ao Congresso 0 projeto de lei, que con tern mais 
de noventa por cento das sugestoes apresentadas pela Confedera~ao, de modo que, 
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com isso, 0 govemo de Vossa Excelencia marca mais uma posif;ao finne em rela~ao 
ao aprecro que 0 Govemo da Republica tern pelo Ministerio Publico brasileiro.30 

Conseguiu-se passar 0 Projeto na Camara (4 de novembro de 1992), 
aperfeicroando alguns pontos para uma melhor adequacrao ao perfil constitucional 
trac;ado para a Instituicrao. Mas, inegavelmente, foi no Senado Federal que 0 projeto 
de Lei Organica Nacional encontrou 0 mais profundo entendimento ja havido no 
ambito do trabalho da CONAMP no Congresso Nacional, com 0 conseqiiente 
acolhimento de todas as sugestoes elaboradas, incluindo-se no Parecer 0 relator da 
materia, Senador Cid Sab6ia de Carvalho, do Ceara. 

A sancrao aquela lei pelo Presidente Itamar Franco ocorreu em Belo Horizonte, 
no Salao Azul do Hotel Del Rey, com a presencra do Procurador-Geral da Republica, 
Aristides Alvarenga Junqueira, do Presidente da CONAMP, Voltaire de Lima Moraes, 
do Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justicra, Luis Chemin 
Guimaraes e de todos os Presidentes de Associacroes de Classe do Ministerio Publico 
do Brasil. 

o trabalho que se registrara na Constituicrao de 1988 ainda precisava de urn maior 
detalhamento em tennos de instrumentalizacrao, de criacrao de mecanismos, de 
inducrao de detenninadas atividades, de uma fonna mais detalhada, para que n6s 
pudessemos efetivamente transformar 0 ideario do constituinte de 1988, que nada 
mais e do que 0 ideario institucional gestado e nascido nas decadas de 1970 e 1980, 
precisavamos entao desse detalhamento instrumental.31 

Para aquele "detalhamento", e que surgiu a Lei n. 8.625/93 - Lei Organica do 
Ministerio Publico Nacional. E a aprovacrao dessa Lei, observa Luis Antonio Fleury 
Filho "foi relativamente rapida, porque os principios basicos e mais importantes ja 
estavam na Constituicrao da Republica".32 

Hugo Mazzilli diz, com a precisao de sempre, que "a atual Lei Organica do 
Ministerio Publico minudenciou as consequencias da autonomia administrativa, 
funcional e financeira do Ministerio Publico, reconhecendo caber-lhe, em especial, a 
pratica de atos pr6prios de gestao, e a edicrao de seus atos, com eficacia plena e 
executoriedade imediata". 33 

30 Solenidade no Palacio do Planalto, gravada em DVD. 

31 Alex Sandro Teixeira da Cruz, Promotor de Justi~a de Santa Catarina, em Palestra na AMMP em 14 
de fevereiro de 2008. 

32 CONAMP EM REVISTA, n.2, outubro/2003, p.ll. 

33 INTRODUCAO AO MINISTERIO PUBLICO, 2002, p.137. 



5 AS CARTAS DE PRINCiPIOS 

U ma das caracteristicas da CAEMP/CONAMP foi a edi,ao de Carlos de Principios, 
por meio das quais se assentavam posi,oes doutrimirias e metas a alcan,ar, frulo 

do encontro dos representantes dos diferentes Ministerios Publicos Estaduais. Os 
encontros das lideran,as estaduais daqueles Ministerios Publicos come,aram a 
verificar que alguns Estados jil haviam obtido evo lu,oes administrativas e 
institucionais que outros ainda nao conseguiram. E mais: come,aram a sentir, todos 
eles, que uma serie de conquistas globais mais amp las ainda se faziam necessilrias. 

Essas diferentes situa,oes, nos diversos Estados, fizeram com que se come,asse 
a travar "Iutas" legislativas, nos pianos Federal e Estadual, buscando a realiza,ao 
daquilo que as Carlas de Principios come,aram a estabelecer. 

5.1 Carta de Teres6polis 

AsAssocia,oes Estaduais do Ministerio Publico da Bahia, Distrilo Federal, Espirito 
Santo, Guanabara, Maranhao, Minas Gerais, Parana, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sui, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Sergipe, participantes, por 
seus Presidentes ou delegados, do III Congresso Fluminense do Ministerio Publico, 
realizado na cidade de Teresopolis, nos dias 8 a II de dezembro de 1970, dispondo
se a fundar uma entidade nacional da ciassc, resolveu ianc;ar como orient3c;3.0 da 
elabora,ao dos futuros estatutos, a seguinte Carta de Principios; 

I. A Confedera,ao das Associa,oes Estaduais do Ministerio Pllblico destina-se a 
congregar, scm prejuizQ de sua autonomia, as diversas Associac;oes para 0 tim de 
proporcionar unidade, objetivando aperfeic;oamento institucional, adequando 
o MinisH~rio Publico as suas relevantes tarefas no contexto de um pais em 
desenvolvimento e promovendo a defesa dos direitos e interesses gerais da 
classe; 

2. Destina-sc ainda, a fomentar a cri a~ao e reestmtura~ao de Associa~oes Estaduais 
e estimular a atua~ao em conjunto; 

3. A CAEMP e constituida pelas Associa,oes Estaduais e a do Distrito Federal , 
representadas pelos respectivos Presidentes; 
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4. A CAEMP teni uma diretoria executiva cujo numero de membros sent fixado nos 
Estatutos e urn Conselho Consultivo integrado pelos representantes das demais 
Associa~oes; 

5. Os Presidentes das Associa~oes ou seus delegados elegerao os membros da 
Diretoria Executiva, vedada a recondu~ao por mais de urn periodo; 

6. Os estatutos fixarao a forma de contribui~ao de cada Associa~ao; 

7. Fica constituida uma comissao composta dos Presidentes ou representantes dos 
Estados do Espirito Santo (Benedicto Amancio Pereira), Minas Gerais (Jose 
Cupertino Gon~alves), Pernambuco (Massilon Tenorio de Medeiros), Rio de Janeiro 
(Ferdinando de Vasconcelos Peixoto), Rio Grande do Sui (Marco Aurelio Costa 
Moreira de Oliveira), Sao Paulo (Oscar Xavier de Freitas) e Distrito Federal (Helenio 
Rizzo) para todas as providencias que se fizerem necessarias para a imediata 
organiza~ao da CAEMP, a elabora~ao do anteprojeto dos Estatutos que deverao ser 
discutidos e aprovados em Assembleia dos Presidentes das Associa~oes ou por seus 
representantes, a realizar-se no prazo maximo de noventa dias. 

Teresopolis, 10 de dezembro de 1970.34 

5.2 Carta de Aracaju/Carta do Ministerio Publico Brasileiro35 

Nao raro, cartas de principios, de ambito estadual, tomavam-se Nacionais, 0 que 
ocorrell, por exemplo, com a do IT Congresso do Ministeno PUblico do Sergipe, em 1971. 

As Associa~oes do Ministerio Publico dos Estados presentes ao II Seminario 
Sergipano do Ministerio Publico aprovaram, por unanimidade, a seguinte CARTA 
DE PRINCIPIOS, a ser submetida a aprecia'tao da Assembleia Geral Extraordinaria 
da Confedera~ao das Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico (CAEMP), a ser 
realizada durante 0 I Congresso do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, em 
dezembro do corrente ano. 

I. Chefia do Ministerio Publico estadual escolhida dentre os membros da Institui't30. 

II. Cria'tao do Conselho Superior do Ministerio Publico nos Estados, como 6rgao 
colegiado da Institui'tao. 

34 Essa Carta de Principios roi assinada par Helena Rizzo (OF); Antonio Benedito Amancio Pereira 
(ES); Nea Bela de Sa (MA); Jose Cupertino Goncralves (MG); Jeronimo Albuquerque Maranhao 
(PR); Massilon Tenorio Medeiros (PE); Valderedo Nunes da Silva (RN); Marco Aurelio Costa 
Moreira de Oliveira (RS); Ferdinando de Vasconcellos Peixoto (RJ); Oscar Xavier de Freitas (SP) 
e Pedro Iroito Doria Leo (SE). 

35 A carta aprovada em Aracaju ficou de ser corroborada pela Assembleia Geral Extraordimiria da 
CAEMP, que seria realizada por ocasiao do I Congresso do Ministerio Publico de Sao Paulo, a 
realizar-se de 5 a II de dezembro de 1971. Isso ocorreu, com a inclusao de mais urn item e outras 
apenas pequenas modificacroes redacionais, recebendo entao a denominacrao de Carta do Ministerio 
Publico Brasileiro. 
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III. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos dos membros 
do Ministerio Publico, como condiyoes indispensaveis ao pleno exercicio de suas 
atribuiyoes. 

IV. Vencimentos condignos e compativeis com a relevancia das funyoes exercidas 
pelos membros do Ministerio Publico. 

V. Aposentadoria aos trinta anos de serviyo publico. 

VI. Criayao nos Estados de 6rgaos destinados a proteyao de Assistencia Judiciaria 
aos necessitados em cumprimento de preceito da Constituiyao Federal. 

VII. Apoio ao anteprojeto do C6digo de Processo Penal na parte relativa as atribuiyoes 
do Ministerio Publico, objetivando maior garantia a seguranya nacional. 

Aracaju, 23 de outubro de 1971. 

Aderson Almeida Vasconcelos (AL), Aldo do Passo Cunha (BA), Caio Bolivar 
Leite Guimaraes (MG) Jose Gilson dos Santos (SE), Ney Fayet de Souza (RS), 
Oswaldo Soares Monteiro (GB), Ulisses Leocadio (RJ), Ronaldo Porto Macedo 
(SP). 

Naquela oportunidade, como se viu, estabeleceu-se que essa Carta, anunciada 
em Aracaju pelo Presidente da CAEMP, deveria ser corroborada pela Assembleia
Geral Extraordimlria daquela Entidade, que seria realizada de 5 a 11 de dezembro de 
1971, por ocasiao do I Congresso do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo. Isso 
ocorreu e, naquela oportunidade, houve a inclusao de mais urn item e de outras 
pequenas altera<;oes redacionais, recebendo entao a denomina<;ao de Carta do 
Ministerio Publico Brasileiro, com a seguinte reda<;ao de seus objetivos: 

1. Criayao do Conselho Superior do Ministerio Publico nos Estados que ainda nao 
o adotaram; 

2. Procurador-Geral escolhido dentre os integrantes da carreira; 

3. Identicas garantias atribuidas aos magistrados; 

4. Vencimentos condignos; 

5. Independencia administrativa e financeira da Instituiyao; 

6. Assistencia ludiciaria nao vinculada ao Ministerio Publico; e 

7. Apoio as inovayoes dos C6digos nos assuntos atinentes ao Ministerio Publico, 
que sao necessariamente as metas prioritarias da atual diretoria da CAEMP. 

5.3 Primeira Carta de Curitiba 

As referencias it denominada "Carta de Curitiba" devem ser sempre precisas, 
porque na verdade existem tres Cartas de Curitiba. A primeira, elaborada na gestao 
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de Joaquim Cabral Netto, foi consequencia do Simp6sio de Combate a Violencia, 
promovido pel a CAEMP, naquela cidade, e realizado pela Associac;ao Paranaense do 
Ministerio Publico, em marc;o de 1980. Naquela oportunidade, a Classe ali se reuniu 
para elaborar, a pedido do Ministro da Justic;a, urn trabalho com ideias e sugestoes 
relativas ao cornbate a violencia no Pais. 

Suas conclusoes foram enviadas ao Ministro da Justic;a e, para divulgac;ao social, 
elas forarn explicadas com rnais detalhes: 

Senhor Ministro Ibrahim Abi-Ackel: 

o Ministerio Publico, como 6rgao promo vente da a~ao penal e fiscal da aplica~ao 
da lei, fun~oes que compreendem 0 conhecimento das causas e conseqiiencias do 
crime, ao longo dos tempos, vern dando cumprimento a sua destina~ao legal, inclusive 
propondo e reclamando medidas e providencias que possibilitem uma maior 
eficiencia da Justi~a Criminal na preven~ao e repressao ao crime. 

Nao seria nesta hora de convoca~ao nacional para 0 combate e a conten~ao da 
criminalidade violenta, em expansao principal mente nos grandes centros urbanos, 
que deixaria de trazer a sua contribui~ao ao Govemo para a ado~ao de urn sistema 
de defesa social que permita 0 restabelecimento da paz, seguran~a e justi~a aos 
brasileiros. 

Com essa preocupa~ao, a CONFEDERAC;Ao DAS ASSOCIAC;OES ESTADUAIS 
DO MINISTERIO PUBLICO - CAEMP - realizou em Curitiba, nos dias 21 e 22 
de mar~o de 1980, urn simp6sio sobre a criminalidade e a violencia, com a 
participa~ao de representantes dos diversos Estados da Federa~ao. 

o Encontro considerou como fundamental ao sucesso de todo e qualquer plano de 
providencias, diante do complexo fenomenol6gico da criminalidade que se generaliza 
e aprofunda, a presen~a e a interven~ao maior do Ministerio Publico na fase pre
processual, no curso da a~ao penal e na execu~ao da pena. 

Com os novos encargos que the possam ser atribuidos, necessitara de melhor 
estrutura, para realizar, com a desejada eficiencia, a missao exigida pelo atual 
contexto social. 

Nao ignoram os Promotores do Brasil 0 empenho e a dedica~ao de Vossa Excelencia 
para dotar a Institui~ao de Lei Organica, que Ihe proporcione 0 fortalecimento, 
unidade, modemiza~ao e independencia, requisitos indispensaveis ao seu 
aperfei~oamerito .. 

Ao mesmo tempo em que extemam 0 seu agradecimento, reiteram a disposi~ao de 
colaborar em todos os setores que a sua participa~ao possa concorrer para devolver 
ao pais a tranqiiilidade publica. 

Dos trabalhos, estudos e debates desenvolvidos no Simp6sio, dentro da linha de 
orienta~ao tra~ada - sugestoes objetivas e praticas -, resultaram as recomenda~oes, 
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moyao e proposiyoes, estas acompanhadas de justificativas, que seguem em anexo 
para a elevada considerayao de Vossa Excelencia. 

Joaquim Cabral Netto 

Presidente da CAEMP 

MOfio 

a plemirio do Simposio manifesta seu inequivoco repudio a atuayao de exterminio, 
tipo "ESQUADRAO DA MaRTE". 

Recomendafoes 

a) Promoyao de maior intercambio entre os orgaos policiais dos Estados, objetivando 
evitar que delinqiientes condenados se furtem a aplicayao da lei penal, pela evasao 
do distrito da culpa; 

b) Criayao, no Ministerio Publico, de Grupos Especializados para 0 combate com 
violencia contra a pessoa; 

c) Simplificayao do sistema de expediyao e cumprimento de precatorias, com a 
utilizayao dos meios de telecomunicayoes, adentrando-se aos autos apenas copia 
dos termos de declarayoes ou do laudo pericial; 

d) Vedayao da nomeayao de Promotor ad-hoc, em qualquer hipotese; 

e) Revisao dos criterios atualmente observados para a concessao do indulto, tomando
o menos abrangente; 

f) Afetiva aplicayao das normas de execuyao penal na parte relativa ao recolhimento 
dos condenados aos estabelecimentos prisionais, na conformidade do regimento 
penitenciario em vigor; 

g) Estabelecimento de prazos variaveis para a reabilitayao, atendendo a gravidade 
do delito e ressocializayao do condenado. 

Proposifoes 

1. Adofio de pro viden cias idoneas para cOllter os elevados indices de crescimento 
urbano; 

Como ja foi ressaltado pelo Grupo de Trabalho constituido pelo Ministerio da Justiya, 
na elaborayao de plano basico para as providencias executivas do Govemo, 0 

desordenado crescimento demognifico, mesmo 0 decorrente das grandes correntes 
migratorias e do exodo rural, e urn fato que provoca desequilibrio economico, 
inclusive 0 relacionamento com 0 mercado de trabalho, levando 0 homem a delinqiiir. 

2. COllstrufio, nas cidades, de equipamentos urbanos adequados para 
proporcionar as suas populafoes meios de vida condign os; 

Desenvolvimento satisfat6rio do complexo estrutural urbano, com elevayao das 
oportunidades de emprego; oferecimento de vagas escolares nos diversos niveis; 
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habita~oes condignas e assistencias medica e social, de modo a receber as crescentes 
massas populacionais em esquemas de vida socialmente validos. 

3. Deferimellto de maiores recursos or~amenttirios aos orgiios integrantes do 
sistema da Justi~a Crimillal (Policia Judiciaria - Ministerio Publico - Justi~a 

Criminal - Setor Penitenciario) a Jim de permitir a adequa~iio dos servi~os 
existelltes as exigellcias do momellto atual; 

E inegavel que as atuais dota~oes or~amentarias sao insuficientes para que os 
componentes do complexo da Justi~a Criminal possam atender as necessidades 
imperiosas e urgentes de modemiza~ao e atualiza~ao de todos os seus servirros 
essenciais. 

4. Integral aproveitamellto das policias estaduais, nas suas fun~oes especijicas, 
notadamente 0 policiamento ostensivo, liberando-as de tarefas meramente 
burocraticas; 

As Policias Estaduais, tanto a civil como a militar, devem ser empregadas no 
policiamento ostensivo das ruas centrais e regioes perifericas dos centros urbanos, 
a fim de preservar e manter a ordem. Para 0 cumprimento dessa funrrao, que reclama 
a participa~ao da quase totalidade dos seus integrantes, os servi~os burocraticos dos 
quarteis, delegacias e demais 6rgaos devem ser exercidos por outros servidores da 
administra~ao. 

5. Outorga ao Millisterio Publico de maiores atribui~oes, na orienta~iio, controle 
e Jiscaliza~iio, da fase preparatoria da" a~iio penal, notadamente 0 inquerito 
policial; 

E inequivoco que 0 Ministerio Publico esta atualmente muito afastado da fase 
preparatoria da arrao penal, principalmente do inquerito policial, suporte de quase 
todas as denuncias oferecidas. Tal fato acarreta prejuizos para a acusa~ao e a propria 
Justi~a. A fim de que 0 interesse publico da tutela penal aos bens essenciais a 
sociedade nao fique debilitado, impoe-se 0 fortalecimento do Ministerio Publico, 
atraves de maiores atribui~oes na fase pre-processual, na forma preconizada pelo 
Professor Frederico Marques no seu estudo publicado no Diario Oficial da Uniao 
de 29 de junho de 1970. 

Os novos encargos que se sugere Ihe sejam confiados devem ser acompanhados de 
infra-estrutura adequada ao cumprimento dos objetivos visados. 

6. Subordina~iio administrativa as Secretarias de Justi~a dos orgiios ;"cumbidos 
da elabora~ao da prova tecnica; 

A presente conclusao ja consta do estudo elaborado pelo Grupo de Juristas do 
Ministerio da Justirra (13, letra "I") 

7. Institui~ao da prisiio temporaria a ser determinada pelo Ministerio Publico; 

Na hipotese de ser adotada a prisao temporaria, para cobrir os casos em que descabe 
o flagrante e possibilitar uma atua~ao mais eficiente da policia judiciaria, sua 
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decreta~ao deve ser privati va do Ministerio Publico, a exemplo do que ja vern 
ocorrendo em alguns paises. 

Essa formula, ja anteriormente recomendada pelo anteprojeto Frederico Marques, 
oferece a vantagem de nao sobrecarregar 0 Judiciario, sem os riscos de urn excessivo 
rigor na sua aplica~ao, porquanto 0 Ministerio Publico, embora assumindo 0 polo 
ativo da rela~ao processual, nao perde a sua condi~ao de orgao imparcial, preocupado, 
acima de tudo, com 0 cumprimento da lei e a realiza~ao da Justi~a. 

8. Desaprovafiio da pro posta de prisiio provisoria determinada pe/a autoridade 
policia/; 

Alem de nao con tar com as garantias constitucionais da Magistratura e do Ministerio 
Publico, poderia faltar a Autoridade Policial a isen~ao necessaria na imposi~ao da 
medida em face de sua condi~ao de executora e principal responsavel pelo exito das 
investiga~oes. 

9. Instituifiio da prisiio preventiva ohrigatOria nos casos de Iwmicidio qua/ijicado, 
traftco de entorpecente, nos crimes contra 0 patrimonio e contra os costumes, 
praticados com vio/encia grave ou ameafa a pessoa; 

A aboli~ao no Brasil, ha mais de dez anos, da prisao preventiva compulsoria foi 
saudada como uma significativa conquista do Direito Processual Penal. Poderia, 
portanto, parecer odiosa a proposta pelo seu restabeiecimento, todavia, a critica 
situa~ao atual, com a eleva~ao dos indices de criminalidade a niveis intoleraveis, 
reclama a ado~ao de medidas mais energicas que possam devolver ao processo 
penal 0 efeito intimidativo que ja the foi inerente. Entre outras, 0 retorno da prisao 
processual obrigatoria, vinculada, porem, l1ao mais a qual1tidade da pena mas, 
sim, a natureza da infraqao. 

10. A/terafiio legis/ativa para considerar a emhriaguez como causa de especial 
aumento de pena nas cOlltravenfoes de porte de arma; 

Ha certos comportamentos que trazem em si potencialidade delitiva de grande 
intensidade, devendo, por isso, serem desestimulados com maior severidade. 

A contraven~ao do porte de arma, por exemplo, revela acentuada inclina~ao a pratica 
de atos violentos. Mais perigosa se torna, quando 0 infrator se apresenta em estado 
de embriaguez, numa associa~ao de grande perigo, que deve ser reprimida com 
maior rigor. 

11. Revogafiio da Lei II. 5.941173, com retorllo ao sistema allterior do Codigo de 
Processo Pella/; 

A Lei n. 5.941173, resultou da tendencia de evitar 0 encarceramento provisorio, 
com as suas danosas conseqiiencias ao infrator primario e de bons antecedentes. 
Nao houve, porem, da parte do legislador qualquer preocupa~ao com 0 tipo de 
criminalidade violenta, nem com a repercussao social do crime. Tanto e verdade 
que a proposi~ao de prisao cautelar contida no relatorio do grupo de juristas do 
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Ministerio da Justi~a enfatiza a necessidade de que, para a sua decreta~ao, haja, ao 
lado de indicios suficientes de autoria, exigencia do interesse publico, materia 
descurada pela referida Lei, que voltou unicamente para os antecedentes e a 
primariedade sem dar relevo a natureza do crime. Sua aplica~ao, sempre com maior 
amplitude vern se constituindo em uma das principais causas da impunidade. Pelo 
menos diante da emergencia atualmente vivida, com 0 aumento da criminalidade 
violenta, nao se justifica a manuten~ao do beneficio por ele instituido. 

12. Revoga~iio da Lei II. 4.611/65, que estabeieceu procedimento sumarissimo 
para os crimes clliposos,' 

Nos quase quinze anos de sua vigencia, a Lei n. 4.611165 nunca correspondeu a 
finalidade que justificou a sua elabora~ao: imprimir maior celeridade aos processos 
pertinentes aos delitos de circula~ao. Ao reves, tern contribuido para a impunidade, 
nao apenas porque a prova da acusa~ao produzida na fase policial e quase sempre 
deficiente, como tambem porque tern dado lugar a uma verdadeira industria da 
prescri~ao, evitando que 0 criminoso do transito, algumas vezes de acentuada 
periculosidade, receba a justa reprimenda. 

13. Revoga~iio do paragrafo 'mico do art. 310 do Codigo de Processo Pellai; 

A inser~ao do panigrafo unico ao art. 310 do Codigo de Processo Penal afastou a 
possibilidade de permanecer 0 indiciado preso em razao da regularidade formal do 
flagrante, impondo urn juizo de cogni~ao sobre a necessidade de prender, ante os 
fundamentos do art. 312 do mesmo estatuto. 

Acentua Tourinho Filho que "em nenhuma fase da historia do Brasil 0 respeito a 
liberdade individual foi tao profundo. Nao deixa de ser urn paradoxo vivemos num 
regime dito de exce~ao e atingimos plenitude do Iiberalismo em materia de Iiberdade 
individual" (Processo Penal, vol.lI, p.318, 3D edi~ao). 

E nao apenas isso. Cum pre acrescentar que 0 dispositivo de cunho profundamente 
liberal surgiu em epoca de violencia incontrolada, em que se fazia necessaria a 
ado~ao de instrumentos mais eficazes no combate a criminalidade, com a propria 
prisao preventiva compulsoria. 

14. Cr;a~iio de novos tipos pena;s capazes de com bater 0 denom;nado "Crime de 
Co!aril,11O Brallco"; 

Ante 0 desenvolvimento de uma criminalidade especial, impoe-se a revisao da 
legisla~ao repressiva endere~ada ao denominado crime do "colarinho branco", para 
a cria~ao de novas figuras tipicas, abrangendo os fatos anti-sociais praticados por 
pessoas de respeitabilidade e elevado status no exercicio de atividades empresariais 
e fun~oes publicas, com abuso do poder economico, politico e social. 

15. Ado~iio do sistema do jlligamento alltecipado da iide pellai; 

Uma das mais eficientes formas para 0 descongestionamento das Varas Criminais e 
o julgamento antecipado da causa. Tal providencia ja consta do Projeto de Lei da 
Camara n. 5, de 1978. 
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16. Aiterafiio da redafiio do art. 141, § r~ letra "d", da COllstituifiio Federal, 
para retirar da competellcia da Justifa Militar Estadual 0 processo e jlligam ell to 
dos crimes praticados por policiais militares, em filllfiio de poiiciamellto; 

Consta da Sumula do STF, verbete 297, que os Oficiais e Pra~as das milicias dos 
Estados, no exercicio de fun~ao policial civil nao sao considerados militares para 
efeitos penais, sendo competente a Justi~a Com urn parajulgar os crimes cometidos 
por ou contra eles. Com a nova reda~ao dada ao art. 144, § 1°, letra "d", da Consti
tui~ao Federal, pela Emenda Constitucional n. 7177, passou 0 Excelso Pretorio, por 
suas Turmas e pelo Tribunal Pleno, a en tender que a orienta~ao da Sumula ficara 
em parte prejudicada, porquanto os policiais militares, pelos delitos cometidos em 
razao de policiamento civil deveriam ser julgados pela Justi~a Castrense. Considera 0 

Ministerio Publico como necessaria a altera~ao do apontado dispositivo constitucional 
para retomar ao sistema anterior, tendo em vista os inumeros inconvenientes que a 
nova situa~ao juridico-processual dos milicianos acarreta. Como e sabido, as atribui
~oes policiais de natureza civil ainda sao confiadas, em grande parte, aos integrantes 
da Policia Militar, principalmente nas regioes interioranas. E comum encontrarmos 
militares no exercicio das fun~oes de delegado, escrivao, carcereiro, agente de segu
ran~a e motorista. Logo, as infra~oes que vierem a cometer no desempenho de atribui
~oes de natureza eminentemente civis devem ser objeto de julgamento perante a Justi~a 
Comum. Nem se compreenderia que fossem levados a Justi9a Militar, com sede nas 
Capitais dos Estados, fatos ocorridos nas mais distantes comarcas, nas condi~oes ja 
expostas, que poderiam ser facilmente apurados no Juizo local. 

17. Atribuifiio de e/eito suspellsivo ao recur so do Millistirio Publico cOlltra decisiio 
judicial de reiaxamellto de prisiio em flagrallte e de revogafiio da prisiio prevelltiva; 

o tratamento excessivamente liberal que alguns magistrados dispensam ao exame 
do flagrante e aos pressupostos da prisao preventiva, para 0 efeito de relaxamento 
ou revoga~ao, em muito tern contribuido para estimular a pratica de atos anti-sociais, 
alem de desacreditar 0 sistema da legisla9ao repressiva. 0 recurso, com efeito 
suspensivo, pelo Ministerio Publico, impedindo a soltura, desde logo, dos infratores 
e urn meio altamente eficaz de fiscaliza~ao e controle, em rela~ao ao abrandamento 
e benevolencia injustificados. 

18. Extensiio da hipotese de a/astamento do acusado do exercicio da /unfiio, 
previsto no Decreto-Lei II. 201/68, ao sistema da Lei n. 4.898/65, que trata do 
abllso de autoridade; 

Nao obstante a rapida tramita~ao do processo prevista pela Lei n. 4.898/65, ocorre, 
muitas vezes, que a Autoridade Civil ou Militar alcan~ada pela Denuncia, 
permanecendo no exercicio acarreta, justamente pela ausencia de uma disposi9ao 
da lei semelhante aquela constante do art. 2°, inciso II, do Decreto-Lei n.20 I /67. 

19. Instalafiio das Casas de Custodia e Tratamento previstos 110 Codigo Pellal; 

As Casas de Custodia e Tratamento deveriam, segundo pretendeu 0 legislador de 
1940, ser reservadas aos portadores de imputabilidade diminuida, nos termos do 
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panigrafo unico do art. 22 do Codigo Penal, e aos autores de crimes cometidos em 
estado de embriaguez, quando habitual. 

Separados dos delinqiientes mentalmente higidos que deveriam cumprir penas em 
estabelecimentos proprios, e dos total mente inimputaveis, que seriam recolhidos 
aos manicomios judiciarios, poderiam ser submetidos a uma terapeutica mais 
adequada e eticiente nas casas destinadas a esse tim. Preocupa-se com efetivo 
tratamento do semi-imputavel, em face da alta carga de periculosidade de que sao 
portadores, especialmente quando nao atacada com eficiencia a causa perturbadora 
da saude mental. 

20. Implanta~iio de rede de Estabelecimento de egressos das casas prisionais, 
/acilitando sua reintegra~iio social; 

Urn dos fatores que levam 0 individuo que ja delinqiiiu a retomar ao crime reside na 
enorme diticuldade que enfrentam quando deixam 0 estabelecimento penitenciario 
para voltar a sociedade. Sem dinheiro, emprego e meios de subsistencia, 
marginalizado diante de uma sociedade que pouco se assemelha com aquela da 
qual foi retirado, muitas vezes nao the resta outra op~ao senao a de novamente 
delinqiiir. Dai a necessidade dos estabelecimentos de Egresso, para promover, 
gradualmente, a reintegra~ao social. 

21. Desenvolvimento, em nivel de maximo empen/to, de permanente es/or~o em 
beneficio dos menores desassistidos; 

E notorio 0 fato de que se origina da faixa dos menores carentes urn consideravel 
contingente de delinqiientes adultos. A revisao da politica adotada quanta ao menor 
entregue aos cuidados dos estabelecimentos oficiais, a constru~ao de novas casas, 
onde as existentes forem insuticientes, a conscientiza~ao da popula~ao em geral 
quanto as suas responsabilidades no problema do menor e de suas possibilidades de 
participar efetivamente do equacionamento das solu~oes sao providencias que devem 
ser adotadas, com urgencia, a tim de que os menores desassistidos nao se 
marginalizem detinitivamente. 

S.4 Carta de Sio Paulo 

Nos, Procurador-Geral da Republica, Procuradores-Gerais de Justi~a dos Estados, 
Presidentes das Associa~oes do Ministerio Publico, Procuradores e Promotores de 
Justi~a de todo Brasil, reunidos em Sao Paulo no 60 Congresso Nacional do Ministerio 
Publico, depois de amplos, profundos e democniticos debates sobre 0 tema "Justi~a 
e Constituinte", proclamamos a Na~ao brasileira os principios que informam 0 

ideario de urn renovado Ministerio Publico, consubstanciados nos seguintes 
postulados: 

- Vive 0 Brasil urn momento de singular importancia, pela oportunidade historica 
que se apresenta de plena reconcilia~ao da Na~ao com 0 Estado, por intermedio da 
implanta~ao efetiva e definitiva da democracia em nosso Pais. 
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- Impoe-se que a Assembh~ia Nacional Constituinte, cujo processo de convocac;ao 
foi desencadeado pelo Excelentissimo Senhor Presidente da Republica Jose Samey, 
reflita os verdadeiros anseios da sociedade, desenvolvendo seus trabalhos livre de 
pressoes ilegitimas e com a participac;ao representativa de todos os brasileiros. 

- 0 Ministerio Publico, Instituic;ao que tern por destino ser verdadeiro foro de 
ressonancia das aspirac;oes populares, engaja-se nesse processo de revitalizac;ao 
social e reivindica para si responsabilidade que pennita ser ele, em urn primeiro 
plano, 0 sustentaculo de legalidade democratica. 

- E indispensavel que 0 Ministerio Publico, instituicrao pennanente e essencial a 
func;ao jurisdicional do Estado, tenha posicionamento constitucional a altura de 
suas relevantes func;oes de defensor das liberdades publicas e de orgao vocacionado 
para ser 0 verdadeiro advogado do povo. 

- Esta protecrao ha de se concretizar em todos os niveis em prol dos interesses 
fundamentais da pessoa e contra os abusos do poder politico-administrativo. 

- Para tanto, partindo-se do muito que ja foi conquistado, urge dotar 0 Ministerio 
Publico, em todos os seus segmentos de atuac;ao, de instrumental administrativo e 
processual que viabilize resposta pronta, eficiente e independente as ingentes 
solicitac;oes e aflic;oes da sociedade civil, que cada vez mais clama por seguranc;a e 
justic;a. 

- So assim nao serao frustrados os principios da Nova Republica, tao lucida e 
inspiradamente edificados pelo genio politico que e 0 patrono deste 60 Congresso 
Nacional do Ministerio Publico do Brasil, 0 Promotor de Justic;a Tancredo de Almeida 
Neves. 

Sao Paulo, 29 de julho de 1985. 

Mo~oes 

o Presidente da Confederac;ao Nacional do Ministerio Publico enderec;ou seguinte 
oficio ao Excelentissimo Senhor Presidente da Republica 

Sao Paulo, 29 de junho de 1985. 

Temos a honra de nos dirigir a Vossa Excelencia, para encaminhar a inclusa Moc;ao, 
aprovada por unanimidade do VI Congresso Nacional do Ministerio Publico, 
realizado, em Sao Paulo, de 26 a 29 de julho, para discussao do temario "Justi~a e 
Constituinte" . 

Nesse Conclave, que reuniu Promotores de Justic;a de todo 0 Brasil, considerou-se 
imprescindivel que a Comissao que sera presidida pelo Jurista Professor Afonso 
Arinos de Mello Franco e que realizara os estudos preparatorios de levantamento 
de subsidios para aos trabalhos da Constituinte, seja integrado por urn Membro 
indicado pela Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico. 

Na certeza de que 0 elevado espirito publico de Vossa Excelencia compreendera a 
inestimavel colaborac;ao que podera ser dada pela Instituic;ao encarregada da 
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preserva~ao da ordem publica e da defesa dos interesses indisponiveis da sociedade 
. valemo-nos do ensejo para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta 
considera~ao 

Luiz Antonio Fleury Filho 

Presidente da Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico 

Mo~iioI 

Urn Membro para integrar Comissao Constituinte 

Considerando que entre os dias 26 e 29 de junho de 1985 se realizou em Sao Paulo 
o VI Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunindo membros da Institui~ao 
de todo 0 Pais, visando a discutir 0 temmo "Justi~a e Constituinte"; 

Considerando que 0 Pais, rompendo com as antigas estruturas politicas e 
institucionais, come~a a viver a Nova Republica, inaugurada com a elei~ao do 
saudoso ex-Presidente Doutor Tancredo de Almeida Neves, para 0 elevado cargo 
de Presidente da Republica; 

Considerando que tal ruptura exige urn novo Pacto Social, que sera consolidado 
por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, ja convocada na data de ontem, 
pelo Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, Doutor Jose Sarney; 

Considerando que, para os estudos preparatorios de levantamento de subsidios 
para os trabalhos da Constituinte, sera nomeada uma Comissao presidida pelo 
eminente jurista Professor Affonso Arinos de Mello Franco; 

Considerando que e tonica da referida Comissao faze-Ia integrada de representantes 
expressivos dos mais diversificados setores da sociedade nacional; 

Considerando que e inegavel a contribui~ao que podeni ser dada pela Institui~ao 
do Ministerio Publico, intimamente ligada com a preserva~ao da ordem juridica, 
dos direitos e garantias fundamentais, e da propria legalidade democratica; 

RESOLVE propor ao Plenmo do VI Congresso Nacional do Ministerio Publico se 
aprove mo~ao dirigida ao Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, Doutor 
Jose Samey, ao Excelentissimo Senhor Ministro da Justi~a, Doutor Fernando Lyra 
e ao Excelentissimo Professor Doutor Affonso Arinos de Mello Franco, no sentido 
de que se considere imprescindivel que referida Comissao seja integrada por urn 
membro indicado pela Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico, dando-se 
representatividade a esta pujante Institui~ao, que e constitucionalmente encarregada 
da defesa dos interesses indisponiveis da propria sociedade. 

Mo~iio II 

A~ao Popular Penal 

Considerando que entre os dias 26 a 29 de junho de 1985 se realizou em Sao Paulo 
o VI Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunindo membros da Institui~ao 
de todo 0 Pais, visando discutir 0 temmo "Justi~a e Constituinte": 
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Considerando que referido Congresso objetivou 0 estudo de temas institucionais e 
a obten~ao de subsidios para reforma da legisla~ao, especialmente das normas 
constitucionais em vigor; 

Considerando que foi precipua preocupa~ao do conclave 0 unanime repudio 
manifestado pelos conferencistas, autores de teses, debatedores e congressistas em 
geral, ao movimento que visa a criar a chamada afao penal popular; 

Considerando que a referida a~ao penal popular viola a garantia constitucional de 
ampla defesa, por permitir que no processo penal, onde 0 valor fundamental em 
quesmo e a propria liberdade do cidadao, a acusa~ao penal, em vez de ser formulada 
por urn orgao tecnico e imparcial do Estado, se preste a persegui~oes politicas ou 
pessoais, num inadmissivel retrocesso a vingan~a privada; 

Considerando que a acusa~ao particular por pessoas sem preparo tecnico poderia 
levar a precipitada ou inadequada propositura de a~oes penais, quando nao se prestar 
a conluios e fraudes, gerando impunidade; 

Considerando que a referida a~ao penal popular e antes urn instrumento demagogico 
que urn meio democnitico de acesso do povo nas decisoes do Poder; 

Considerando que 0 Ministerio Publico e Institui~ao Nacional de garantias das 
liberdades democraticas, de zelo pelos direitos do cidadao, aparelhado para exercitar 
com exclusividade a a~ao penal publica; 

RESOLVE aprovar mo~ao de repudio a chamada a~ao penal popular, para que a 
a~ao penal publica seja consagrada no futuro texto constitucional como de exclusiva 
iniciativa do Ministerio Publico, ao qual se conferirao todos os instrumentos legais 
necessarios para garantia da independencia de suas fun~oes e para defesa da 
legalidade democratica. 

5.5 Segunda Carta de Curitiba36 

Essa Carta foi de tal importancia para 0 Ministerio Publico do Brasil, que 
merece algumas observa~oes. 

Promovido pela CONAMP, pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e 
pela Associa~ao Paranaense do Ministerio Publico, em junho de 1986, foi realizado, 
em Curitiba, 0 I Encontro Nacional de Procuradores-Gerais de Justi~a e Presidentes 
de Associa~oes do Ministerio Publico. 

36 J8 tivemos oportunidade de observar que possiveis referencias it denominada "Carta de Curitiba" 
devem ser sempre precisas, porque na verdade existern tres Cartas de Curitiba. A primeira foi 
elaborada na gestao de Joaquim Cabral Netto, quando de urn simp6sio sobre a criminalidade e a 
violencia, realizado naquela cidade em mar<ro de 1980. A segunda Carta de Curitiba foi elaborada 
posteriormente, na gestao de Luis Antonio Fleury Filho, entre os dias 19 a 21 de junho de 1986. A 
terceira, fruto do 13° Congresso Nacional, em 1999. 
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N aquela oportunidade, na gestao de Luiz Antonio Fleury Filho, foi aprovada a 
segunda Carta de Curitiba, consequencia da consolida~ao de uma serie de ideias da 
CONAMP, para possivel aproveitamento dentro daAssembleia Nacional Constituinte, 
que, entao, ja se instalara. 

"Nos fizemos a Carta de Curitiba", diz Luis Antonio Fleury Filho, "como 0 

ideal, com 0 melhor e com 0 minimo possivel." E prossegue ele: 

Antes de elaborannos a "Carta", fonnamos a comissao que consolidou os avanc;os 
e as derrotas da Instituic;ao. Entre os avanc;os estava a consolidac;ao do papel do 
Ministerio Publico na defesa do cidadao. Entre as derrotas, 0 veto da ac;ao do 
Ministerio Publico na defesa da cidadania, enos engajamos na luta por urn dispositivo 
constitucional que nos garantisse a exclusividade da propositura da ac;ao penal 
publica, a proibic;ao do exercicio da advocacia e de atividades politico-partidarias. 
A "Carta de Curitiba" foi a consolidac;ao de tudo isso. Nos procuramos fonnular 0 

ideal. Queriamos a autonomia financeira e administrativa, a independencia funcional 
do Promotor de Justic;a, a exclusividade da ac;ao penal, a legitimidade para a defesa 
do consumidor, do meio ambiente e dos interesses difusos de uma fonna geral e a 
escolha do Procurador-Geral de Justic;a dentro da carreira. 

o VI Congresso Nacional do Ministerio Publico teve como tema "Ministerio 
Publico: Justi~a e Constituinte". Em decorrencia das teses nele aprovadas, a CONAMP 
remeteu urn questionario aos membros da Institui~ao de todo pais, obtendo mais de 
mil respostas. Para consoli dar todo esse material, foi constituida uma comiSSaO,37 a 
qual fez uma Consolidat;ao das principais ideias aprovadas naquele Congresso 
Nacional, e das que tinham side objeto de aspira~ao majoritaria nas respostas ao 
questionario enviado. 

Para a reuniao de Curitiba, convocada pela CONAMP, Sao Paulo levou 0 que 
chamavam de Projeto Sintese, 0 qual continha os principios da Consolida~ao ja 
preparada pela CONAMP e do anteprojeto da Comissao Afonso Arinos, apresentado 
dentro de uma forma sistematica melhor, com urn capitulo com disposi~oes comuns 
para todo 0 Ministerio Publico brasileiro; outro capitulo voltado especificamente 
para 0 MP Federal; outro mais para os Ministerios Publicos dos Estados e, ao final, 
com algumas normas transitorias ou pontuais. 

Havia uma nitida consciencia de que, se nos nao nos unissemos em tome de urn 
anteprojeto, correriamos 0 risco de assistinnos aos constituintes nos apresentarern 
pronto e acabado urn capitulo para 0 Ministerio Publico. E isso tanto era real que 
em junho de 1986, pouco antes da reuniao de Curitiba, urn dos comites daquela 
comissao, tambem conhecida como Comissao dos Notaveis, tinha elaborado uma 

37 Constituida de Vladimir Giacomuzzi (RS), Anisio Bispo dos Santos (MS), Antonio Bassi (PR), 
Antonio Araldo Ferraz Dat Pozzo (SP) e Sergio de Andrea Ferreira (RJ). 
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proposta nova para 0 Ministerio Publico brasileiro. Ademais, nas vesperas do 
encontro de Curitiba - se nao me engano, urn ou dois dias antes da data marcada 
para a reuniao em junho de 1986 -, a Comissao Afonso Arinos, por urn de seus 
comites, apresentou uma proposta de texto para 0 Ministerio publico.38 

A relevancia da segunda Carta de Curitiba prende-se ao fato de que, de seus 
principios, surgiram as linhas mestras do posicionamento do Ministerio Publico dentro 
da Constitui'tao Brasileira de 1988. Alem das disposi'toes institucionais da Lei 
Complementar n. 40/81, em decorrencia da Carta de Curitiba de 1986, foram acrescidas 
inumeras outras ideias, que acabaram sendo incorporadas num capitulo da Constitui'tao 
de 1988, relativo ao Ministerio Publico. 

Calejados na luta, os integrantes do Ministerio Publico aprenderam que, mais 
importante do que receber urn texto pronto e sobre ele desenvolver suas atividades, 
era partir para urn trabalho inovador, onde a criatividade de cada urn de seus membros 
pudesse servir como paradigma, visando alcan9ar uma legisla9ao que regulasse 
especificamente 0 modelo de atua9ao, sob pena de, na inercia, ver sucumbir toda a 
conquista traduzida no texto constitucional,39 

Por outro Iado, quando se debru'ta sobre os seus principios, verifica-se que, no 
seu texto, foi criada uma Iinha unica de reivindica'toes a Assembleia Nacional 
Constituinte, com rela'tao as pretensoes do Ministerio Publico. Algumas foram 
inseridas na Constitui'tao e outras foram aproveitadas na Lei n. 8.625/93. No decorrer 
das discussoes constitucionais, algumas posi'toes foram sendo revistas, como, por 
exempIo, a denomina'tao de Promotor-Geral para a chefia da Institui'tao nos Estados 
da Federa'tao. 

Deve-se observar que, quando se tratou da escolha dos Chefes da Institui'tao 
nos Estados, foi estabelecido 0 principio da sua "eleir;oo, na forma da lei local, 
dentre os integrantes da carreira". Exigindo que a chefia fosse entregue a alguem da 
carreira, advogados ficavam afastados da dire9ao do Ministerio Publico, 0 que, por 
anos, acontecera na maioria dos Estados do Brasil. Todavia, com aquela reda'tao, 
alguns grupos julgavam que seria possivel inserir na legisla'tao local uma forma de 
escolha ate entao nao existente: "elei'tao majoritaria direta" pelos integrantes da 
carreira. Ademais, como alguns Estados ja tinham Promotores de Justi'ta, ou seja, 
membros da I a Instancia, como Procuradores-Gerais, nao aceitavam que aquela escolha 
fosse feita dentre os membros da carreira em atividade do mais alto grau da carreira! 

A elabora'tao do texto final das reivindica'toes a serem levadas a Assembleia 
Nacional Constituinte, "como expressao das aspira90es da classe", tambem tinha 0 

38 Hugo Nigri Mazzili, ill: Historia de Vida, Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, 
vol. IV. p.79. 

39 Mensagem da Diretoria da CONAMP de 12 de dezembro de 2005. 
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objetivo de que, por meio de atividades paralelas - pessoais ou c1assistas -, pudessem 
surgir emendas modificativas do texto aprovado. Assim, "os participantes do certame 
assumiram 0 compromisso formal de apoiar 0 texto aprovado, abstendo-se da 
apresenta9ao direta de qualquer emenda, a nao ser atraves da CONAMP e do Conselho 
de Procuradores-Gerais, e des de que respeitados os principios consagrados no 
anteprojeto".40 

Naquela oportunidade, realizou-se a Assembleia Geral da CONAMP, ocasiao 
em que foi criado 0 "Fundo Nacional Pr6-Constituinte", buscando colocar a disposi9ao 
recursos para oporem-se as despesas que adviriam com 0 acompanhamento 
permanente, dos representantes da CONAMP, dos trabalhos da Assembleia 
Consti tuinte. 

Carla de Curitiba 

Se~iio I 

Das Disposi~oes Gerais 

Art. 1°. 0 Ministerio Publico, institui9ao pennanente do Estado, e responsavel pela 
defesa do regime democratico e do interesse publico, velando pela observancia da 
constitui9ao e da ordem juridica. 

Paragrafo unico. Qualquer do povo pode provocar a atua9ao do Ministerio Publico. 

Art. 2°. Ao Ministerio Publico fica assegurada autonomia funcional, administrativa 
e financeira, com dota9ao or9amentaria propria e global. 

§ 1°. Compete ao Ministerio Publico dispor sobre sua organiza9ao e funcionamento, 
bern como sobre seus servi90s auxiliares, provendo-Ihes os cargos e fun90es. 

§ 2°. 0 numerario correspondente as dota90es destinadas ao Ministerio Publico 
sera entregue no inicio de cada trimestre, em quotas estabelecidas na programa9ao 
financeira do tesouro, com participa9ao igual a urn quarto, no minimo, da sua dota9aO 
or9amentaria global, competindo a institui9ao gerir e aplicar tais recursos. 

§ 3°. 0 Ministerio Publico propora seu or9amento ao Legislativo, bern como a 
cria9ao ou a extin9ao de cargos e a fixa9ao dos respectivos vencimentos. 

Art. 3°. Cabe ao Ministerio Publico promover a aplica9aO e a eXeCU9aO das leis. 

§ 1°. Sao fun90es institucionais privati vas do Ministerio Publico; 

a) representar por incompatibilidade de lei ou ato normativo com norm as de 
hierarquia superior; 

40 Lamentavelmente, a despeito do compromisso formal assumido, Emendas foram apresentadas por 
integrantes de Associa~oes presentes em Curitiba. 
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b) promover a a~ao penal publica e supervisionar os procedimentos investigatorios, 
podendo requisiti-los e avoca-los; 

c) intervir nos processos judiciais nos casos previstos em lei ou quando entender 
existir interesse que Ihe caiba defender; 

d) promover inquerito para instruir a~ao civil publica. 

§ 2°. Compete ao Ministerio Publico, sem exclusividade: 

a) conhecer de representa~oes por viola~ao de direitos humanos e sociais, por abusos 
do poder economico e administrativo, apura-Ias e dar-Ihes curso, como defensor do 
povo, junto ao Poder competente: 

b) promover a a~ao civil publica e tomar medidas administrativas executorias em 
defesa dos interesses difusos e coletivos, dos interesses indisponiveis, bern como, 
na fonna da lei, de outros interesses publicos. 

§ 3°. A lei podera co meter outras atribui~oes ao Ministerio Publico, desde que 
compativeis com sua finalidade. 

§ 4°. Respeitadas as garantias e proibi~oes previstas nesta Constitui~ao, lei 
complementar estabelecera normas gerais relativas a Organiza~ao, ao funcionamento, 
a disciplina, as vantagens, aos direitos e aos deveres do Ministerio Publico, 
observadas as seguintes disposi~oes: 

I. ingresso nos cargos iniciais da careira mediante concursos publicos de pro vas e 
titulos, realizado pela institui~ao, fazendo-se as nomea~oes de acordo com a ordem 
de c1assifica~ao; 

II. promo~ao de seus membros sempre voluntaria, de entrancia a entnlncia ou de 
cIasse a classe, por antiguidade e merecimento, altemadamente, apurados na entrancia 
ou na c1asse, como indica~ao, em ambos os casos, de urn unico candidato, pelo 
Conselho Superior; 

III. julgarnento nos crimes comuns e de responsabilidade, dos Procuradores-Gerais 
e Prornotores-Gerais, originariarnente, pelo Supremo Tribunal Federal, e dos dernais 
rnembros do Ministerio Publico, pelo mais alto tribunal dajusti~ajunto ao qual atuem. 

Paragrafo unico. 0 Ministerio Publico da Uniao e 0 Ministerio Publico dos Estados 
e do Distrito Federal e Territorios serao organizados por leis complernentares dis
tintas. 

Art. 5°. Salvo restri~oes previstas nesta Constitui~ao, os rnernbros do Ministerio 
Publico gozarao das seguintes garantias: 

I. independencia funcional; 

II. vitaliciedade, nao podendo perder 0 cargo senao por senten~a judiciaria; 

III. irredutibilidade de vencimentos e pari dade com os dos orgaos judiciarios 
correspondentes; 
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IV. inamovibilidade no cargo e nas respectivas fun~oes. 

§ 1°. A vitaliciedade sera adquirida apos dois anos de exercicio, nao podendo 0 

membro do Ministerio Publico, nesse periodo, perder 0 cargo senao por delibera~ao 
do Colegio Superior e pelo voto da maioria absoluta de seus integrantes. 

§ 2°. 0 Ministerio Publico tera 0 mesmo regime juridico-remuneratorio da 
Magistratura. 

§ 3°. 0 Colegio Superior podera determinar, por motivo de interesse publico, em 
escrutinio secreto e pelo voto de dois ter~os de seus componentes, a disponibilidade 
de membro do Ministerio Publico, com vencimentos proporcionais ao tempo de 
servi~o, ou a remoc;ao, sempre assegurada a ampla defesa. 

§ 4°. A aposentadoria sera compulsoria aos setenta anos de idade ou por invalidez 
comprovada, e facultativa apos trinta anos de servi~o, em todos os casos com 
proventos integrais, reajustaveis sempre que se modifique a remunera~ao dos ativos 
e na mesma propor~ao. 

Art. 6°. A administra~ao superior de cada Ministerio Publico sera exercida, conforme 
o caso, pelo Procurador-Geral ou Promotor-Geral de Justi~a, pelo Colegio Superior, 
pelo Conselho Superior e pelo Corregedor-Geral. 

Paragrafo unico. Cada Ministerio Publico e autonomo e independente. 

Art. 7°. E vedado ao membro do Ministerio Publico, sob pena de perda do cargo; 

I. exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra func;ao, salvo cargo publico 
eletivo, administrativo de excepcional relevancia, ou de magisterio; 

II. receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, honorarios, percentagens ou 
custas processuais; 

III. exercer 0 comercio ou participar de sociedade comercial, exceto como quotista 
ou acionista; 

IV. exercer a advocacia. 

Sefiio II 

Do Mi"islerio Publico da U"iiio 

Art. go. 0 Ministerio Publico da Uniao, que exercera suas func;oes junto aos Tribunais 
e Juizos respectivos, compreende: 

I. 0 Ministerio Publico Federal, que oficiara perante 0 Supremo Tribunal Federal, 0 

Superior Tribunal de Justic;a, 0 Tribunal de Contas da Uniao e os tribunais e juizes 
federais comuns; 

II. 0 Ministerio Publico Eleitoral; 

III. 0 Ministerio Publico Militar; 

IV. 0 Ministerio Publico do Trabalho. 
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Art. 9°. 0 Procurador-Geral da Republica sera nomeado pelo Presidente da 
Republica, dentre cidadaos maiores de trinta e cinco anos, de notavel saber juridico 
e reputa~ao ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, e servira 
por tempo determinado, que nao podera exceder, entretanto, 0 periodo presidencial 
correspondente. 

Paragrafo unico. 0 Procurador-Geral somente podera ser destituido em caso de 
abuso de poder ou omissao grave no cumprimento dos deveres do cargo, por 
delibera~ao do Colegio Superior, pelo voto minimo de dois ter~o. 

Art. 10. Incumbe ao Procurador-Geral da Republica; 

I. Exercer a dire~ao superior do Ministerio Publico da Uniao; 

II. Chefiar 0 Ministerio Publico Federal e 0 Ministerio Publico Eleitoral; 

III. Representar por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual 
em face desta Constitui~ao; 

IV. representar para fins de interven~ao federal nos Estados, nos termos desta 
Constitui~ao. 

Paragrafo unico. A representa~ao a que alude 0 inciso III deste artigo sera 
encaminhada pelo Procurador-Geral da Republica, sem prejuizo de seu parecer 
contrario, quando fundamentadamente a solicitar: 

a) 0 Presidente da Republica (ou 0 Presidente do Conselho de Ministros); 

b) as mesas do Senado Federal ou da Camara dos Deputados, ou urn quarto dos 
membros de cada uma das Casas; 

c) 0 Govemador, a Assembleia Legislativa e 0 Promotor-Geral de lusti~a dos Estados 
ou do Distrito Federal e Territorios: 

d) 0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante delibera~ao 
tomada por dois ter~os de seus membros. 

Art. II. As chefias do Ministerio Publico Militar e do Ministerio Publico do Trabalho 
serao exercidas pelos respectivos Procuradores-Gerais, escolhidos dentre os 
integrantes de cada institui~ao, por tempo determinado, na forma da lei 
complementar, observado 0 disposto no paragrafo unico do artigo 9°. 

Art. 12. Ao Ministerio Publico da Uniao incumbe, ainda, sua representa~ao judicial; 
nas comarcas do interior, 0 encargo podera ser atribuido aos Procuradores do Estado 
ou dos Municipios. 

Se~iio III 

Do MiI,isterio Publico dos Estados e do Minislerio Publico do Dislrito Federal e 
Territorios 

Art. 13. 0 Ministerio Publico Estadual exercera suas fun~oes junto ao Poder 
ludiciario Estadual, aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municipios ou orgao 
equivalente, vedada a representa~ao judicial das pessoas juridicas de direito Publico. 
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§ 1°. Incumbe ao Promotor-Geral de cada Estado: 

a) Exercer a chefia do Ministerio Publico local; 

b) representar por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e municipal 
em face da Constitui~ao do Estado e em casos de interven~ao do Estado no 
Municipio; 

c) representar por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face 
desta Constitui~ao. 

§ 2°. Da decisao proferida na hip6tese da alinea "c" do panigrafo anterior tambem 
podera recorrer extraordinariamente 0 Ministerio Publico Federal. 

Art. 14. 0 Ministerio Publico do Distrito Federal e dos Territ6rios exerceni suas 
fun~oes junto a Justi~a do Distrito Federal e dos Territ6rios e junto ao Tribunal de 
Contas do Distrito Federal ou 6rgao equivalente, vedada a representayao judicial 
das pessoas juridicas de direito publico. 

Panigrafo unico. Incumbe ao seu Promotor-Geral: 

a) exercer a chefia do Ministerio Publico; 

b) representar por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de interesse do 
Distrito Federal e dos Territ6rios, aplicando-se 0 disposto no § 2° do artigo anterior. 

Art. 15. Cada Ministerio Publico elegera seu Promotor-Geral, na forma da lei local, 
entre integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondu~ao. 

Paragrafo unico. 0 Promotor-Geral somente podera ser destituido em caso de abuso 
de poder ou omissao grave no cumprimento dos deveres do cargo, por delibera~ao 
do Colegio superior, pelo voto minima de dois ter~os. 

Garantias e Dispositivos colocados fora do Capitulo "Ministerio Publico" 

Art. 9°. Compete exclusivamente a Uniao F ederallegislar sobre as seguintes materias: 

[ ... ] 
XVI. organiza~ao judiciaria e do Ministerio Publico do Distrito Federal e dos 
Territ6rios e organiza~ao administrativa dos Territ6rios. 

Art. 10. A Uniao nao intervira nos Estados, salvo para: 

[ ... ] 
d) exigir a observancia dos seguintes principios: 

[ ... ] 
t) garantias do Poder Judiciario e do Ministerio Publico. 

Art. 82. Sao crimes de responsabilidade os atos do Presidente da Republica que 
atentarem contra a Constitui~ao Federal e, especialmente: 

[ ... ] 
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11.0 livre exercicio do Poder Legislativo, do Poder Judiciario, do Ministerio Publico 
e dos Poderes Constitucionais dos Estados. 

Art. 144 [ ... ] 

IV. Na composi~ao de qualquer tribunal, urn quinto dos lugares sera preenchido por 
membros do Ministerio Publico e advogados, todos em efetivo exercicio, bern como 
de notorio merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de pratica 
forense, indicados em listas triplices elaboradas pelo Colegio Superior do Ministerio 
Publico e pela Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente. As vagas serno 
igualmente distribuidas, ficando vinculadas aos membros do Ministerio Publico e 
aos advogados. Em caso de numero impar das vagas a ultima criada sera preenchida, 
ahemadamente, por membros do Ministerio Publico e por advogados. 

Art. 153 [ ... ] 

§ 15. A lei assegurara aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. 
Nao havera foro privilegiado nem tribunais de exce'tao. Ninguem sera acusado na 
a~ao penal publica, senao por orgao do Ministerio Publico. 

Da Ordelll Social 

Art. [ ... ] Ao Ministerio Publico do Trabalho incumbe velar pelo fiel cumprimento 
dos direitos trabalhistas e coletivos previstos neste capitulo, com legitimidade para 
propor a a'tao competente, na forma da lei. 

Disposifoes Finais e Transittirias 

Art. [ ... J OS membros do Ministerio Publico que exer~am a advocacia na data desta 
Constitui~ao, poderao optar pela aposentadoria no cargo do Ministerio Publico, 
dentro de sessenta dias, com proventos proporcionais ao tempo de servi~0.41 

MOfiio de Curitiba 

No 1° Encontro Nacional de Procuradores-Gerais de Justi~a e de Presidentes de 
Associa~oes do Ministerio Publico (junho de 1986), foi aprovada unanimemente 
esta mo'tao: 

"As Associa'toes integrantes da Confedera'tao Nacional do Ministerio Publico -
CONAMP - e as Procuradorias-Gerais de Justi~a vinculadas ao Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais, em face da instala'tao da Assembleia Nacional constituinte 
e ante a necessidade de unir esfoT'toS em busca do objetivo comum, que e 0 

fortalecimento da Institui'tao 0 Ministerio Publico em beneficio da propria 
comunidade, assumem formal mente os seguintes compromissos: 

41 E importante ressaltar que 0 texto final dessa Carta foi elaborado e apresentado pel a Associa~ao 
Paulista do Ministerio Publico, representando a sintese de outros dois trabalhos: 0 da CON AMP e 
o encaminhado a Comissao Afonso Arinos. 
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- abster-se de apresentar diretamente emendas ao texto, encaminhando-as a direcrao 
da CON AMP e do Conselho; 

- delegar a Direcrao da CONAMP e do Conselho a adequacrao do texto as 
peculiaridades dos trabalhos da Constituinte, desde que obrigatoriamente observados 
seu principios." 

Curitiba, 21 de junho de 1986. 

Poucos sabern, hoje, da extraordimiria irnportancia dessa Carta de Principios, 
na fase inicial, dos trabalhos da Assernbleia Nacional Constituinte. 

Em 26 de setembro de 1986, veio a lurne 0 texto da Comissao dos Noteiveis,42 
que havia sido criada pelo Presidente Jose Samey para elaborar urn "projeto de 
Constitui~ao", tendo em vista a Emenda n. 26, que jei houvera convocado a Assembleia 
Nacional Constituinte. 

[ ... ] Sucede que os membros da Comissao de Notaveis eram demasiadamente 
parIamentaristas para 0 gosto do Presidente Jose Samey. Presidencialista convicto, 
parece nao ter ficado entusiasmado com 0 que recebeu daquela Comissao. Em razao 
disso, 0 texto nao foi a frente. Todavia nos tinhamos pronta a Carta de Curitiba e 
levamos construido 0 texto de anteprojeto desse documento, sintese das propostas 
do Ministerio Publico, para a Constituinte que viria [ ... ] A utilizacrao da Carta de 
Curitiba como documento-proposta coincidiu com 0 inicio dos trabalhos constituintes 
e isso foi fundamental. [ ... ] Iniciar a peregrinacrao dentro do Congresso Constituinte 
sem ter as maos urn corpo sistematizadode propostas sobre os varios aspectos da 
estruturacrao institucional seria urn risco, em face da inexistencia de consenso entre 
os Estados em algumas partes [ ... ] Nos teriamos que levar urn texto pronto para 
evitarmos 0 risco de, numa elaboracrao de Plemirio, surgir uma inovacrao que 
de forma sse a concepcrao filosofica do Ministerio Publico que longamente 
houveramos defendido e pela qual tao arduamente nos empenhariamos.43 

5.6 Carta de Goiania 

Os membros do Ministerio Publico, reunidos durante 0 XI Congresso Nacional do 
Ministerio Publico, em Goiania, Estado de Goias, apos discutir a "Transformaf;iio 
da Sociedade no ana 2000", torn am publicas as seguintes conc1usoes: 

1. 0 Estado Contemporaneo pressupoe a supremacia de Constituicroes Federal e 
Estadual, bern como das Leis, sobre os detentores do poder politico e economico. 
Esta conquista e resultado da caminhada historica da humanidade, onde a 

42 Tambem conhecida como Comissao Afonso Arinos ou Comissao de Estudos Provis6rios. 

43 Walter Paulo Sabella, em palestra na Escola Superior do Ministerio Publico de Sao Paulo, em abril 
de 2002. 
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consolida~ao da cidadania e do Estado Democnitico de Direito impoem urn exercicio 
permanente de preocupa~ao social. 

2. Como garantia do Estado Democnitico, a Constitui~ao estabelece principios e 
regras basic as que, intocaveis, nao podem ser modificados nem mesmo pelo 
legislador constituinte derivado. 

3. Nesse final de seculo, quando a sociedade projeta a sua visao para 0 terceiro 
milenio, deve-se ter em perspectiva, para a convivencia social, 0 respeito aos direitos 
individuais e coletivos. 

4. A pedra de toque do neoliberalismo, que festeja os resultados numericos do poder 
economico, choca-se frontalmente com os principios e garantias individuais e 
coletivos, resultando na chamada globaliza~ao da economia, urn verdadeiro 
apartheid socioeconomico. Neste contexto qual 0 papel dos membros do Ministerio 
Publico? 0 de promotores de uma justi~a que iguala os desiguais, ou apenas 0 de 
meros legitimadores deste status quo, cujo alvo sao apenas os pobres e desassistidos? 

5.0 crime organizado, nacional ou transnacional, praticado atraves de sociedades 
criminosas e grandes conglomerados economico-financeiros, em face de seu extenso 
e extrema poder desagregador, esta a exigir dota~ao legal, processual e instrumental, 
para que se possa fazer frente, nao so a criminalidade convencional, mas tambem a 
criminalidade difusa. 

6. 0 Ministerio Publico, como urn dos agentes da transforma~ao social reafirma 
perante a Na~ao brasileira 0 compromisso de continuar a luta em defesa da ordem 
juridica, do regime democratico, dos interesses e direitos sociais e individuais 
indisponiveis, atraves dos meios que the sao conferidos na Constitui~ao de 1988 e 
na legisla~ao infraconstitucional. 

Neste passo, os Congressistas reconhecem que na atua~ao do Ministerio Publico 
Brasileiro devem prevalecer os interesses diagnosticados no contato direto com a 
sociedade, a qual deve defender e, assim, decidem: 

a) os direitos e as garantias individuais, consolidados atraves do texto constitucional 
em vigor, deverao, mais do que nunca, ser efetivamente aplicados em favor dos 
cidadaos, destinatarios maiores da norma legal; 

b) toda viola~ao aos direitos e garantias individuais por parte daqueles que 
eventualmente detem 0 poder politico e economico sera sistematica e efetivamente 
combatida, com 0 fim de ser consoli dada a plenitude do Estado Democnitico de 
Direito; 

c) reafirmar, perante a sociedade, 0 compromisso do Ministerio Publico, com a 
cria~ao de mecanismos legais que propiciem a efetividade do acesso a justi~a, bern 
como 0 combate as distor~oes sociais e as dificuldades que a prejudicam. 

d) intensificar 0 combate aos crimes contra a ordem economica, tributaria e financeira, 
como forma de propiciar a aplica~ao igualitaria das leis, possibilitando ao Estado 0 

cumprimento de sua fun~ao social; 
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e) propor, deliberar, incentivar e executar a~oes que visem a uniformiza~ao das leis 
que regem os Ministerios Publicos Estaduais, para que, desta forma, as a~oes dos 
membros da institui~ao sejam uniformes, coerentes e efetivas, na execu~ao do 
principio constitucional de que 0 Ministerio Publico e essencial a justi~a e a defesa 
dos interesses e direitos coletivos e individuais indisponiveis. 

Goiania, 26 de setembro de 1996. 

5.7 Terceira Carta de Curitiba 

Os membros do Ministerio Publico reunidos durante 0 13° Congresso Nacional do 
Ministerio Publico, em Curitiba, Estado do Parana, apos discutirem 0 tema central 
"0 Ministerio Publico Social", tomaram publicas a seguintes conclusoes: 

1. A realidade atual exige a transforma~ao do Ministerio Publico em Ministerio 
Publico Social, preocupado nao apenas com as ilegalidades, mas, principalmente, 
com as injusti~as sociais. 

2. A luta intransigente contra qualquer forma de exclusao social, nao constitui mera 
op~ao ideologica, mas dever institucional do Ministerio Publico, na defesa do Estado 
Democratico de Direito, conforme previsao expressa dos artigos 127, 1° e 3° da 
Constitui~ao Federal. 

3. A atua~ao do Ministerio Publico Social como defensor do regime democrntico 
implica, necessariamente, na busca incessante dos objetivos fundamentais da 
Republica, especialmente na constru~ao de uma sociedade livre, justa e solidaria, 
com redu~ao das desigualdades sociais e promo~ao do bern de todos sem preconceitos 
de qualquer ordem. 

4. 0 Ministerio Publico e institui~ao que se afirma pela a~ao positiva em beneficio 
da sociedade e so por ela respeitada em cumprimento deste mandato, outorgado 
pela propria Constitui~ao Federal. 

5. 0 Ministerio Publico e institui~ao que se afirma pela a~ao positiva em beneficio 
da sociedade, fazendo-se respeitado pelo cumprimento deste mister, outorgado pela 
propria Constitui~ao Federal. 

6. Faz-se indispensavel que os membros do Ministerio Publico atuem como agentes 
politicos transformadores da realidade social, superando a perspectiva meramente 
formalista e processual de sua atua~ao. 

7. Em busca da paz social, impoe-se a necessidade de 0 Ministerio Publico trabalhar 
por agil e direta solu~ao dos conflitos, mediante a utiIiza~ao, sempre que possivel, 
dos mecanismos extraprocessuais postos a sua disposi~ao. 

8.0 direito coletivo a informa9ao e assegurado pel a Constitui~ao Federal. Qualquer 
restri~ao a este direito constitui viola~ao nao apenas as prerrogativas do Ministerio 
Publico, mas afronta a propria Carta Magna. 
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9. Incumbe ao Ministerio Publico utilizar-se construtivamente dos meios de 
comunicacrao para a divulgacrao de suas atividades, a conscientizacrao dos direitos 
da sociedade e os mecanismos para sua efetiva9ao. 

Curitiba, 29 de outubro de 1999. 

5.8 Carta de Recife 

Reunidos em XIV Congresso Nacional, promovido pela CONAMP - Associa9ao 
Nacional dos Membros do Ministerio Publico -, na cidade do Recife, capital do 
Estado de Pernambuco, os Membros do Ministerio Publico dos Estados, do Distrito 
Federal, do Ministerio Publico Militar e do Ministerio Publico do Trabalho, como 
corolario das discussoes sobre 0 tema 0 Ministerio Publico e a cidadania plena, 
concluem pelo seguinte conjunto de propositos: 

I. A erradicacrao da miseria e a reducrao das desigualdades sociais exigem prioritaria 
atuacrao do Ministerio Publico, judicial e extrajudicialmente, na defesa do patrimonio 
publico e da probidade administrativa, como forma de garantir a viabilidade de 
politicas sociais voltadas a educa9ao, a saude, ao emprego e, de urn modo geral, a 
primazia dos direitos e garantias fundamentais do cidadao. 

II. Priorizar a educacrao e construir 0 futuro da sociedade, garantindo a todos os 
brasileiros a plenitude de suas faculdades democraticas e digna sobrevivencia, so 
alcancraveis pelo acesso ao desenvolvimento moral e intelectual. Disponibilizar a 
todos 0 acesso a urn sistema de saude publica adequado a condicrao human a significa 
zelar pela dignidade nacional, pois nacrao alguma pode justificar-se a ordem politica 
internacional sem 0 respeito a integridade de seu povo. A geracrao de emprego e 0 

alicerce fundamental da liberdade, para que cada homem e cada mulher possa 
empenhar sua forcra a servicro do desenvolvimento nacional e da sobrevivencia digna, 
conduzindo, pelo trabalho, 0 rumo de seus proprios sonhos. 

III. A efetivacrao dos direitos outorgados nacional e internacionalmente a criancras e 
adolescentes constitui afirmacrao irrecusavel da luta pela constru9ao de uma 
cidadania plena, erigindo-se como absoluta prioridade da atuacrao do Ministerio 
Publico, no pleno expressar de SuaS atribuicroes constitucionais. 0 abandono e a 
desassistencia sao abismos no caminho do futuro, sao a fonte da desesperancra, que 
aprofunda as desigualdades e alarga 0 fosso da exclusao social e da criminalidade. 

IV. 0 meio ambiente equilibrado e condicrao de sobrevivencia das presentes e futuras 
geracroes, cumprindo ao Ministerio Publico defende-Io incondicionalmente contra 
atos de negligencia e abuso do poder politico ou economico, reafirmando a 
indelegavel missao de defesa dos interesses sociais, difusos ou coletivos, e individuais 
indisponiveis. Nao ha caminho no desequilibrio; nao hci caminhar na destruicrao dos 
recursos naturais indispensciveis a preservacrao da vida. 

V. A atua9ao do Ministerio Publico na defesa da cidadania plena deve ser abrangente 
e efetiva, voltada a participa9ao popular no questionamento da prioridade de politicas 
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publicas na area social, incentivando a cria~ao de grupos de a~ao comunitaria, com 
o objetivo de esclarecer a coletividade sobre a relevancia do trabalho desenvolvido 
na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponiveis. A missao 
fiscalizatoria das politicas sociais basicas, a cargo dos Poderes constituidos, 
recomenda ao Ministerio Publico interagir permanentemente, respeitadas as 
atribui~oes de seus orgaos com os diversos segmentos sociais e com outras 
institui~oes voltadas ao mesmo proposito. A participa~ao e alicerce da for~a 
democrcitica. 

VI. Ainda que nao se olvide da pluralidade de elementos relacionada a ascensao 
dos indices de criminalidade, notadamente violenta, em nosso Pais, e da interativa 
implanta~ao de politica destinadas ao resgate da cidadania em sua dimensao mais 
ampla, a existencia de urn sistema penal e processual penal adequado aos reclamos 
de efetividade e, sem embargo, cQndi~ao absolutamente inarredavel para a 
manuten~ao do equilibrio das rela~oes sociais, e ao desenvolvimento pleno das 
possibilidades existenciais de cada individuo. 

VII. 0 efeito deleterio da criminalidade e a estrutura quase empresarial de 
determinadas organiza~oes na atividade delitiva atingem frontalmente a estabilidade 
social, cabendo em especial ao Ministerio Publico a defesa de politicas voltadas ao 
aprimoramento das bases do Estado de Direito, nao so desenvolvendo ativamente 
suas fun~oes institucionais neste campo, como tambem fomentando a atua~ao efetiva 
dos demais mecanismos estatais de preven~ao e controle da delinqiiencia. 

VIII. Permanente questionamento dos problemas de seguran~a publica nos veiculos 
de comunica~ao evidencia urn quadro notadamente grave, no qual a cidadania e 
fragilizada mais e mais, a cada vez que a mao criminosa golpeia e abate inocentes. 
A atua~ao do Ministerio Publico deve estender-se a atividade investigatoria, 
aprimorando a eficacia da persecu~ao e possibilitando ao Promotor avaliar em sua 
inteireza as prciticas mais convenientes a cada caso, contribuindo para que se evite 
a difusao da impunidade. 

IX. Assim, reconhecendo a relevancia do Direito Penal e de seu processo na 
preserva~ao da cidadania plena, manifestam os Membros do Ministerio Publico 
sua inquietude ante os Projetos de Reforma da parte geral do Codigo Penal e do 
Codigo de Processo Penal, em tramita~ao no Congresso, por entender que as 
propostas estao em desacordo com as reivindica~oes da sociedade brasileira de urn 
sistema mais agil e mais efetivo, compativel com os altos indices de criminalidade 
que assolam a Na~ao. 

X. Com 0 proposito de contribuir para a constru~ao de urn sistema de Direito Criminal 
mais modemo, que atenda as aspira~oes sociais sem descuidar dos principios da 
ampla defesa e do contraditorio, a CONAMP, reconhecendo a necessidade de 
modifica~oes legislativas nessa esfera, nao se limita a critica pura e simples, 
trabalhando com 0 oferecimento de sugestoes que traduzam a experiencia de seus 
membros, operadores das causas penais por mandamento constitucional, pratica 
avalizada, neste ato, pela instancia maxima de sua representatividade intema. 
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XI. A situa~ao do Ministerio Publico na fase de execu~ao da pen a carceniria nao 
prescinde da finne observancia dos preceitos estabelecidos na legisla~ao vigente, 
especial mente os relativos a preserva~ao dos direitos nao atingidos pela senten~a 
condenateria, garantidos na Carta da Republica. 0 encarceramento sem respeito a 
dignidade desafia 0 compromisso institucional de combate as injusti~as e de defesa 
dos direitos humanos. 

XII. A defesa da ordem democnitica geral requer 0 fortalecimento da ordem 
democnitica institucional. Diante disso, reafinna-se a necessidade de elei~ao direta, 
pelos membros do Ministerio Publico, para a chefia da Institui~ao, assim como se 
propugna pela aboli~ao do sistema de aces so aos Tribunais pelo quinto constitucional, 
recha~ando-se toda fonna de ingerencia extema. Nao ha democracia sem liberdade; 
nao ha liberdade sem independencia. 

Recife, 20 de outubro de 2001. 

Mo~oes 

Eleifiio Direta para Procurador-Geral 

Os participantes do XV Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunidos em 
Recife (PE), nos dias 17 a 20 de outubro de 2001, apes ampla discussao sobre 0 

processo de democratiza~ao institucional e considerando trabalho desenvolvido pela 
Associa~ao Nacional dos membros do Ministerio Publico - CONAMP-, manifestam 
mais uma vez seu apoio as iniciativas que visem refonnar a Constitui~ao Federal 
para que todos os membros do Ministerio Publico da Uniao e dos Estados sejam 
chamados a votar em urn dos seus rnernbros, em pleno exercicio das fun~oes 
rninisteriais, para que 0 rnais votado assuma, perante 0 Colegio de Procuradores de 
Justi~a, 0 cargo de Chefe da Institui~ao, por penodo de dois anos, com a possibilidade 
de uma recondu~ao. 

Recife, 20 de outubro de 2001. 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Os participantes do XV Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunidos em 
Recife (PE), nos dias 17 a 20 de outubro de 200 I, apes arnpla discussao sobre os 
efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para 0 Ministerio Publico brasileiro, 
absolutarnente cornprometido no exercicio de suas fun~oes pela drastica lirnita~ao 
irnposta pela referida lei que fixa em 2% (dois por cento) da receita corrente Jiquida 
o limite para despesas com pessoal, afinna a imperiosa necessidade de altera~ao do 
referido percentual em nome da prevalencia dos interesses sociais cuja defesa Ihe e 
cornetida. 

Recife, 20 de outubro de 200 I. 

Quinto Constitucional 

Os participantes do XV Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunidos em 
Recife (PE), nos dias 17 a 20 de outubro de 2001, apes arnpla discussao sobre os 
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efeitos da participa~ao de membros do Ministerio Publico na composi~ao dos 
Tribunais, afirmam a necessidade de se alterar a Constitui~ao da Republica para 
abolir 0 chamado quinto constitucional do Ministerio Publico 

Recife, 20 de outubro de 2001. 

CDdigo de Defesa do Contribuinte 

Os participantes do XV Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunidos em 
Recife (PE), nos dias 17 a 20 de outubro de 2001, diante das altera90es propostas 
no projeto de Lei Complementar n. 646/99, que disciplina os direitos e as garantias 
do contribuinte, denominado "C6digo de Defesa do Contribuinte", 

Considerando que as altera~oes legais propostas constituem verdadeiro retrocesso 
e entrave a efetiva9ao de combate a macro criminalidade, especialmente no 
desencadeamento de investiga90es acerca dos crimes de sonega9ao fiscal e de outros 
ilicitos penais, como de contrabando e corruP9ao; 

Considerando que 0 texto em questao conflita com a disciplina aprovada pelo 
Congresso Nacional, no sentido de dar pronto seguimento, no ambito do Ministerio 
Publico, as conclusoes das Comissoes Parlamentares de Inquerito, uma vez que, na 
verifica9ao dos crimes em comento, condiciona a propositura da a9ao penal ao 
exaurimento da vias administrativas, em flagrante of ens a a Constitui~ao Federal; 

Considerando que a regra sugerida abandona ao sistema atual, em que os crimes 
tributarios podem ser comunicados a qualquer tempo e por qualquer pessoa ao 
Ministerio Publico, com a possibilidade de eficaz e imediato ajuizamento da a9ao 
penal, seqiiestro de bens e prisao provis6ria do sonegador, favorecendo a impunidade, 
em beneficio dos sonegadores e de todos que atentam contra 0 erario, 

Apresentam sua direta contrariedade ao aludido projeto, especialmente a reda~ao 
conferida ao artigo 43, por traduzir inconcebivel retrocesso e visivel prejuizo a 
sociedade, conclamando os ilustres membros do Senado Federal e da Camara dos 
Deputados a ampla discussao da materia, para que prevale9am, ao final, os interesses 
maiores da sociedade, evitando-se sua aprova9ao na contramao da hist6ria, maxima 
neste momenta em que no parlamento brasileiro se busca a preserva9ao dos valores 
eticos e morais. 

Recife, 20 de outubro de 2001. 

5.9 Carta de Brasilia 

Neste momenta singular, em que nos e ofertada a rara oportunidade de reescrever a 
hist6ria do Brasil, reformas estruturais tendentes a propiciar a estabilidade economica 
e politic a devem ser concretizadas, viabilizando urn futuro mais digno e prom iss or 
a nossa gente. Entretanto, para que essas conquistas sejam legitimas, e imprescindivel 
que se resguarde a estabilidade juridica, pela preserva9ao das institui~oes que dao 
plena sustenta9ao ao Estado Democratico de Direito. Movidos por elevado senso 
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de responsabilidade social e defendendo intransigentemente a participayao plena e 
efetiva da sociedade na construyao desta nova nayao, os signatarios defendem: 

1. 0 principio da separayao dos poderes figura em nossa Carta Maior com c1ausula 
imutavel. A reduyao do seu aicance, a mitigayao, ou mesmo a ameaya tangencial 
obliqua a c1ausula petrea, viola elemento estrutural da Republica, ferindo as garantias 
individuais dos cidadaos e os valores supremos eleitos pela Assembleia Constituinte 
de 1988, quais sejam, a seguranya e a justiya. 

2. As carreiras tipicas de Estado, como a Magistratura e 0 Ministerio Publico, 
compostas por agentes politicos cujas funyoes devem ser necessariamente exercidas 
com independencia, nao podem deixar de ter, para garantia da propria sociedade, 
certas prerrogativas que so mente a elas se aplicam, assim como estao sujeitas a 
restriyoes singulares que as diferenciam de outras carreiras. 

3. 0 direito a aposentadoria publica integral dos agentes politicos, incorporado ao 
texto constitucional ha mais de cinqiienta anos, compoe 0 quadro de garantias 
inerentes a funyao, representando investimento de elevado retorno social. 

4. Para a regulamentayao da aposentadoria dos membros da Magistratura e do 
Ministerio Publico e imprescindivel a ediyao de lei complementar de iniciativa 
exclusiva do Supremo Tribunal Federal e dos Procuradores-Gerais, respectivamente, 
principio este que nao se po de ver alterado por emenda constitucional. 

5. Magistrados e membros do Ministerio Publico tern direito adquirido ao regime 
juridico da epoca de sua admissao nas respectivas carreiras. 

6. Para a realizayao da reforma da previdencia social, cuja dimensao e impacto 
transcendem gerayoes, sao indispensaveis dados concretos e confiaveis que 
demonstrem sua necessidade e suficiencia, como 0 conhecimento da estrutura 
oryamentaria, das renuncias fiscais, dos devedores e das fraudes, ate hoje sonegados 
da opiniao publica e, pois, ausentes dos debates. 

Brasilia (DF), lOde abril de 2003. 

5.10 Carta de Gramado 

Os membros dos Ministerios Publicos dos Estados, do Distrito Federal, do Ministerio 
Publico Militar e do Ministerio Publico do Trabalho, reunidos em seu XV Congresso 
Nacional, promovido pela Associayao Nacional dos Membros do Ministerio Publico -
CONAMP - na cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sui, como corolario 
das reflexoes, debates e discussoes sobre 0 tema central do conclave, a MIN/STERIO 
PUBLICO E A PAZ SOCIAL, formulam 0 seguinte conjunto de propositos e 
diretrizes: 

I. A paz social, como fundamento elementar da razao de existir do proprio Direito, 
constitui, igualmente, 0 proposito maior a inspirar e a justificar 0 universo de 
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atividades do Ministerio Publico, emergindo como substrato indutor, no plano 
teleologico, do conjunto de a~oes da institui~ao, nao apenas na esfera estritamente 
judicial, mas irradiando efeitos a totalidade das frentes de sua atua~ao, que se 
descortinam, ampliam-se e intensificam-se a cada momento. 

II. Dai porque ser compromisso de todos nos, membros do Ministerio Publico 
brasileiro, velar pelos interesses da sociedade e, ao mesmo tempo, pelo respei
to aos direitos de cada habitante deste pais, exercendo, com a grandeza de 
nossas responsabilidades e a altivez de nossas fun~oes, a salvaguarda da plena 
cidadania. 

III. Para alcan~armos a verdadeira paz social, devemos contemplar a defesa da 
ordem juridica nao somente como urn munus constitucional a nos cominado pel a 
Carta de 1988. A luta pelo Direito nao pode estar dissociada do imperativo de 
enxergarmos, justamente no ordenamento juridico, 0 caminho a ser trilhado para 0 

alcance da estabilidade das rela~oes interpessoais. 

IV. E urn contexto no qual, ao nosso redor, 0 mundo transforma-se em velocidade 
jamais pensada em tempos de outrora. As grandes verdades, as certezas absolutas e 
as convic~oes definitivas cedem lugar a relativiza~ao de conceitos, de paradigmas e 
de modelos antes irrefutaveis. Praticamente, como sociedades e como na~oes, nao 
mais aceitamos a rigidez dos axiomas, permitindo-nos acreditar que os limites de 
nosso processo evolutivo e a extensao de nosso conhecimento tern a dimensao do 
proprio Universo. A busca pela verdadeira paz social, assim, deve, tambem, ser 
enfocada no plano instrumental, como unico meio capaz de gerar, de forma higida 
e salubre, 0 ambiente necessario para 0 desenvolvimento a que nossa inquietude 
filosofica e cientifica possa nos conduzir. 

V. Para alcan~armos a verdadeira paz social, devemos tambem defender a democracia 
em toda sua plenitude, democracia esta que deve, imperiosamente, ser praticada, 
sempre e a qualquer custo, ja dentro da propria institui~ao. Devemos ter em mente 
que 0 Ministerio Publico, para a real e efetiva defesa dos interesses da sociedade, 
necessita ver-se livre de toda e qualquer amarra que possa mitigar sua independencia 
e autonomia, e que, para isso, a elei~ao direta pela c1asse, para sua chefia institucional, 
cercada de todas as cautelas democraticas, foi, e, ate que a consigamos, continuara 
sendo, neste campo, nossa principal bandeira de lutas. Extemamente, nao podemos 
nos olvidar do imperativo de procurarmos viabilizar, junto as diversas instancias do 
Poder Legislativo, a interven~ao popular direta no plano legiferante, com a cria~ao, 
em todos os niveis, das comissoes de participa~ao legislativa. 

VI. Para alcan~armos a verdadeira paz social, precisamos intensificar, cada vez 
mais, nossa luta pela ado~ao de politicas publicas que viabilizem a erradica~ao da 
miseria e a redu~ao das desigualdades, priorizando-se a educa~ao, universalizando
se, de fato, os sistemas de saude e direcionando-se os investimentos estatais para 
setores que possam, verdadeiramente, gerar trabalho e renda para a maioria de nossa 
popula~ao. 
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VII. Para alcan~annos a verdadeira paz social, e preciso acreditannos no potencial 
de nossas crian~as e de nossos jovens, e na sabedoria de nossos anciaos, defendendo 
intransigentemente - e cada vez mais - seus direitos e garantias e desenvolvendo 
tudo 0 que estiver ao nosso alcance para que a sociedade e a na~ao os vejam como 
cidadaos plenos e dignos. 

VIII. Para alcan~annos a verdadeira paz social, e fundamental que nos mantenhamos 
finnes na defesa do equilibrio das rela~oes de consumo, e que continuemos a enfrentar 
com destemor e finneza - inspirados no icone de Francisco Jose Lins do Rego, 
Promotor das Alterosas, que tombou em nome de nossos ideais - a abusividade e a 
prepotencia de grupos, carteis, monopolios e oligopolios economicos. 

IX. Para alcan~annos a verdadeira paz social, nao podemos transigir em torno da 
preserva~ao do meio ambiente, pois e este compromisso que assumimos nao apenas 
com a atual, mas tam bern com as futuras gera~oes. Precisamos, mais do que nunca, 
ter em mente que, ao lutannos pela preserva~ao de nossas matas, de nossa fauna, da 
higidez de nossas aguas e do nosso ar, e da salubridade de nossos ambientes 
laborativos, estaremos, em ultima analise, lutando pela propria vida, bern maior 
que temos e que haveremos de legar a nossos descendentes. 

X. Para alcan~annos a verdadeira paz social, precisamos fiscalizar com rigor cada 
vez maior a aplica~ao do dinheiro publico e a moralidade na administra~ao de nossas 
cidades, de nossas unidades federadas e de nosso pais. Nao demos e nao vamos 
acatar, passivamente, qualquer investida contra nossas prerrogativas nesta area, a 
exemplo da malsinada e inconstitucional lei que estendeu 0 foro privilegiado de 
administradores que violern seus deveres de probidade e de corre~ao. 

XI. Para alcan~annos a verdadeira paz social, e necessario que continuemos a 
com bater, com 0 arrojo proprio de nosso Parquet trabalhista, todas as fonnas de 
of ens a aos direitos laborativos. Lutemos sempre contra 0 trabalho escravo, que atua 
nao apenas contra 0 fisico, mas sobretudo contra a dignidade de nossos operarios e 
agricultores; contra 0 trabalho infantil, que condena nossas crian~as ao afastamento 
da escola e a urn futuro sem perspectivas; contra a falta de condi~oes de seguran~a 
de nossos obreiros, que nao raras vezes lhes tolhe, inclusive, 0 mais sagrado dos 
direitos - a vida -, suprimida em sinistros que, com urn pouco de investimento e 
valoriza~ao do ser humano, poderiam tranqiiilamente ser evitados. 

XII. Para alcan~annos a verdadeira paz social, embora nao desconhe~amos a 
contribui~ao decorrente de fatores socioeconomicos para a escalada da criminalidade, 
e preciso lutannos por urn sistema punitivo realmente adequado as necessidades 
nacionais: de urn lado, redesenhando-se 0 conjunto de leis penais, processuais e 
execucionais, de fonna a resgatar-se a credibilidade das instancias e das institui~oes 
encarregadas do enfrentamento da delinqiiencia, banindo-se injustificaveis merces 
e beneficios que, antes, constituern-Ihe verdadeiro estimulo de outro, investindo-se 
significativamente na edifica~ao de ambientes penitenciarios que possam oferecer 
ao apenado condi~oes reais de introje~ao ou resgate de valores capazes de lhe 
conferirem 0 estimulo necessario a (re)inser~ao social. 
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XIII. Para alcan~armos a verdadeira paz social, e importante termos em mente nao 
serem as camadas mais altas da sociedade as grandes vitimas da violencia e dos 
desmandos, e sim aquelas mais desvalidas. Isto porque as classes mais elevadas, 
nas omissoes estatais quanto a educa~ao, saude e seguran~a, tratam de prover suas 
necessidades junto a rede particular de ensino, a pianos privados de saude e a milicias 
ofertadas por empresas, e atraves de aparatos eletronicos cada vez mais sofisticados. 
la os estratos sociais mais carentes, por sua propria condi~ao, nada podem fazer 
alem de contemplar, passiva e resignadamente, 0 surgimento de verdadeiros estados 
paralelos, que se impoem pela violencia, pela intimida~ao e pelo ultraje a dignidade 
de suas vitimas, sobretudo nas pauperrimas periferias de nossas cidades, 0 que 
reclama, por certo, interven~ao firme e destemida do Poder Publico, como unica 
forma de resgatar valores e fazer valer, tambem nestes bolsoes, os direitos inalienaveis 
da pessoa humana. 

XVI. Para tudo isso, no entanto, e preciso, antes, urn Estado forte e bern estruturado, 
com institui~oes saudaveis e capazes de fazer frente as demandas que a busca pela 
paz social lhes determine. Nao sera, por certo, com a debilidade, com a fragiliza~ao 
e com 0 raquitismo do Poder Publico, que a paz social sera aIcan~ada. Nao sera 
com a tetraplegia organica dos segmentos estatais, condenando-os ao imobilismo e 
a dormencia, que se conseguira fazer frente aos cada vez mais graves reclamos da 
sociedade. Nao sera com a vulnerabilidade do corpo funcional do Estado, feito 
refem das leis de mercado, que seus compromissos e ideais serao a contento 
resgatados. 

XV. E preciso, tambem, para 0 alcance da verdadeira paz social, que se confira ao 
Ministerio Publico estruturas e instrumentos investigatorios de real densidade, de 
modo a tomar expressa a possibilidade de Promotores e Procuradores desenvolverem, 
de forma regrada, investiga~oes em todas as areas, como unico meio de 
enfrentamento efetivo das vertentes delinqiienciais que mais solapam a na~ao - a 
organizada e a incrustada em setores do proprio aparelho estatal. A tal respeito, 
como titular exclusivo da a~a penal publica, deve 0 Ministerio Publico dispor de 
instrumentos por si mesmo manejados, para auferir os elementos necessarios a 
forma~ao de sua opil1io delicti e a deflagra~ao da instancia penal, sempre se tendo 
em mente que a grande criminalidade precisa ser combatida, em todos os campos e 
momentos, por nossa institui~ao, eis que dotada de garantias e prerrogativas capazes 
de imunizarem as investiga~oes desenvolvidas contra quaisquer ingerencias 
indevidas. 

Enfim: 

A busca pela verdadeira paz social e, certamente, uma das grandes metas do 
Ministerio Publico, mas e preciso, para realmente ser alcan~ada, que constitua 
bandeira de todos. 

Gramado, 4 de outubro de 2003. 
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5.11 Carta de Florianopolis44 

Os participantes do I Congresso Sul-Brasileiro do Ministerio Publico, reunidos na 
cidade de Florianopolis (SC), entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, ante 0 iminente 
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de recurso onde se questiona a 
legitimidade da realizm;ao de investiga~ao criminal por agentes ministeriais, vern, 
como corohirio das reflexoes, debates e discussoes sobe 0 tema, formular as seguintes 
declara~oes a sociedade e as autoridades brasileiras: 

I. amplia~ao do sistema de investiga~ao mediante atua~ao compartilhada de diversos 
setores da conforma~ao organica do Estado, dentre os quais 0 Ministerio Publico, e 
essencial para a efetividade do combate a corrup~ao e as formas contemporaneas de 
criminalidade. 

II. A investiga~ao criminal e instrumento util, mas nao unico, de forma~ao da 
convic~ao do Ministerio Publico no exercicio da a~ao penal, nao constituindo urn 
fim em si mesmo. 0 inquerito policial e uma especie do genero investiga~ao criminal, 
sendo apenas aquele procedimento de atribui~ao exclusiva da policia, nao a 
investiga~ao em seus varios matizes. 

III. 0 Ministerio Publico, ao receber do Constituinte a outorga da titularidade da 
a~ao penal publica, deve tambem valer-se dos instrumentos de investiga~ao para 
formular a acusa~ao. Prescindindo a a~ao penal de previo inquerito policial, toma
se incoerente impedir ao Ministerio Publico, diretamente, a obten~ao de elementos 
de convencimento por meio de diligencias complementares a sindicancias e 
auditorias promovidas por outros orgaos, ou por intermedio de inqueritos civis 
publicos, que muitas vezes evidenciam a ocorrencia de delitos. 

IV. A atividade investigatoria e visceralmente consentanea com uma das atribui~oes 
constitucionais do Ministerio Publico, porquanto the cabe exercer 0 controle extemo 
da atividade policial. 

V. 0 Ministerio Publico nao pode figurar como mero expectador da investiga~ao, 
cabendo-Ihe, face a independencia funcional que garante sua atua~ao eqiiidistante 
de ingerencias deleterias, uma atitude dinamica de defesa dos valores sociais e de 
combate a criminalidade. 

VI. A tendencia das legisla~oes contemporaneas, principalmente as formuladas na 
Uniao Europeia enos paises latirtt>-americanos, e de atribuir ao Ministerio Publico 
plena atividade de investiga~ao criminal, configurando-se retrocesso social nega-Ia 
no Brasil, principal mente depois de experimentados quase quinze anos de indelevel 
evolu~ao na persecu~ao da criminalidade sofisticada. 

VII. 0 peremptorio aval ao modelar perfil constitucional do Ministerio Publico 
brasileiro, recentemente expressado por diversas entidades intemacionais de 

44 Ernbora oriunda de urn Congresso Regional do Ministerio Publico, a ela anuiu expressarnente a 
CONAMP, tomando-se co-responsavel na efetiva9ao de seus principios. 
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magistrados, advogados e promotores, recomenda acurada reflexao e deve estimular 
a preserva9ao e 0 fortalecimento dessa atividade investigatoria, eliminando-se 
eventuais obices legais. 

VIII. Visto sob 0 prisma da Iiberdade individual, nao ha qualquer of ens a ou perigo 
de viola9ao de direitos no fato de poder 0 Ministerio Publico, a luz dos procedimentos 
legais, requisitar documentos, pericias ou ouvir testemunhas para colher os elementos 
necessarios a forma9ao de sua convic9ao, pois e da essencia institucional velar pela 
defesa da ordem juridica e do regime democratico. 

IX. E preciso, ao reverso de suprimir-Ihe legitima9ao, que se confiram ao Ministerio 
Publico, estruturas e instrumentos investigatorios de real densidade, de modo a 
tomar expressa a possibilidade de Promotores e Procuradores desenvolverem, de 
forma regrada, investiga90es em todas as areas, como unico meio de enfrentamento 
efetivo das multiplas delinqiiencias que mais solapam a na9ao - a organizada e a 
incrustada em setores do proprio aparelho estatal. 

X. A postura do Ministerio Publico e destituida de corporativismo sectario que 
indique a inten9ao de usurpa9ao de atribui90es deferidas a outros segmentos. Visa, 
antes de tudo, integrar a institui9ao a urn amplo espectro de orgaos legitimados 
para, em homenagem a urn dos objetivos fundamentais da Republica Federativa do 
Brasil, instalar uma sociedade verdadeiramente livre, fratema e solidaria 

Florianopolis, 21 de agosto de 2004 

Associa9ao Nacional dos Membros do Ministerio Publico - CONAMP 

Associa9ao Catarinense do Ministerio Publico - ACMP 

Associa9ao do Ministerio Publico do Rio Grande do SuI - AMPRGS 

Associa9ao Paranaense do Ministerio Publico - APMP 

5.12 Carta do Maranhao 

A CON AMP - Associa9ao Nacional dos membros do Ministerio Publico, em sua 
reuniao ordinaria realizada em Sao Luis do Maranhao, em 17 de junho de 2005: 

COIIsideralldo as recorrentes noticias de abuso de poder politico, destinado a 
sustentar iniquas estrategias de manuten9ao do poder; 

Considerando 0 acirramento dessas disputas pelo poder politico atraves de atividades 
e a90es potencial mente desestabilizadoras das institui90es democraticas; 

Considerando pesquisa do Instituto SENSUS sobre os fatores que causam vex arne 
ao povo brasileiro, em que a corruP9ao, com 30% das respostas, aparece em 10 

lugar; 

Consideralldo as Conven90es da ONU e OEA contra a corrup9ao, as quais 
reconhecem sua natureza de conduta atentatoria a dignidade da pessoa humana e a 
propria cidadania. 
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Considerando 0 IV Forum Global contra a Corrup~ao, realizado de 07 a 10 de 
junho, em Brasilia, em que os povos refor~am seu compromisso de consolidar a 
democracia atraves da rigida e efetiva repressao as pniticas de corrup~ao; 

Considerando a missao Constitucional do Ministerio Publico brasileiro em zelar 
pela ordem juridica democnitica e pelos direitos difusos e coletivos, e individuais 
indisponiveis, 0 que abrange 0 direito do cidadao a administra~oes probas, eficientes 
e transparentes; 

DECLARA sua confian~a de que a estabilidade democnitica e estabelecida pelo 
respeito as institui~oes, especial mente em momento de crise politica, pelo que 
express a sua confian~a de que 0 Congresso Nacional sabera homenagear 0 papel 
historico de grande instancia de representa~ao popular, propiciando nao so 0 

aprimoramento da pratica democratica, atraves do dialogo em busca da 
governabilidade, como tambem pugnara pel a consolida~ao dos criterios da etica na 
politica. 

CON FIRMA 0 compromisso de todos os membros do Ministerio Publico brasileiro 
com a promo~ao da Justi~a, nao apenas por via da responsabiliza~ao em todas as 
esferas legais daqueles que conspiram contra a ordem juridica, como tambem na 
discussao serena e produtiva para a transposi~ao dos impasses que ora se apresentam. 

REITERA sua cren~a inabalavel na capacidade e competencia da sociedade brasileira 
em definir sua propria historia, consciente dos desafios, mas com consolidada 
esperan~a de sua supera~ao. 

PUGNA, enfim, vista sua indec1inavel missao constitucional, pela preserva~ao e 
fortalecimento dos instrumentos legislativos imprescindiveis ao combate a corrup~ao, 
especialmente 0 poder investigatorio do Ministerio Publico e a restri~ao ao privilegio 
de foro. 

Joao de Deus Duarte Rocha (Presidente), Jose Antonio Malta Marques (AL), 
Rosemary Cardoso de Andrade (AP), Otavio de Souza Gomes (AM), Airton Juarez 
Mascarenhas Junior (BA), Francisco Gomes Camara (CE), Emanuel Arcanjo de 
Sousa Gagno (ES), Benedito Torres Neto (GO), Luiz Gonzaga Martins Coelho 
(MA), Ana Lara Camargo de Castro (RS), Alexandre Cesar Fernandes Teixeira 
(PB), Wilton Nery dos Santos (PA), Lais Coelho Teixeira Cavalcante (PE), Jose do 
Egito Barbosa (PI), Sergio Sinhori (PR), Fabiano Dallazen (RS), Lio Marcos Marin 
(SC), Marcelo de Sousa (MP.Militar) 

5.13 Carta de Belo Horizonte 

Os integrantes do Ministerio Publico de todo 0 Brasil, por decisao plenaria do XVI 
Congresso Nacional do Ministerio Publico, realizado em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, no periodo de 6 a 9 de novembro de 2005, reafirmando os preceitos 
constitucionais que norteiam a Institui~ao e em harmonia com 0 tema que foi objeto 
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desse conclave - 0 Ministerio Publico e Justifa Social- Defesa da Etica e do dos 
Direitos Fundamentais -, apresentam as seguintes proposic;oes: 

1. Encaminhar moc;ao ao Congresso Nacional para efeito de fazer incluir na proposta 
de emenda constitucional que cria 0 Fundo de Desenvolvimento e Manutenc;ao da 
Educac;ao Basica - FUNDEB, recursos da Uniao para financiamento de creches 
como primeira etapa da educac;ao infantil, cumprindo assim 0 preceito constitucional 
da prioridade absoluta da protec;ao a iniancia e juventude. 

2. Na area de defesa do consumidor, elegem com priori dade de sua atuac;ao, vi sando 
a efetiva tutela da dignidade da pessoa humana, 0 combate a publicidade enganosa 
e abusiva na area de cn!dito ao consumo, bern como as clausulas abusivas inseridas 
nos respectivos contratos e 0 combate a publicidade enganosa e abusiva na area de 
produtos alimenticios, as quais apresentam oposic;ao a ADIN 2591 ajuizada no STF 
e que tern como objetivo a nao aplicabilidade do § 2° do art. 3° do CDC as instituic;oes 
financeiras e bancarias; deliberam no senti do de se elaborar nota de esclarecimento 
a sociedade civil e a comunidade juridica, para demonstrar a inadequac;ao tecnica e 
social do art. 16 da Lei n. 7.347/85, modificado pela Lei n. 9.494/97, bern como 
postular junto ao Congresso Nacional retirada da PEC 358/05, que traz em seu bojo 
proposta de atribuir ao STJ 0 poder de definir a competencia do foro e a extensao 
territorial da decisao judicial nas ac;oes civis pUblicas. 

3. Reafinnam a necessidade de 0 Ministerio Publico atuar com finneza contra a 
corrupc;ao. Nesse senti do, devera ser expedida correspondencia a Presidencia da 
Republica, solicitando a retirada do PLC 65/99, oriundo do Projeto de Lei n. 2.961/ 
97, de autoria da propria Presidencia da Republica; a revogac;ao do artigo 4° da 
Medida Provisoria n. 2.225/45/02, que introduz paragrafos ao artigo 17 da Lei n. 
8.429/92; a desistencia da reclamac;ao n. 2.138-6, ajuizada pela Advocacia-Geral 
da Uniao e que se encontra em tramite no STF. A CONAMP devera intensificar a 
mobilizac;ao junto as lideranc;as politicas pela rejeic;ao do Foro Privilegiado para as 
ac;oes de improbidade administrativa, previsto na PEC Paralela da Refonna do 
Judiciario, e desenvolver continua divulgac;ao do assunto pela imprensa visando a 
obtenc;ao do apoio da sociedade. 

4. Encaminhar moc;ao ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo Nacional com 
o objetivo de se promover refonna legislativa para elevar a pen a revista em seu 
artigo 6°, § 3°, alinea "b", da lei de abuso de autoridade, como fonna de se evitar 
impunidade a of ens a de bens juridicos tao caros a estrutura fundamental do Estado 
Democratico de Direito, retirando, inclusive, esses delitos da esfera da competencia 
dos Juizados Especiais Criminais. 

5. Ratificam, por fim, a necessidade de se aprofundar em investigac;oes para apurar 
as circunstancias do assassinato do Promotor de Justic;a Rossini lves Couto, ocorrido 
ha seis meses (10/05/2005), na cidade de Cupira, Pernambuco, no exercicio de suas 
func;oes, e apresentac;ao dos culpados a sociedade. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2005. 
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5.14 Carta de Salvador 

Os integrantes do Ministerio Publico de to do 0 Brasil, por decisao plenaria do XVII 
Congresso Nacional do Ministerio Publico, realizado em Salvador, Bahia, no periodo 
de 26 a 29 de setembro de 2007, reafirmando os preceitos Constitucionais que 
norteiam a [nstitui~ao e em harmonia com 0 tema que foi objeto desse conclave -
"Os novos Desafios do Ministerio Publico" - para conhecimento publico: 

1. Reafirmam 0 carater nacional da [nstitui~ao Ministerio Publico, integrada pelo 
Ministerio Publico da Uniao e por cada urn dos Ministerios Publicos dos Estados, 
consoli dado pela Emenda Constitucional n. 45/2000. 

2. Manifestam total apoio a campanha nacional "0 que voce tern a ver com a 
corrup~ao", como forma de educar e conscientizar a sociedade, notadamente visando 
contribuir para a fonna~ao do canlter das crian~as e dos adolescentes, pelo incentivo 
valorativo da honestidade e da transparencia das atitudes do cidadao comum. 

3. Repudiam a nefasta pnitica do nepotismo em respeito aos principios da eficiencia, 
moralidade e impessoalidade que regem a administra~ao publica. 

4. Repudiam 0 foro privilegiado como instrumento destinado a dificultar a 
investiga~ao e a exemplar responsabiliza~ao de agentes publicos autores de crimes 
e de atos de improbidade administrativa. 

Decidem encaminhar mo~ao ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo da Uniao, 
objetivando a promo~ao de reforma legislativa para elevar 0 percentual da receita 
corrente Iiquida relativa a despesa total com pessoal do Parquet estadual dos atuais 
e parcos 2%, redistribuindo-se os percentuais aplicaveis aos Estados e previstos no 
art. 20, inciso II, da Lei Complementar n. 101/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal), 
como forma de assegurar a evolu~ao, 0 crescimento e a qualidade da infra-estrutura 
de recursos humanos necessaria a manter e melhorar os relevantes servi~os prestados 
pelo Ministerio Publico dos Estados a sociedade brasileira, preservando-se inclusive 
a sua autonomia na gestao de recursos publicos alocados para a Institui~ao. 

1. Repudiam 0 projeto de Lei n. 265/2007, em tramita~ao na Camara dos Deputados, 
que pretende, sob pretextos de promo~ao pessoal ou de persegui~ao politica, aplicar 
san~oes pessoais aos membros do Ministerio Publico e impor 0 dever pessoal direto 
de indenizar custas e despesas processuais, e honorarios advocaticios e pericias, 
bern como supostos danos materiais, morais ou a imagem pelo ajuizamento de a~oes 
civis publicas, inclusive por ato de improbidade administrativa, quando, na verdade, 
essas a~oes sao propostas imperativamente peJo membro do Parquet no exercicio 
das atribui~oes Constitucionais do Ministerio Publico, mormente na prote~ao da 
moralidade e do patrimonio publicos contra agentes e beneficiarios improbos. 

2. Defendem, na ardua luta pelo fortalecimento do pacto federativo com 0 respeito 
a autonomia reciproca entre os Estados e a Uniao, e ao aspecto societario da 
Federa~ao que assegura aos Estados a efetiva participa~ao nas estruturas de govemo 
no ambito federal, bern como pela observancia dos principios institucionais da 
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unidade e da independencia funcional aplicaveis, somente sob 0 ponto de vista 
organico, a cada urn dos Ministerios Publicos dos Estados e ao Ministerio Publico 
da Uniao, enquanto estruturas organizacionais distintas de uma unica institui~ao 
nacional, nao hierarquizada entre si e com chefia propria: 

a) a participa~ao proporcional dos Ministerios Publicos dos Estados, em razao de 
suas multiplas carreiras, na composi~ao do Conselho Nacional do Ministerio Publico 
com rela~ao aos membros representantes do Ministerio Publico da Uniao; 

b) a isonomia de subsidios entre os Ministerios Publicos dos Estados e da Uniao. 

3. Reafirma 0 apoio incondicional aos Ministerios Publicos dos Estados de Minas 
Gerais e do Parana na defesa intransigente do Estado Democratico de Direito, em 
repudio aos vis atentados institucionais sofridos no exercicio das atribui~oes 
ministeriais cometidos pelos Poderes Legislativos e Executivos daqueles Estados 
em flagrante contraposi~ao aos interesses da sociedade brasileira como urn todo. 

4. Defendem, pelo fortalecimento da democracia e da independencia institucional, 
a elei~ao direta para Procurador-Geral de Justi~a, sem interven~ao do Poder 
Executivo, com a possibilidade de serem candidatos todos os membros do respectivo 
Ministerio Publico Estadual, devendo ser promovida gestao junto ao Congresso 
Nacional, para modifica~ao do dispositivo do art. 128, § 3°, da Constitui~ao da 
Republica Federativa do Brasil. 

Salvador, 29 de setembro de 2007. 



6 I AS DlRETORIAS DA CAEMP/CONAMP E SUAS 
REALIZAC;OES 

Escrever sobre diferentes administrayoes de uma instituiyao nao e uma tarefa facil. 
Os problemas por elas enfrentados ou as bandeiras de suas lutas nem sempre se 

circunscrevem a urn determinado periodo; eles, nao raro, desdobram-se ao longo das 
diferentes gestoes, e isso faz com que determinados assuntos, ao serem tratados, 
deem a impressao de uma repetiyao monotona, ou ate mesmo desnecessaria. 

Uma grande caracteristica positiva, no trato administrativo dessas "questoes 
continuadas", e que elas nunc a sofreram soIuyao de continuidade na CONAMP. Pelo 
contrario, os seus administradores sempre tiveram a preocupayao de toma-las objetivos 
fundamentais e dar-Ihes urn encaminhamento em busca da sua materializayao. Isso 
aconteceu, por exemplo, na busca inicial de uma Iegislayao que modemizasse 0 

Ministerio Publico; durante a Assembleia NacionaI Constituinte - na epoca da Refonna 
da Previdencia Social e, apos, no desenvolvimento de seus principios na legislayao 
infraconstitucional; na afirmayao do direito do Poder Investigatorio pelo Ministerio 
Publico; na luta pela limitayao de Foro PriviIegiado nos "crimes de colarinho branco", 
e em muitas outras questoes. 

E dentro desse con junto de "bandeiras de Iutas" que ha anos encontramos a atua
yao da CONAMP, pela presenya de homens e mulheres de todos os quadrantes do Pais 
que, em diferentes momentos tomaram sobre si a conduyao do movimento classista na
cional do Ministerio Publico. Sobre eles e suas Iutas e que se ira Ianyar urn breve olhar, 
buscando preservar a memoria daquelcs a quem tanto deve 0 Ministerio Publico do Brasil. 

o Estatuto original da Entidade pennitia uma reeleiyao do seu Presidente, 0 

que ocorreu ja ao seu inicio. Posterionnente, ele sofreu uma modificayao para cuidar 
de situayao nao prevista: 0 empate entre dois candidatos, que nao se compuseram em 
tomo da renuncia de urn deles, ou da formayao de uma chapa ecletica. A divisao dos 
man datos entre eles foi a soluyao encontrada pela Assembleia-Geral. 

Mais a frente, uma prorrogayao de mandato ocorreu. Estava-se no processo de 
elaborayao de urn importante texto legislativo para 0 Ministerio Publico, e os contatos 
levados a efeito pelo Presidente da epoca poderiam sofrer soluyao de continuidade 
com seu afastamento. 
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I. Oscar Xavier de Freitas (SP) - Gun'/71-jun'/73) 

2. Oscar Xavier de Freitas (SP) Gun'/73-jun'/7S) 

3. Ferdinando de Vasconcellos Peixoto (RJ) - Gun./7S-jun./77) 

4. Ferdinando de Vasconcellos Peixoto (RJ) - Gun./77-jun./79) 

S. Joaquim Cabral Netto (MO) - Gun./79-jun./81) 

6. Jose Pereira da Costa (00) - Gun./81-jun./83) 

7. Luis Antonio Fleury Filho (SP) - Gun./83-jun./8S) 

8. Luis Antonio Fleury Filho (SP) - Gun./8S-jun./87) 

9. Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo (SP) - Gun./87-jun./89) 

10. Antonio Araldo Ferraz Dal POZZ04
5 (SP) - Gun./89-jun./90) 

Paulo Moura (SE) - Gun./90-jun./9I) 

11. Voltaire de Lima Moraes (RS) - Gun./91-jun./93) 

12. Milton Riquelme de Macedo (PR) - Gun./93-jun./9S) 

13. Milton Riquelme de Maced046 (PR) - Gun./9S-jun./96) 

Aquiles de Jesus Siquara Filho (BA) - G un./96-dez./97) 

14. Aquiles de Jesus Siquara Filh047 (BA) - ( mar./98-mar./00) 

IS. Marfan Martins Vieira (RJ) - (mar./00-mar'/02 ) 

16. Marfan Martins Vieira (RJ) - (mar/02-mar./04) 

17. Joao de Deus Duarte Rocha (CE) - ( mar./04-mar./O6) 

18. Jose Carlos Cosenzo (SP) - ( mar./06-mar./08) 

19. Jose Carlos Cosenzo (SP) - (mar./08-mar'/10) 

Essas Diretorias tiveram objetivos determinados, os quais, em linhas gerais, 
mostram 0 trabalho e a dedica~ao de todos os que assumiram a dire~ao da CAEMPI 
CON AMP por todos aqueles anos. 

45 Nomeado Procurador-Geral de Justicra de Sao Paulo, renunciou it Presidencia da CONAMP, 
assumindo-a 0 seu 10 Vice-Presidente. 

46 Na disputa pelo mandato, eles empataram. Diante da inexistcncia it epoca de urn criterio de des em pate, 
acordaram que cada urn exerceria urn ano a Presidencia da entidade. 

47 A Assembleia da CONAMP aprovou uma prorrogacr8o de mandato, 0 que implicou nova data para 
as e1eicroes subseqiientes. 
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AAssembleia-Geral da CAEMP, para elei<;ao de sua primeira 
Diretoria, foi mareada por um eontagiante enlusiasmo das delega<;oes 
presentes. E ate mesmo possivel que 0 ambiente eontagiante de Ouro 
Preto tenha eontribuido para aquele sentimento eoletivo. 

Waldir Vieira, it epoea Proeurador-Geral de Minas Gerais, regi strou eom 
preeisao aquela elei<;ao: 

Foi Lima eieir;:3o interessantfssima, pois 0 Presidente da Associar;:3o do Ministerio 
Pllblico da Guanabara e alguns de outros Estados nao queriam Sao Paulo na 
Presidencia, devido a certa arrogancia que percebiam pa r parte daqueie Estado. 

o homem indicado para ser 0 primeiro presidente era Jose Cupertino Gonr;:a lves, 
nao so por ser entao 0 Presidente da AMMP e te r ievantado a ideia da ent idade em 
Teresopolis, mas tambem por ser ele um hom em muito atuante e capaz de congregar 
todas as Associa90es presentes em torno de seu nome. Mas ele cOllversou com 0 

pessoal da Associar;:ao de Minas Gerais e chegou it concilisao de que aque le Estado 
nao tinha como bancar na epoca a presidencia de uma ent idade de ambito nacional , 
pois os nossos recursos eram pequenos, e os !lOSSOS sa larios eram muito baixos. 

Numa rellniao preliminar Jose Cupertino GOI1r;:alves lIS0U da paiavra, c foi muito frnnco: 

"- A Institui r;:ao passa por momentos dificeis em Minas Gerais. Nossa Associar;:ao e 
pobre e, para dar inicio a uma nova entidade, e preciso uma associar;:ao estadual 
com recursos. Em lugar de met! nomc, eu gostaria de indicar 0 de Oscar Xavier de 
Freitas! Eo Far;:o nao apenas pela sua competencia e lideranr;:a, mas porque numa so 
pessoa nos temos 0 Procllrador-Geral do Estado de Sao Paulo e que tambem e urn 
dos mais valorosos associ ados da Associar;:ao Paulista do Ministerio Publico." 

Pcnsou-se, assim, que Sao Paulo dcvcria arcar com essa responsabilidade, pais e les 
tinham mais condir;:oes, e 0 nome indicado por aquele Estado foi 0 do Oscar, 
exatamcnlc aquclc sugerido pclo Cupertino. 

Acontece, no entanto, que aumentou a rejeir;:ao a um candidato vindo de Sao Paulo, 
pais integrantes da delegar;:ao do Estado da Guanabara temiam que, it frente de uma 
ell tidade de ambito nacional, aqueJe Estado tentasse exercer lima pOSir;:30 hegemonica 
corn re lar;:ao aos dernais.48 

EnHio, n6s, de Minas, fi zcmos um trabalho, um esfon;o danado para elcger 0 Oscar. 
Em deterrn inado momcnto, c le. ncrvoso, fumando um cigarro apos 0 outro, levantou
se e disse-nos numa reuniao: 

48 0 Doutor Oscar Xavier de Fre itas, em carta datada de 14 de julho de 2008, esclareceu ao Autor: 
"Nullca senti qua lquer restri<;:i'io a names de Sao Paulo, como se propalou. 0 que reahnente ex istia 
era um razO<lvcl cuidado de alguns membros do Ministcrio Pllblico que mant inham cscritorios de 
advocacia bem sllccdidos, porque 0 modelo palilisla proibia 0 cxercicio da advocacia a seilS membros, 
sob pena de pcrda do cargo, desdejulho de 1947". 
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U_ Eu vou 18. dizer que eu nao qucro mais!" 

Eu virei-me para ele e disse: Voce sCilla ai porque esse problema e nosso! Nos e que 
vamos resolver! Ele, humildcmcnlc sentoll-se, esperou 0 resuhado de nosso trabalho 
e acabou sendo ele ito Presidente, com 0 Cupertino sendo eleito 10 Vice-Presidente.49 

Aguela manifeSlayaO de Jose Cupertino, logo no inicio das primeiras demarches 
para a escolha do Presidenle da CAEM P, renunciando a indicayiio de seu nome a 
Presidencia e indicando outro em seu lugar, mostra 0 seu desprendimento e 0 seu 
sentido da responsabilidade para coma ndar uma associa,iio de classe de ambito 
nacional que naquele momenta se instalava em Ouro Preto. 

Jose Cupert ino Gonc,:alvcs (MG) lanc,:a a candidatura de Oscar Xavier de Freitas. 
Oa esquerda para a dircita Oscar Xavier de Freitas, Jose Julio Guimaraes Lima (OF), Jose Cupertino 

Gonc,:a lves e 0 Secrctftrio (nao identificado). 

A solenidade de instalayiio da Assembleia-Geral em que foi criada a CAEMP 
foi presidida pelo Secretario de Justi ,a de Minas Gerais, Raphael Caio Nunes Coelho, 
e a Comissao Provis6ria realizou, no dia posterior, uma nova assemble ia, para 
aprOVayaO do Estatuto da Entidade e eleiyao da sua primeira Direloria. 0 encerramento 
solene foi a noite, presidido pelo Governador Rondon Pacheco, opOltunidade em que 
foi proferida uma palestra pelo Professor Jose Frederico Marques, abordando as mai s 
importantes inovayoes do anleprojelo do C6digo de Processo Penal que seria em 
breve submetido a apreciayiio do Congresso Nacional. 

Participaram, daque la primeira Assembleia-Geral da CAEM P, integrantes do 
Ministerio Pllblico dos Estados do Espiri to Santo, Goias, Guanabara, Maranhao, Minas 

49 Entrevista dada ao auter em 14 de julho de 2004 por Waldir Vieira, 0 qual, it epoca da primeira 
elei~ao da CAEMP, era 0 Procurador·Gcral de Justir;a de M inas Gerais. 
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Gerais, Paraiba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sui, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe e do Distrito Federal. 

Dai para frente, a CAEMP comeyou a se estruturar e foi extraordinariamente 
importante, porque ela participou das grandes lutas para consoli dar 0 Ministerio 
Publico que se tern hoje. 

A sua primeira Diretoria ficou ass im constituida: 

Diretoria 

Presidente - Oscar Xavier de Freitas, Procurador-Geral de Justiya de Sao Paulo 

10 Vice-Presidente - Jose Cupertino Gonyalves, Procurador de Justiya de Minas 
Gerais 

20 Vice-Presidente - Lauro Pereira Guimaraes, Procurador-Geral de Justiya do 
Rio Grande do Sui 

Secretarioffesollreiro - Carlos Samoma, Promotor de JlIstiya do Distrito Federal 

Relayoes Publicas - AntOnio Benedito Amancio Pereira, Procurador de Justiya 
do Espirito Santo 

Conselho Consultivo 

Presidente - Massilon Tenorio Medeiros, Promotor de Justiya de Pernambuco 

Vice-Presidente - Cleobulo Cortez, Procurador-Geral de Justiya do Rio Grande 
do Norte 

Momento em que Oscar Xavier tomava posse como Presidente da CAEMP 
ldentificados na foto: I. Lauro Pires Guimanles (RS); 2. Julio Guimaraes Lima (OF); 3. Oscar Xavier 

de Freitas (SP); 4. Rondon Pacheco, Govemador de Minas Gerais; 5. Jose Cupertino Gon~a lves 

(MG); 6. Abilio Machado Filho, Secretario de Govemo de Minas Gerais; 7. Americo Pierrucetti , 
Prefeito de Belo Horizonte; e 8. Professor Jose Frederico Marques. 
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o que mais chamou a aten9ao, logo na primeira elei~ao de sua Diretoria, foi a 
constata9ao de que ela era ecl<~tica, no sentido de ter sido integrada por Procuradores
Gerais, Procuradores de Justi9a e Promotores de JuSti9a. 

Oscar Xavier de Freitas observa que a CAEMP foi criada a epoca dos govemos 
militares, decorrentes da Revolu9ao de 31 de mar90 de 1964. Isso, to davia, nao teve 
nenhum reflexo naquela Entidade: 

Nos criamos a Confederac;ao como uma associac;ao de classe, nao criamos como 
instrumento de oposic;ao, mas de reivindicac;ao de classe, nao havia nisso nenhum 
desafio. E, nesse ponto, 0 nosso relacionamento oficial com 0 govemo foi normal. 
o proprio Ministro da Justic;a, que era 0 Alfredo Buzaid, - diz Oscar Xavier, 
compareceu a minha posse em Brasilia. 

A primeira participa9ao oficial da CAEMP, em uma realiza9ao do Ministerio 
Publico, foi no IV Congresso Interamericano do Ministerio Publico, em Brasilia, de 
22 a 25 de maio de 1972. Naquela ocasiao, sob os auspicios do Ministerio da Justi~a 
e a coordena9ao da Confedera9ao das Associa90es Estaduais do Ministerio Publico, 
alem das representa90es do Ministerio Publico de todos os Estados da Federa9ao, com
pareceram delega90es da Argentina, Canada, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexi
co, Nicaragua, Panama, Peru, Trinidad e Tobago e, como convidado especial, Portugal. 

Aquele foi 0 primeiro pas so da CAEMP como coordenadora de urn Congresso 
do Ministerio Publico, fato que iria ser uma constante no futuro. 

As sessoes daquele Evento foram realizadas no Palacio Itamaraty, e os 
participantes visitaram 0 Congresso Nacional, 0 Supremo Tribunal Federal, 
Govemador do Distrito Federal e Ministro da Justi9a Alfredo Buzaid. No decurso do 
conclave, eles foram tam bern recebidos, em audh~ncia especial, no Palacio do Planalto, 
pelo Presidente Garrastazu Medici. Este, em resposta a sauda9ao que Ihe foi feita 
pel a Procuradora-Geral de EI Salvador, Yolanda Myers de Vasquez, assim se 
pronunciou: 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

E com prazer - e porque nao dizer com alegria - que recebo neste Palacio as 
delegac;oes estrangeiras e brasileiras que participam do IV Congresso Interamericano 
do Ministerio Publico. 

Agradec;o a gentileza desta visita, que reune hom ens e mulheres tao ilustres das 
Americas. 

Devo dizer a todos que 0 Governo brasileiro da especial realce ao Ministerio Publico, 
instituic;ao encarregada de zelar pela ordem e pelo cumprimento da lei. 

Esse realce esta perfeitamente traduzido na Constituic;ao que nos rege. Tanto isso e 
verdade que 0 Ministerio Publico ocupa uma sec;ao em nossa carta politica. Alem 
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disso, 0 regime vigorante no Brasil encontra no Min isH~ rio Publico um dos seus 
fundamentos, pois lhe cabe, entre outras importantes missoes, a de acusar a 
inconstitucionalidade das leis e dos atos administrativos perante 0 Poder Judiciario. 
Ao agradecer as generosas palavras dos representantes das delega~oe s, 

particulannente, 0 carinho da representante de EI Salvador, fa~o votos, em nome do 
Governo Brasileiro, do plena exita em vasso trabalho, na certeza de que ele servin! 
para aprimorar cada vez mai s esta nobre e util inst itui9ao. 

Na busca da consol ida,ao da CAEMP, Oscar Xavier de Freitas empreendeu 
viagens oficias a divers os Estados da Federa,ao. Assim e que, em setembro de 1972, 
ele esteve no Nordeste do Pais, acompanhado do Procurador de Justi,a Ruy Junqueira 
de Freitas Camargo, Diretor da rev istaJusfifia; do Promotor de Justi,a Carlos Siqueira 
Netto, Presidente da Associa,ao Pauli sta do Ministerio Publico; e do Promotor de 
Justi,a Jose Roberto Garcia Durland, Diretor de Rela,oes Publicas da referida 
Entidade. Visitaram Aracaju, no dia 28 de setembro, e, no dia seguinte, em Recife, 
promoveram uma reuniao do Mi ni sterio Publico Brasileiro, a fim de tratar de 
importantes assuntos de interesse da Institui,ao, destacando-se a posi,ao do 6rgao na 
nova Legisla,ao Processual Civil e Penal. Ao encontro compareceram delega,oes do 
Rio Grande do Sui, Sao Paulo, Minas Gerais, Brasilia, Rio de Janeiro, Espirito Santo, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Patlliba, Rio Grande do Norte e Ceara. Por fim, a viagem 
estendeu-se a Joao Pessoa, onde tiveram contato com 0 Ministerio Publico local. 

Diretoria 

6.2 Oscar Xavier de Freitas (SP) 

Bienio julho/1973 - julho/1975 

Com a presen,a de tTeze delega,oes estaduais, realizou-se, 
em Vit6ria (ES), em 29 de junho de 1973, a elei,ao, para a dire,30 
da CAEMP, para 0 bienio 1973- 1975 , sendo recondu zido it 
Presidencia Oscar Xavier de Freitas, que ficou assim constituida: 

Presidente - Oscar Xavier de Freitas (SP) 

10 Vice-Presidente - Massi lon Tenorio de Medeiros (PE) 

20 Vice-Presidente - Ferdinando de Vasconcellos Peixoto (RJ) 

Secretario-Tesoureiro - Walderedo Nunes da Si lva (RN) 

Diretor de Rela,ao Pub licas - Armando de Oliveira Marinho (GB) 

Conselho Consultivo 

Presidente - Lauro Pereira Gui maraes (RS) 

Vice-Presidente - Jose Gilson dos Santos (SE) 
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Chama a aten~ao urn detalhe na composi~ao dessa Diretoria, comparando-a 
com a anterior, quando Minas Gerais possuia 0 candidato natural e sem nenhuma 
oposic;ao a presidencia da CAEMP. Nao obstante, logo na segunda elei~ao, nao compos 
a sua Diretoria nenhum membro daquele Estado, que fora urn dos fundadores da 
Entidade! 

A explicac;ao e facil, embora urn pouco surpreendente: a mudan~a do "quadro 
politico" da Associac;ao Mineira do Ministerio Publico. 0 grupo de Jose Cupertino 
Gon~alves, que fora 0 representante de Minas Gerais na CAEMP como 10 Vice
Presidente, perdeu 0 comando politico estadual para 0 Procurador de Justi~a Marcos 
Elias de Freitas Barbosa! Ciente de que nao conseguiria levar a presidencia da 
CONAMP para 0 seu Estado, 0 novo Presidente da Associa~ao Mineira do Ministerio 
Publico nao compareceu a Assembleia em que Oscar Xavier de Freitas foi reeleito. 

Foi, no Copacabana Palace Hotel, no Estado da Guanabara, que se realizou a 
primeira reuniao ordinaria da nova Diretoria da CAEMP, nos dias 17 e 18 de agosto 
de 1973, oportunidade em que questoes de interesse do Ministerio Publico foram 
expostas e debatidas. Por outro lado, deliberou-se designar 0 Doutor Carlos Siqueira 
Netto, Presidente da Associac;ao Paulista do Ministerio Publico, como Secretario 
Executivo da Presidencia. 

A epoca, os membros do Poder Judiciario aposentavam-se facultativamente 
aos 30 anos de servi~o publico, enquanto os membros do Ministerio Publico aos 35 
anos. Diante disso, entendeu-se que as entidades filiadas deveriam ser mobilizadas, 
em especial suas Diretorias, para a luta pela inc1usao da mesma situac;ao para 0 

Ministerio Publico no projeto de Lei Complementar a Constitui~ao Federal. 

Por outro lado, a Constituic;ao do Estado de Minas Gerais estabelecia que 0 

Procurador-Geral de Justi~a deveria ser escolhido obrigatoriamente entre os 
Procuradores de Justic;a, vale dizer, aqueles que estivessem no mais alto grau da 
carreira. Como 0 Governo de Minas Gerais representou ao Supremo Tribunal Federal 
alegando a inconstitucionalidade dessa disposic;ao, a CAEMP entendeu ser a questao 
de interesse nacional. Em face disso, tambem tomou para si a luta pela manutenc;ao 
da constitucionalidade da disposic;ao da Constituic;ao mineira. Dessa forma, naquela 
reuniao, deliberou-se contratar parecer do jurista Carlos Medeiros Silva, da Guanabara, 
que era 0 Ministro da Justic;a por ocasiao da elaborac;ao da Carta Magna de 1967 e 
que, nessa qualidade, considerava questao de economia interna dos Estados Membros 
da Federa~ao a forma de escolha do chefe do Ministerio Publico. 

A manutenc;ao do foro por prerrogativa de func;ao para os membros do 
Ministerio Publico, ameac;ada em razao de alguns pronunciamentos individuais e 
epis6dicos de alguns Ministros do colendo Supremo Tribunal, tam bern foi inserida 
na pauta das reivindicac;oes do Ministerio Publico 
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Deliberou-se, mais, no ambito administrativo: 

a) a realiza<;ao de reunioes da Diretoria Executiva da CAEMP, por ocasiao de 
qualquer Congresso de que participem as entidades filiadas; 

b) 0 estabelecimento das preximas reunioes administrativas para 0 III Semimirio 
do Ministerio Publico do Sergipe (loa 7 de outubro de 1973) e V Congresso 
Fluminense do Ministerio Publico, em Nova Friburgo (de 11 a 14 de dezembro de 
1973); 

c) a realiza<;ao de uma assembleia-geral extraordinaria da CAEMP, por ocasiao 
do III Congresso Nacional do Ministerio Publico, em Porto Alegre (de 31 de mar<;o a 
5 de abril de 1974), onde seria debatida eventual reforma dos estatutos; 

d) 0 incremento para a cria<;ao de Associa<;oes do Ministerio Publico em Estados 
que nao as tinham ainda constituido (em alguns, elas funcionavam, quando existiam, 
em conjunto com a Associa<;ao dos Magistrados); 

e) a promo<;ao de gestoes na area norte-nordeste do Pais para conseguir a fil ia<;ao 
a CAEMP das entidades que ainda nao 0 tivessem feito; e 

f) a mobiliza<;ao das entidades filiadas que estivessem em contato menos 
favorecido com a CAEMP. 

Apes uma audiencia especial no Palacio Guanabara, com 0 Governador Chagas 
Freitas, fizeram uso da palavra 0 Presidente da Associa<;ao do Ministerio Publico da 
Guanabara e 0 Presidente da CAEMP. A noite a Diretoria da CAEMP, juntamente 
com a Diretoria da Associa<;ao do Ministerio Publico da Guanabara, jantou, em urn 
dos saloes do Copacabana Palace, com 0 Governador Chagas Freitas, que se fazia 
acompanhar do Procurador-Geral da Justi<;a Paulo Chermont de Araujo e de alguns 
assessores governamentais. 

Em outubro de 1973, durante 0 III Seminario Sergipano do Ministerio Publico, 
na sede da Associa<;ao Sergipana do Ministerio Publico, foi realizada a 23 reuniao da 
nova Diretoria Executiva da CAEMP, com a presen<;a de representantes da Bahia, 
Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, 
Sao Paulo, Parana, Rio Grande do Sui e Brasilia. 

As gestoes a respeito do anteprojeto de Lei Complementar que estaria na Casa 
Civil da Presidencia da Republica, reduzindo a aposentadoria para algumas carreiras, 
foram comunicadas, tentando-se obter a inclusao do Ministerio Publico no referido 
beneficio. 

Em dezembro de 1974, ocorreu, em Nova Friburgo, 0 V Congresso Fluminense 
do Ministerio Publico, com a presen<;a de cerca de trezentos participantes, entre eles 
os representantes de dezesseis Estados da Federa<;ao. 
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o Presidente da CAEMP, Oscar Xavier de Freitas, registrou, na abertura das 
solenidades: 

Este Congresso vale pela renova~ao de urn compromisso que se cristaliza na 
consciencia dos membros do Ministerio Publico de todas as distancias da PMria. E 
todos os Estados participantes deste encontro nacional sao credores do Estado do 
Rio, de suas autoridades, e dessa exponencial expressao do Ministerio Publico 
fluminense, que e 0 Senhor Ferdinando de Vasconcelos Peixoto, sempre a comunicar, 
pelo seu trabalho incansavel e por sua vibrante responsabilidade, a fe necessaria ao 
desempenho do Ministerio Publico dos Estados brasileiros. 

Pode-se ver com clareza que os Chefes da Institui9ao, em ambito estadual, 
tambem come~aram a se preocupar com a necessidade de evolu9ao e refonnula~ao 
das atividades do Ministerio Publico. Gastao Menescal Carneiro, a epoca Procurador
Geral de Justi9a do Estado do Rio de Janeiro, refletiu essa posi9ao na solenidade de 
abertura do Congresso: 

Agente inconteste da tranqiiilidade social, porque titulares da promo~ao da Justi~a, 
alarga-se dia-a-dia 0 campo de incidencia que nos cabe cometer, a tal ponto que nao 
nos e mais permitido 0 papel de espectadores da realidade politica do Estado, 
investidos que estamos, por comando constitucional, da iniciativa da deflagra~ao 
do controle jurisdicional das leis e atos normativos da Uniao, dos Estados e dos 
Municipios. 

Vivendo essa plenitude de deveres, guardiao de todas as faixas da legalidade, e 
necessario que 0 Ministerio Publico do Brasil interrompa, vez por outra, seus afazeres 
de oficio e se reuna para dimensionar e para analisar coletivamente as crescentes 
parcelas de responsabilidade que 0 pais vern outorgando, iluminando com as Ii~oes 
da experiencia de seus integrantes 0 caminho nem sempre facil que ha de ser 
percorrido para 0 exato cumprimento de sua missao. 

Na epoca daquele Congresso, procurava-se conseguir uma emenda 
constitucional que tratasse do Ministerio Publico e, diante disso, buscava-se urn texto 
que pudesse atender a esse objetivo. Assim, em reuniao da CAEMP, foi aprovado 0 

seguinte texto: 

Texto atltai: 

Art. 96. 0 Ministerio Publico dos Estados sera organizado em carreira, por lei 
estadual, observado 0 disposto no panigrafo 10 do artigo anterior. 

Elllenda aprovada: 

Art. 96. 0 Ministerio Publico dos Estados sera organizado em carreira, por lei 
estadual, observado 0 disposto no paragrafo 10 do artigo anterior e mais os seguintes 
principios: 

I. garantias identicas as dos juizes, na forma do art. 113; 



CONAM P-CAEMP - U MA HIsr6RIA SEM FIM 109 

II. 0 Procurador-Geral de Justil;a sera obrigatoriamente nomeado dentre os integrantes 
da careira, na forma que a lei estadual determinar. 

Observa-se que, a par da aposentadoria aos u·inta an os de servi,o pelos membros 
do Ministeri o Publico, a sua igualdade de tratamento com a Magistratura e a escolha 
do chefe da Institui,ao dentre os membros da calTeira eram entao os grandes sonhos 
insti tucionais. 

Na ocasiao do III Congresso Nacional no Rio Grande do Sui , realizou-se uma 
Assembleia-Geral da CAEM P, oportu ni dade em que 0 seu Presidente fez longa 
exposi,ao a respeito das medidas tomadas pela Diretori a na defesa dos interesses do 
Ministerio Publico tais como aposentadoria aos trinta anos de servi,o; representa,ao 
do Governo de Minas Gerais ao STF com rela,ao a dispos i,iiO da sua Constitui,ao 
determin ado a esco lha do Procurador-Gera l dentre os membros da carreira; e 
estabelecimento de " foro privilegiado" para os membros do Ministeri o P'lblico. Por 
tim, apresentada e votada moditica,ao estatutaria da CAEM P, estabeleceu-se que 0 

Secretario-Tesoureiro seria do mesmo Estado de onde Fosse esco lhido 0 Presidente, 
que 0 designaria, ouvida a Diretori a da CAEM P. Extinguiu-se, igualmente, 0 cargo 
de Diretor de Rela,oes Publicas, passando suas fun,oes para 0 Secretario-Tesoureiro. 
Em contrapartida, foram criados qualro cargos de Vice-Presidentes. Por ti m, extinguiu
se 0 voto por correspondencia para as elei,oes da Diretoria e do Conselho Consultivo. 

Em decorrencia de delibera,30 daquela Assembleia, foi encaminhada uma 
mo, iio ao Presidente da Republica, ao Mini stro de Estado Chefe da Casa Civil e ao 
Ministro da Justi , a, do seguinte teor: 

Oa esqllcrda para a dircita: Carlos Siqueira Ncto (S I», Lauro Pires Guimarucs (RS), Joaquim Cabral 
Netto (MG), (dcmais nao identificados), no III Congrcsso Nacional do Ministcrio Piiblico, 1974. 
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Considerando que 0 art. 103 da Constituicrao de 1967, com a Emenda n. 1/69, dispoe 
que "Lei Complementar", de iniciativa exclusiva do Presidente de Republica, indicant 
quais as excecroes as regras estabelecidas, quanto ao tempo e a natureza de servicro, 
para aposentadoria, reforma, transferencia para a inatividade e disponibilidade; 
considerando que os membros do Ministerio Publico, tradicionalmente, sempre 
tiveram suas aposentadorias voluntarias aos trinta anos de servicro, inclusive na 
Constituicrao de 1967; considerando que suas atividades, porcaracteristicas proprias, 
sao assemelhadas as da Magistratura; considerando que os Magistrados continuam 
com a aposentacrao voluntaria aos trinta anos de servicro; apelam a Vossas Excelencias 
no sentido de que seja regulamentado 0 art. 103 da Constituicrao Federal facultando
se aos membros do Ministerio Publico, pela "natureza de seus servicros" a 
aposentadoria voluntaria aos trinta anos de servicro. 

Presente ao III Congresso Nacional do Ministerio Publico, realizado, em Porto 
Alegre, de 31 de mar90 a cinco de abril de 1974, na sessao de encerramento, disse 0 
Presidente da CAEMP, Oscar Xavier de Freitas: 

As delegacroes de vinte Estados vieram de todas as distancias, por todas as estradas, 
ao encontro da fidalguia do Estado do Sui e dele levam, mais do que a carinhosa 
acolhida, a aspiracrao pioneira para projetos de realizacrao institucional. 0 valoroso 
Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, fiel as tradicroes de seu povo que tern 
oferecido os melhores exemplos de civica dedicacrao ao interesse nacional, tern 
apontado solucroes de grandeza ao Ministerio Publico do Brasil. 

Esquecramos, por momentos, a afetuosa hospitalidade que a emocrao de cada urn 
sabe fazer transbordar em manifestacroes de amizade e reconhecimento. Nem se 
louve 0 cuidado posto na organizacrao do Congresso que apenas confirma a atuacrao 
com que 0 Ministerio Publico gaucho se tern notabilizado nos diversos conclaves 
da classe. No instante de encerramento do III Congresso Nacional, homenageia-se 
o Ministerio Publico do Rio Grande do Sui e seu eminente Chefe, Doutor Lauro 
Pereira Guimaraes, pelo que se fez neste Estado para 0 enriquecimento da Instituicrao 
que levamos como a licrao aprendida para cada uma das unidades da Confederacrao. 
Referimo-nos, des de logo, a inestimavel colaboracrao dos gauchos a posicrao do 
Ministerio Publico no C6digo de Processo Civil. 

Recordemos agora nos sa manifestacrao no V Congresso Fluminense a proposito de 
tema relevante a respeito da intervencrao do Ministerio Publico nas causas de interesse 
Publico. Lembnivamos entiio 0 empenho que se deve por na interpretacrao do inciso 
III do artigo 82 para que nao se perca em construcroes doutrinarias ou jurisprudenciais 
a magnitude das atribuicroes que nos foram conferidas. A disposicrao que manda 0 

Ministerio Publico oficiar nas causas em que ha interesse publico evidenciado pela 
natureza da Iide ou qualidade da parte, embora com precedente na lei italiana, e de 
elaboracrao brasileira, constitui urn dado da experiencia gaucha. lnicialmente 
destinada a garantir a intervencrao nas causas em que se envolva pessoa de direito 
publico, de acordo com as formulacroes do Codigo de Organizacrao ludiciaria e Lei 
de Organizacrao do Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, evolui de fonna a 
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aiargar seu conteudo para incluir ao lade da qualidade das partes, tambem, a natureza 
da lide. 

A nova atr ibuicrao, posta nestes tennos, nao foi simplesmente outorgada, mas, 
reivindicada pelo Rio Grande do SuI. Apresentada como tese por ilustre membra 
do Ministerio Pllblico deste Estado ao Congresso de Sao Paulo, realizado em 197 1, 
transformou-se e aperfeicroou-se na sugeslao elaborada por eminentes membros do 
Ministerio Pi.bli co gaucho, designados por seu Procurador-Geral. Aco lhida a 
sugestao, e hoje nonna de que se deve extra ir ladas as conseqilencias. Reivindicacroes 
do Ministerio Publico, dele depende a sua atuacrao. 

Nao se deslemhre ainda a iniciat iva deste Estado no campo mais atual de atuacrao 
do Ministerio Publico que diz respei lo a sua efetiva colaboracrao no controle 
jurisdicional da constitucionalidade das leis. Em materia na qual 0 Estado do Rio 
Grande do Sui se fez pioneiro ao obter 0 reconhecimento da legitimidade do 
Procurador-Gera l de Justir;a para obter a declaracrao de inconst itucionalidade de lei 
munic ipal, ainda quando, na expressao do acordao, de decisao nao resulte 0 ato de 
forcra de intcrvencrao que e 0 menos, rclativamente it dec1aracrao em tesc. 

Por estes caminhos 0 Ministerio PLlblico ganha as verdadeiras caracteristi cas de 
guardiao do interesse publico, vigilancia da ordem, da Constituicrao e das Lnstituicroes 
brasileiras. Efetivo instnunento do Podcr Nacional para a realizay30 dos interesses 
permanentes da Na~ao, de seguran~a e de paz social. 0 Ministerio Publico, por 
suas Associacroes e pela Confcdcracrao das Associaryoes, recolhe estas iniciativas 
como das mai s vivas contribu icroes para a instituicrao nac ional e confia na 
colaborayao, scmpre prcsente, para dar continuidade as lutas comuns em defesa das 
mais caras prerrogalivas institucionais. 

Agora, quando lodas as del egayoes se apresentam para a volta, e tempo de 
relembrarmos para melhor guardarmos 0 carinho e 0 calor da gente gaucha, que 
tomaram mais proficuo 0 nosso traba lho e mais agradavel a nossa estada neste 
expressivo recanto da brasi lidadc. E, ao lado disso, a relembranrya e a reiteraryao do 
nosso respeito ao grande Min isterio Publico gaucho, que e a expressao da grandeza 
do Ministerio Pllblico do Bras il. 

6.3 Ferdin ando de Vasconcellos Peixoto (RJ) 

Bienio julho/1975 - julho/1977 

Surge um Candidato J A eleiyao de Ferdinando de Vasconcellos Peixoto foi lima 
decorrenc ia l6g ica de se ll trabal ho e s ua pa rti c ipayiio na 

administrayiio de Oscar Xavier de Freitas. Mais, ainda, seu ideal ismo, suas posiyoes 
e sua cooperayao na direyiio da CONAM P tornaram-no um candidato natural na 
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sucessao de seu primeiro Presidente. Ademais, nenhum outro Estado da F edera9ao 
tinha indicado nome para disputar as elei90es. Minas Gerais, por questoes de lutas 
intemas, nao tinha for9as para aglutinar urn movimento de apoio a uma candidatura 
propria. Assim, surgiu a candidatura de Ferdinando de Vasconcelos, como urn 
candidato natural. 

Sergio de Andrea Ferreira mostra 0 inicio da caminhada de Ferdinando:so 

Membro do antigo Ministerio Publico do Estado do Rio, ele teve urn papel 
fundamental na historia do Ministerio Publico mais recente da aquele Estado, porque 
retomou os Congressos do Ministerio Publico. Nos tinhamos tido urn Congresso 
Nacional em 1942 ou 1943 em Sao Paulo, e, depois, nao aconteceu mais nenhum 
evento daquele tipo. Foi com 0 pessoal do antigo Estado do Rio que se retomou a 
realiza~ao de Congressos. Inicialmente sob a dire~ao e 0 coman do do Leoncio, em 
19580u 1959.0 primeiro de que eu participei foi em 1960 e quemja estava la no 
comando era 0 Ferdinando. 

Ele tinha uma grande for~a numa parte substancial do Ministerio Publico e tambem 
dominava politicamente a Defensoria Publica, que naquela epoca era uma carreira 
paralela do Ministerio Publico, ambas subordinadas ao Procurador-Geral de Justi~a, 
e, portanto, dentro da Procuradoria-Geral. Com a ajuda de colegas do Ministerio 
Publico, mas muito especialmente de Defensores Publicos (alguns dos quais mais 
tarde chegaram ate a Desembargadores do Estado do Rio de Janeiro, como Benito 
Cerola e Humberto Pinho de Morais), ele continuou a realizar esses Congressos. 
Naquele Congresso de Teresopolis, que teve Iugar no Hotel Higino, nasceu a CAEMP. 

Embora aquele Congresso nao tivesse 0 titulo de "Congresso Nacional", os encontros 
ali realizados eram no entanto nacionais, porque havia representa~ao classista ou de 
dir~ao institucional de vanos Estados, como, por exemplo, de Minas (Jose Cupertino 
Gon~alves, Caio Bolivar e Marcos Elias de Freitas Barbosa), do Rio Grande do SuI 
(Lauro Guimaraes e Euzebio Cardoso), do Parana (Henri que Cesar Lens Chesneau), 
do Espirito Santo (Benedito Amancio) e de Sao Paulo (Oscar Xavier de Freitas, 
LuizAntonio Fleury Filho, Vicente Greco Filho e Joao Lopes Guimaraes) e muitos 
outros mais. 

Foi em Uberlandia (MG), em reuniao da CAEMP, em maio de 1975, que a situa~ao 
das Associa~oes do Ministerio Publico dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara 
come~ou a ser discutida, no senti do de sua unifica~ao, em decorrencia da propria 
unidade federativa daqueles Estados ter ocorrido no plano constitucional
administrativo. Deliberou-se, no entanto, que, "ate 0 presente exercicio" (que estava 
a se encerrar), "permaneceriam as duas como filiadas". 

so Sergio de Andrea Ferreira, membro aposentado do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro 
e, mais tarde, Desembargador Federal, em entrevista ao Autor, no Hotel Mercurio, em Belo Horizonte, 
em 2 de dezembro de 2004. 
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A candidatura de Ferdinando de Vasconcellos Peixoto a sucessao de Oscar Xavier 
de Freitas foi efetivamente lancrada, realizando-se a Assembleia Geral da CAEMP 
para a eleicrao nos dias 20 e 2 I de julho de 1975, no Casablanca Hotel Center, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro. 

Na fase inicial da reuniao em Petropolis, foram debatidos os projetos do Codigo 
Civil, da Lei das Contraven90es Penais e do Codigo de Processo Penal, enviados 
pelo govemo Federal ao Congresso Nacional, por ser a reformula9ao da legisla9ao 
uma materia de alta relevancia para a Na9ao e, de modo especial, para 0 Ministerio 
Publico. 

A elei9ao da nova Oiretoria da CAEMP se constituiu na segunda parte daquela 
Assembleia-Geral. Aquele conclave compareceram dezesseis Associa90es filiadas: 
Alagoas, Oistrito Federal, Guanabara, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do SuI, Santa Catarina, Sao Paulo e Sergipe. Ausentes estiveram 
as Associa90es da Bahia, de Goias, de Paraiba e do Parana. 

Foi eleita a unica chapa apresentada, assim constituida: 

Diretoria 

Presidente - Ferdinando de Vasconcelos Peixoto (RJ) 

1° Vice-Presidente - Aderson Almeida Vasconcelos (AL) 

2° Vice-Presidente - Carlos Siqueira Neto (SP) 

3° Vice-Presidente - Euzebio Cardoso da Rocha Vieira (RS) 

4° Vice-Presidente - Pedro Iroito Dorea Leo (SE) 

Secretario-Tesoureiro - Jacyr Villar de Oliveira (GB) 

Conselho Consultivo 

Presidente - Aloysio de Almeida Gon9alves (SC) 

Vice-Presidente - Jose Louren90 Mourao (OF) 

U rna Posse Concorrida 

Contando com a presen9a do Procurador-Geral de Justi9a do Estado do Rio de 
Janeiro, Rafael Cirigliano, efetuou-se a solenidade de posse da Diretoria eleita, no 
auditorio do Casablanca Hotel Center. Joao Lopes Guimaraes (SP), por delega9ao 
das Entidades participantes, foi orador da ocasiao, oportunidade em que expressou a 
confian9a nos novos mandatarios, reafinnando a certeza de que a CAEMP continuaria 
a defender os interesses gerais do parquet nacional, perante os poderes constituidos, 
e a desenvolver 0 trabalho iniciado por seus antecessores, objetivando 0 maior 
aperfei90amento institucional e a prom09ao de conclaves para a discussao de assuntos 
juridicos e doutrimirios do interesse da Classe. Em seguida, 0 ex-Presidente Oscar 
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Casablanca Hotel Center - Petr6polis, 1975. Intcgrantes do Millisterio Publico brasileiro que 
part iciparam da elei~ao da nova direloria dn CAEMP 

Idcntilicados: I. Euzcbio Cardoso da Rocha Vieira (RS); 2. Aloysia de Almeida G0l19alves (SC); 
Waldercdo Nunes da Sil va (RN); 4. Jacyr Vi ll ar de Oliveira (RJ); 5. Ferdinando de Vasconcelos 

Peixoto (IU); 6. Joao Lopes Guimariies SP); 7. Zelia Guimaraes da Si lva (ES); 8. Pedro Jroito Dorea 
Leo (5E); 9. Caia Bolivar Leite Guimaraes (MG). 10. Oscar Xavier de Freitas (SP); II. Mauricio 

Hel.iel (R1); 12. Ulisses Leocadio (RJ) ; e 13. Victor Jl1nql1eira Ayres (RJ). 

Xavier de Freitas fez uma sintese de suas realiza,6es e testemunhou a sua gratidao ao 
apoio recebido durante os seus dois mandatos. 

Emocionado, 0 Procurador Ferdinando Peixoto lembrou-se dos conclaves 
pioneiros do antigo Estado do Rio, que serviram de base para 0 maior congra,amento 
do parquet nacional e reafirmou que tudo Faria para 0 maior engrandecimento do 
Ministerio Pltblico, por ter certeza de que os incansaveis companheiros de diretoria e 
componentes das Associa,6es Estaduais nao Ihe negariam 0 apoio para a luta em prol 
da Institu i,ao e da Justi,a. Concluiu ele reafirmando que " rea lmente tenbo fe no 
altissimo e em meu pr6ximo. Tenho fe na lnstitui,ao e na Justi,a e sen do um homem 
de fe acredito na vit6ria dos nossos ideais". 

Por proposta do Promotor Fernando Barreto Nunes (SE), foi aprovado, por 
aciama,ao, ltln voto de reconhecimento ao Procurador Oscar Xavier de Freitas e aos 
demais componentes da Diretoria finda. 
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o primeiro ate do novo Presidente foi a designa9ao do Promotor Jacyr Villar 
de Oliveira (GB) para Secretario-Tesoureiro. 

Trabalhos e Discussoes sobre Futuras Leis 

Com Oscar Xavier de Freitas a frente da CAEMP, consolidou-se 0 espirito de 
corpo nacional do Ministerio Publico, em nivel de Associa90es de Classe. 0 segundo 
estagio dessa evolu9ao foi iniciado com Ferdinando de Vasconcelos Peixoto: dar ao 
Ministerio Publico certa uniformidade, por meio de uma lei federal, uma verdadeira 
"espinha dorsal", com rela9ao a sua estrutura e aos principios fundamentais. Na busca 
desse objetivo, a CAEMP passou a prom over reunioes de seus associados em diferentes 
momentos e locais do Pais. 

No inicio de agosto de 1975, a CAEMP reuniu-se em Maceio (AL), oportuni
dade em que foram debatidos os projetos dos Codigos Civil, Processual Penal e das 
Contraven90es Penais, alem da Lei retificadora do novo Codigo Penal, alem de as
suntos institucionais. 

o Projeto do Codigo de Processo Penal, em tramita9ao na Camara dos Oepu
tados, mereceu aten9ao especial da CAEMP, e, naquele mesmo mes, sua Oiretoria e 
os representantes de quatorze Associa90es Estaduais do Ministerio Publico estive
ram em Brasilia, quando mantiveram contato com 0 Presidente da Camara, Oeputa
do Celio Borja, e com os lideres da ARENA, Oeputado Jose Bonifacio de Andrada, e 
do MOB, Oeputado Laerte Vieira, ocasiao em que lhes foi manifestado 0 integral apoio 
do Ministerio Publico ao tratamento dispensado a Institui9aO no referido Projeto. Em 
outubro daquele mesmo ano, perante a Comissao Especial da Camara dos Oeputados, 
compareceram e prestaram esc1arecimentos sobre 0 referido Codigo 0 Ooutor Joao Lo
pes Guimaraes, de Sao Paulo, e 0 Ooutor Gilberto Niederauer, do Rio Grande do SuI. 

Na mesma oportunidade, uma comissao composta pelo Procurador Oscar Xavier 
(SP) e pelos Promotores Carlos Siqueira Neto e Joao Lopes Guimaraes (SP), Pedro 
Iroito Dorea Leo e Fernando Nunes (SE), Euzebio Cardoso (RS) e Cleobulo Gomes 
(RN) esteve em visita a Procuradoria-Geral da Republica, levando a mensagem de 
confian9a e apoio do Ministerio Publico dos Estados ao Procurador-Geral da Republica 
Henrique Fonseca de Araujo, integrante do Parquet gaucho, pela sua ascensao aquele 
importante cargo. 

Em agosto de 1976, objetivando posicionar 0 Ministerio Publico diante da 
Reforma do Judiciario, a CAEMP reuniu-se, no Hotel Nacional, em Brasilia, com a 
presen9a de representantes das Associa90es Estaduais de Alagoas, de Amazonas, do 
Espirito Santo, de Goias, de Minas Gerais, do Parana, de Pernambuco, do Rio de 
Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do SuI, de Sao Paulo, de Santa 
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Catarina e de Sergipe. Ali foi aprovado urn texto de projeto de reforma constitucional 
do Ministerio Publico, com sua justificativa. ° texlo teve aprova<;ao unanime dos 
Estados presentes, salvo quanto a proibi<;ao de advocacia e no tocante ao art. 96, 
pois, em rela,ao a este, Santa Catarina votou pela supressao da sua parte final, referente 
a enumera<;ao dos 6rgaos do Ministerio Pllblico. 

A vota,ao relativa ao item sobre a proibi,ao da advocacia mostrou 0 seguinte 
resultado: 

a) contra qualquer especie de proibi,ao: do is votos (RJ eSC); 

b) pela proibi,ao absoluta: tres votos (SP, GO, SE); e 

c) pela proibi,ao parcial, assegurando-se 0 direito de advogar aos membros do 
Ministerio Pllblico que jn exerciam a advocacia: oito votos (RS, PE, MG, PA, ES, 
AL,RN,AM). 

Diante da decisao majoritaria, a proibi,ao ao exercic io da advocacia so atingiria, 
se adotado 0 projeto, aos que ingressassem no Ministerio Publico, apos 0 ad vento da 
refonnula,ao constitucional. 

No dia 26 de agosto de 1976, 0 lexto foi eno·egue pessoalmente ao Senador 
Petronio Portela, Lider da Maioria, que se prontificou a remete-Io imediatamente ao 
Ministro da Justi,a para as providencias cabiveis. Os registros oficiais da CAEMP 
mostram a Justificativa e 0 texto daquela sugestao de Emenda Constitucional a ser 
enviada ao Ministro da Justi,a. 

Reuni iio, em Brasilia, sabre a Refomla Judiciaria 
Oa esquerda para a direita: Jose da Costa Pereira (GO), Ferdinanda de Vasconcelos Peixoto (RJ), 

Pedro lroito Dorea Leo (SE), loaa Lopes Guimar..ies (S Il) e Emerson Luis da Silva (RJ). 
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Em outubro de 1976, fo i reali zado, em Aracaj u (SE), 0 Encontro do Ministerio 
Pilblico Brasileiro, e, naquela oportunidade, a CAEMP levou a efeito uma reuniiio da 
qual participaram quatorze Presidentes de Associa,oes Estaduais51 e os Procuradores
Gerais de Justi,a de dezesseis Estados da Federa,1io," que, unan imemente, aderiram 
aos termos da proposta da CAEMP, entregue ao Senador Petronio Portela, para ser 
enviada ao Ministro da Justi,a. 

CAEMP, cm rCHniao dc trabalho, em Aracaju. 
Oa esquerda para a direita: Ferdinando de Vasconcelos Peixoto (RJ), Jacyr de Vill ar de Oli veira (RJ), 

Aderson de Almeida Vasconcelos (AL), Eduardo de Cabral Menezes (SE), Pedro Iro ito (SE), nao 
idcl1ti fi cado, e Ramagem Badaro (SA) 

Para que melhor se compreenda a evolu, 30 legislativa do Ministerio Publico, 
na esfera federal, e preciso que se saiba que, a despeito de jil ter sido remetido ao 
Ministerio da Justi,a um texto relativo a Reforma do Judiciario, esteve presente aD 
III Semil1iirio Sergipano do Ministerio Publico 0 entaD Procurador-Geral da Republ ica, 

51 Estiveram presentes os Presidentes (Oll sellS representantes): Amazonas (Agnelo Balbi), Bahia (Jose 
Raimundo), Brasilia (Everards Mota e Matos), Espirito Santo (Sergio Gonyalves Loreto), Goias 
(Ereilio Ferreira Santos), Minas Gerais (Jose Antero Monteiro Filho), Paraiba (Newton Soares 
Oliveira), Parana (Jeronimo Albuquerque Maranhao), Pemambllco (Massi 1011 Tenorio Mede iros), 
Rio Grande do Norte (Manoel Mede iros), Rio Grande do Sui (Augusto Borges Berthicr), Rio de 
Janeiro (Emerson Luiz de Lima), Santa Catarina (Wa lbcrto Schim idt) c Sao Pau lo (Julio Francisco 
dos Reis). 

52 Dos diversos Estados, eSliveram presentes os Procuradores-Gerais (au sells representantes) : Acre 
(Terezinha Silvia Galvao),Alagoas (Carlos Guido Lobo), Amazonas (Ad alberto Andrade Menezes), 
Ceara (Julio Carlos Bezerra), Espirito Santo (Zel io Guimaraes Sil va), Goi{I.S (Jose Pereira da Gosta), 
Minas Gerais (Delio Osorio de Paula), Paraiba (Vanildo Pessoa Cabral), Parana (GlI ilherme 
Albuquerque Maranhao), Pernambuco (Waldemir Oliveira Lins), Rio Grande do Norte (Wa lter 
Nunes da Silva), Rio Grande do Sui (Antonio Ri cardo Medeiros), Rio de Jane iro (Raphael Cirigliano 
Filho), Santa Catarina (Napoleao Xavier do Amarante) e Sao Paulo (G ilberta Qintanilha Ribeiro). 
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Doutor Henrique Fonseca deAraujo, representando 0 Ministro dalustic;a, oportunidade 
em que discorreu sobre 0 tern a "A Reforma do ludichirio". 

A epoca, ele e 0 Ministro do Supremo Tribunal Federal, Rodrigues Alckmin, 
eram encarregados de oferecer sugestoes aquela Reforma e, para isso, tinham contatos 
regulares com os mais diversos segmentos sociais e juridicos, em busca de subsidios 
ao seu trabalho. Constatou-se, entao, de sua exposic;ao, uma vez mais, "que naquele 
futuro documento a ser encaminhado a Presidencia da Republica, 0 Ministerio Publico 
nao seria inserido, eis que [ ... ] 0 Ministro Alckmin entendia que a reforma deveria ser 
apenas do judiciario!". 

Ao final daquele encontro em Sergipe, 0 entao Presidente da CAEMP assim se 
manifestou: 

Decorridos tres anos da realiza~ao do III Semimlrio Sergipano do Ministerio Publico, 
retorno a bela e acolhedora Aracaju, na qualidade de Presidente da Confedera~ao 
das Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico, para participar do Encontro do 
Ministerio Publico Brasileiro. 

As duas iniciativas, a exemplo das anteriores, foram levadas a efeito e a born tenno 
pela Associa~ao Sergipana do Ministerio Publico. 

Ouso afinnar, publicamente, nesta oportunidade, sem receio de contesta~ao valida, 
que nenhuma outra entidade de nossa c1asse, em qualquer das demais unidades da 
Federa~ao, seria capaz, atualmente, de arcar com a responsabilidade de 
empreendimento de tamanho porte. 

Dai, a intensa repercussao de carater nacional que obteve a magnifica realiza~ao 
dos colegas sergipanos. 

E prova eloqiiente do que acabo de afirmar e a presen~a neste conclave, ao meu 
lado, de toda a Diretoria da CAEMP, dos Procuradores-Gerais de Justi~a e dos 
Presidentes das Associa~oes do Ministerio Publico de dezessete Estados do Brasil. 

A importancia de reunioes como esta que aqui se realiza so pode ser devidamente 
aquilatada por aqueles que tern a edificante missao de procurar proporcionar a seus 
pares a permanente valoriza~ao da institui~ao a que pertencem, atraves da busca 
incessante de novos conhecirnentos, tendentes a possibilitar urn rnelhor 
aperfei~oamento intelectual e funcional para todos. 

o Ministerio Publico Brasileiro carninha, sem duvida, a passos largos, para a sua 
fase aurea. 

A motiva~ao de nossa luta nao tern a finalidade precipua de lograr beneficios de 
ordem pecuniaria, embora nao se possa confundir a virtuosa modestia no viver com 
o santificado voto de pobreza. 

Nao me saern da memoria, por traduzirern, fielmente, todo 0 meu sentir, pensar e 
proceder, as palavras de urn talentoso membro do Ministerio Publico do Estado do 
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Maranhao, Doutor Jose Lobato, ao desenvolver conceito por mim expendido, no 
sentido da configuracrao do Ministerio Publico com 0 verdadeiro sacerdocio, por 
entender que "s6 com amor se faz algo duradouro e positivo". 

o Ministerio Publico e missao para aquele que persegue urn ideal. Quem deseja 
bens materiais nao deve ser Promotor de Justicra; quem aspira a honrarias na escala 
social nao deve ser Promotor de Justicra; quem sonha com poderio economico nao 
deve ser Promotor de J usticra; quem acalenta desejos de riqueza material nao deve 
ser Promotor de Justicra; quem alimenta esperancras de poder politico e de promocrao 
pessoaljamais deve ser Promotor de Justicra; quem espera grandezas, dinheiro facil, 
glorias e comendas nao deve ser Promotor de Justicra. Todavia, quem deseja oferecer 
ao mundo algo de si mesmo, dando-se quase total mente, pois, como disse Santa 
Teresa, "toda alma que se eleva, eleva 0 mundo", esse, sim, afina com os objetivos 
da missao real do Ministerio Publico. 

Nos, do Ministerio Publico Nacional, estamos felizes por verificar que plenamente 
identificados com os objetivos da missao real do Ministerio Publico, encontram-se 
os Promotores de Justicra de Sergipe, sob a direcrao segura de Fernando Barreto 
Nunes, Paulo Moura, Pedro lroito Dorea Leo e Jose Gilson dos Santos e sob a 
Chefia esclarecida do Procurador-Geral Eduardo Cabral de Menezes. 

Se hoje assistimos ao encerramento deste conclave, do mais alto nivel intelectual, 
merce das magistrais conferencias proferidas pelos emeritos Professores Raphael 
Cirigliano Filho, Procurador-Geral de Justicra do Estado do Rio de Janeiro e Damasio 
Evangelista de Jesus, do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, alem das 
palestras do Doutor Agenor Teixeira de Magalhaes, Promotor Fluminense e do 
Desembargador Alfredo Gaspar de Mendoncra, do Estado das Alagoas, e da aula 
final a ser ministrada, ainda esta noite, pelo Professor Henrique Fonseca Araujo, 
Procurador-Geral da Republica, devemos registrar, em pleito de reconhecimento e 
gratidao, que 0 sucesso de que se revestiu 0 Encontro do Ministerio Publico Brasileiro 
s6 foi possivel alcancrar gracras ao elevado espirito de abnegacrao e ao imenso valor 
profissional dos componentes do Ministerio Publico deste Estado. 

Dos debates que aqui foram travados, 0 Ministerio Publico Brasileiro saiu 
grandemente fortalecido, reafinnando a sua unidade e a comunhao de pensamento 
dos seus integrantes, reunidos em torno da CAEMP. 

Nao ha discrepancia de opiniao entre os membros da Instituicrao em toda a extensao 
do territ6rio nacional. 

A sintese do nosso posicionamento esta consubstanciada na certeza de que nao 
pode haver Refonna Judiciaria eficaz scm a correspondente adequacrao constitucional 
do Ministerio Publico. 

E para a refonnulacrao constitucional do Ministerio Publico elaboramos 0 trabalho 
que acaba de ser lido pelo Doutor Euzebio Vieira, Presidente da Associacrao do 
Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, compativel com a importancia da 
instituicrao e com a realidade nacional. 
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A palavra de ordem que a CAEMP, neste instante solene, transmite oficialmente 
aos membros do Ministerio Publico de todos os Estados do Brasil e no senti do da 
uniao em tomo do anteprojeto aprovado pelos representantes da classe na reuniao 
de Brasilia, em agosto ultimo, e ratificado, agora, em Aracaju, no Encontro do 
Ministerio Publico Brasileiro. 

Senhor Govemador do Estado, Doutor Jose Rollenberg Leite, encantados com a 
acolhida que nos foi dispensada pelo Govemo e pelo povo de Sergipe, permitimo
nos abusar da generosa hospitalidade para a formula~ao de urn pedido. 

Somos testemunhas do trabalho exaustivo desenvolvido pelo Ministerio Publico 
Sergipano para transformar em realidade uma das mais caras aspira~oes 
institucionais, qual seja, a cria~ao do Conselho Superior do Ministerio Publico,s3 ja 
previsto na mensagem presidencial que encaminhou 0 futuro Codigo de Processo 
Penal ao exame do Congresso Nacional. 

Se tal reivindica~ao for encampada pelo Excelentissimo Govemador, e certamente 
o sera, a decisao govemamental se constituira em marco para a administra~ao 
Rollenberg Leite. 

Vossa Excelencia, Senhor Govemador, com 0 descortino que 0 caracteriza, tao bern 
demonstrado no apoio emprestado a realiza~ao deste conclave, ja e credor da 
admira~ao de todos nos e temos a convic~ao de que 0 Govemo do Estado continuara 
a prestigiar, cada vez mais, os seus denodados Promotores de Justi~a. 

Devo encerrar com duplo agradecimento. 

o da CAEMP, dos Procuradores-Gerais e dos Presidentes das Associa~oes Estaduais 
do Ministerio Publico as autoridades e ao povo de Sergipe pela recep~ao fidalga e 
amiga. 

o do Ministerio Publico Brasileiro e dos organizadores deste Encontro aos que dele 
participaram, pelo interesse demonstrado no desenrolar da programa~ao estabelecida, 
atraves de comparecimento maci~o e permanente. 

E, finalmente, a nossa gratidao ao Chefe do Ministerio Publico Nacional, Professor 
e Procurador de Justi~a do Rio Grande do SuI, Doutor Henrique Fonseca de Araujo, 
insigne colega que deixou momentaneamente de lado os seus multiplos afazeres e 
encargos a frente da Procuradoria-Geral da Republica, a fim de discorrer sobre a 
Reforma Judiciaria. 

Estamos certos de que sua Excelencia, como bastonario excepcional que e, aceitara 
a lideran~a efetiva da classe, em defesa das nossas mais legitimas reivindica~oes, 
tra~ando-nos 0 rumo certo a ser percorrido e dando-nos a seguran~a de que 0 

53 Aquela epoca, apenas os Estados de Sergipe e do Acre nao possuiam 0 Conselho Superior do 
Ministerio Publico (conf. Jomal ESTADO DE SERGIPE, de 12-2-75). 
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Ministerio Publico Brasileiro continuani a caminhar para frente e para 0 alto, ao 
encontro de sua destina<;:ao hist6rica. 

Tempos depois, quando adveio a Emenda Constitucional n. 77, a par das 
preocupa90es com os Projetos de Lei no Congresso, relativos ao C6digo Civil, C6digo 
de Processo Penal, Lei de Contraven90es Penais, novo campo de estudos se fazia 
presente. 

Naquela epoca, a Classe reivindicava ao Ministerio da Fazenda 0 abatimento 
de imposto de renda nas mesmas condi90es da Magistratura. Nesse sentido, foi 
remetido ao entao Ministro da Fazenda, Doutor Mario Henrique Simonsen, urn 
requerimento: 

A Confedera<;:ao das Associa<;:oes Estaduais do Ministerio Publico tomou conheci
mento que a Secretaria da Receita Federal, visando unifonnizar a jurisprudencia 
administrativa adotada pelos 6rgaos fiscais daquela Secretaria, detenninou as Dele
gacias Fiscais fosse pennitida aos Magistrados, independentemente de comprova
<;:ao, dedu<;:ao cedular do rendimento bruto da respectiva cedula das seguintes 
percentagens: 

- ate quinze por cento referente a aquisi<;:ao e assinatura de jomais, revistas e livros 
tecnicos; 

- ate cinco por cento do item de despesas realizadas pelo contribuinte para a aquisi<;:ao 
de roupas especiais exigidas pelo trabalho; 

- ate cinco por cento a titulo de despesas pessoais de locomo<;:ao, totalizando vinte 
e cinco por cento. 

Tendo em vista exercerem os membros do Ministerio Publico fun<;:oes assemelhadas 
as dos Magistrados, razao de pertencerem ao mesmo C6digo 094 da tabela de 
ocupa<;:oes principais, a Diretoria da CAEMP e as Associa<;:oes Estaduais do 
Ministerio Publico de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Parana, Espirito 
Santo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Maranhao, Paraiba, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sui e Distrito Federal, reunidas nesta data na Capital Federal, 
deliberaram expressar a Vossa Excelencia a confian<;:a em que seja estendida a referida 
jurisprudencia aos Membros do Ministerio Publico de todo 0 Brasil, como medida 
de equidade.54 

54 0 pedido foi assinado por: Ferdinando de Vasconcelos Peixoto (Presidente da CAEMP), Jacyr 
Villar de Oliveira (Secretario da CAEMP), J080 Lopes Guimaraes (SP), Ulysses Leocadio (RJ), 
Aloysio de Almeida Gon9alves (SC), Henrique Chesneau Lenz Cesar (PR), Fernando de Assis 
Ribeiro (ES), Joaquim Cabral Netto (MG), Virgilio Marques (AL), Pedro Iroito Doria Leo (SE), 
Raimundo Ferreira Marques (MA), Valdez Juval da Silva (PB), Cleobulo Cortez Gomes (RN), 
Euzebio Cardoso (RS) e Jose Louren90 de Araujo Mourao (DF). 



122 J. CABRAL NETTO 

o atendimento foi obtido em parte, 0 que teve como fundamento basico 0 fato de 
que, em algumas unidades da Federa9ao, os membros do Ministerio Publico nao tinham 
ainda impedimento absoluto a pnitica da advocacia, ao contirio do que ocorria com a 
Magistratura. 0 fato, todavia, foi uma vitoria, mostrando que, se atendida a razao da nao 
concessao total, 0 tratamento seria igual, atestando a posi9ao isonomica das duas Classes. 

o final desse mandato foi exercido num periodo de prepara9ao da Reforma 
Judichiria, que se procurava realizar. 

Assim, em 2 de mar90, a CAEMP convocou uma reuniao de sua Diretoria, em 
Brasilia, ocasiao em que seria recebida em audh~ncia pelo Ministro da Justi9aArmando 
Falcao, quando 0 Ministerio Publico Nacional daria conhecimento da posi9ao da 
Institui9aO diante da Reforma do Judiciario, em tramita9ao no Congresso Nacional. 

A CAEMP, por intermedio de 140 Deputados, conseguiu apresentar duas 
emendas ao projeto constitucional do Govemo Federal. Uma abordava a igualdade 
de vencimentos e de tempo de aposentadoria com os magistrados; e outra visava ao 
foro privilegiado para os integrantes do Ministerio Publico. A primeira buscava restituir 
ao Ministerio Publico dos Estados e do Distrito Federal as garantias minimas 
indispensaveis a sua boa atua9ao, que ja tiveram no regime da Constitui9ao Federal 
de 1967. A segunda visava a inc1uir os membros do Ministerio Publico entre aqueles 
que sao julgados e processados originalmente pelo Tribunal de Justi9a. 

A emend a originaria do Chefe do Executivo Nacional atribuiu ao Tribunal 
Federal de Recursos a competencia para julgar e processar os integrantes do Ministerio 
Publico Federal, deixando, entretanto, de estender igual prerrogativa aos integrantes 
da Institui9ao nos Estados e no Distrito Federal.55 

Na Reforma Judiciaria, na parte pertinente ao Ministerio Publico, cerca de 
duzentas emendas foram apresentadas pelos parlamentares, sendo mais de trinta eram 
relacionadas com 0 Ministerio Publico. 

Em decorrencia desse fato, foi na gestao de Ferdinando de Vasconcellos Peixoto 
que se come90u a se aprofundarem os estudos para a elabora9ao de urn texto de lei 
federal que desse ao Ministerio Publico uma estrutura basica nacional. 

Em 13 de maio de 1977, com ele a [rente, a Diretoria da CAEMP foi recebida, 
em Brasilia56, pelo entao Procurador-Geral de Justi9a Professor Henrique Fonseca de 

55 As emendas foram lideradas pelos Deputados Nelson Marchesan, Tancredo Neves, Cunha Bueno, 
Geraldo Freire, Padre Nobre, Passos Porto, entre outros. 

56 Estiveram presentes Aderson Almeida Vasconcellos (AL), Carlos Siqueria Neto (SP), Euzebio 
Cardoso da Rocha Vieira (RS), Pedro Iroito Doria Leo (SE), e os presidentes de Associa~oes Estaduais 
Joaquim Cabral Netto (MG), Jose Joaquim da Silva Barra (GO), Gilvan Correia de Queiroz (OF) e 
Fernando Ferreira Matos (ASMP). 
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Araujo, em audiencia especial. Naquela oportunidade, 0 Procurador-Oeral infonnou que 
era seu pensamento constituir um OnipO de Trabalho, ou uma Comissao, incwnbido de 
elaborar estudos visando it fe itura do Projeto da Lei Complementar do M inisterio Publico 
e que gostaria de con tar com a palticipa,ao de dois representantes da CAEMP. 

6,4 Ferdinando de Vasconcellos Peixoto (RJ) 

Bienio julhol1977 - julho/1979 

A Assembleia-Oeral da CAEMP, para elei,ao da sua nova 

1 
Diretoria, ocorreu, no Hotel California, no Rio de Janeiro, nos dias 
17 e 18 de julho de 1977, oportunidade em que, por unanimidade, 

I ocorreu a recondu,ao de Ferdinando de Vasconcellos Peixoto II 
Presidencia da entidade. 

A solenidade compareceu 0 Deputado Alberto Torres, 0 Procurador Claudio 
Fontelles, representando a Procuradoria-Oeral da Republica, 0 Procurador da Justi,a 
La udelino Freire Juni or e 0 Defensor Publico Ertha l Rocha, representando a 
Associa,ao da Assistencia Judiciaria. 

Ficou assim constituida sua Diretoria para esse bienio: 

Diretoria 

Presidente - Ferdinando de Vasconcelos Peixoto (RJ) 

1° Vice-Presidente - Euzebio Cardoso da Rocha Vieira (RS) 

2° Vice-Presidente - Joao Lopes Ouimaraes (SP) 

3° Vice-Presidente - Joaquim Cabral Netto (MO) 

4° Vice-Presidente - Jose Joaquim da Silva Barra (00) 

Secretario-Tesoureiro - Jacyr Villar de Oliveira (RJ) 

Conselho Consultivo 

Presidente - Aderson Almeida Vasconcelos 

Vice-Presidente - Sergio Oonyalves Lofego (ES) 

Ferdinando, logo apos a prociama,ao do resu ltado, ressaltou que a CAEMP "e 
urn orgao sui generis, incorporeo, urn estado de espirito, uma inspira,ao, um elo 
inteiramente voltado para os mais legitimos e elevados anseios do Ministerio Publico 
Nacional, detenninada a concorrer para que ele possa ter, a cad a dia, mais unidade, 
prestigio e grandeza." 

o Procurador Emerson de Lima, ao final , fez questao de registrar que "a 
Assembleia fora feliz em eleger Ferdinando de Vasconcellos Peixoto para Presidente, 
porque e urn batalhador incansavel das causas da Classe". 
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Quando Ferdinando Vasconcelos Peixoto fo i reeleito Presidente da CAEMP, 0 

Procurador-Geral da Rep(lbli ca havia criado uma Comissao de representantes do 
Mini sterio P(lbl ico Federal e Estadua l", para a elaborayao de tllll esboyo do que seria 
a Lei Comp lementar do Ministerio Publico Brasileiro. 

Dia nte disso, na sua segunda gestao, a principal meta foi a elaborayao de 
anteprojeto de Lei Complementar, decOlTente da Refonna do Judiciario, nela inserindo 
nomlas para a organizayao do Ministerio Publico dos Estados. 

Partindo da ideia de unidade e indivisibilidade do Mini sterio P(lbli co, entendi a 
Ferdinando que se deveria fazer uma (Ill ica Lei, tendo uma Parte Geral aplicavel a 
todo Ministerio P(lblico e, em capitu los sucessivos, nela seriam tratados os seus 
segmentos Federal e Estadual. 

A CAEM P designou do is representantes estaduais para coletar e levar a Brasilia 
as sugestoes dos Estados: Euzebio Cardoso da Rocha Vieira, do Rio Grande do Sui; 

Elabora~ao de projeto de Lei para 0 Ministerio Publico, em Brasilia. 
Identificados: I. Emerson Luis de Lima (RJ); 2. Ferdinanda de Vasconcelos Peixoto (RJ); 3. Gil van 
Queiroz (DF); 4. Euzeb io Cardoso da Rocha Viei ra (RS); 5. AuguSlo Borges Berthier (RS); 6. Joao 
Lopes Guimanlcs (5 1'); 7. Sergio Gonc;a lvcs LofCgo (ES); 8. Jose Antcro Monteiro Filho (MG), 9. 

Massilon Tcn6rio de Medeiros (PE); 10. Jose da COSt:.l Pere ira (GO); II . Joaquim Cabral Netto (MG); 
e 12. r ed ro Iroilo (SE). 

57 Aquela Comissao, instituida pelo Procurador-Geral da Republica para elaborar a mil1llta do 
anteprojclo da Lei Compiemenlar do MiniSh.~rio Pllblico. atcndendo it Emenda Const ilUcional n. 7, 
ficou cOllstituida dos Procuradores da Repllblica Miguel Frauzinho e Anton io Padua Ribeiro, 
representantes do Min ish~rio Pllb lico Federal; Procurador Paulo Duarte Fones, da Justicya Militar; 
Arthur Francisco Seixas dos Anjos, do Ministcrio Pliblico junto it Just icya do Trabalho; Procurador 
Gil van Quciroz, rcprcsentante do Minislcrio Pllblico do Distrito Federal e Terri l6rios; e dos 
Procuradores de Juslicya Euzebio Cardoso cia Rocha Viana c Carlos Siqllcira Neto, rcspcct ivllmente, 
do Ministerio Pllblico do Rio Grande do Sui c ele Silo Paulo. 
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e Carl os Siqueira Campos, de Sao Paulo. Em reuniao daquela Comissao, nos dias II 
e 12 de novembro de 1977, ficou estabelecido que a "elabora\Oao do projeto de Lei 
Complementar fixaria apenas normas gerais para a organiza\Oao do Mini sterio Publico 
(em todos os seus ramos), dos Estados e do Distrito Federal e Territorios". 

Ao final dos trabalhos, 0 co lega Rui Rosado, do Rio Grande do Sui, tambem 
fo i incorporado aquela Comissao Especia l, com a finalidade de estudar possiveis 
inconstitucionalidades no processo, com rela\Oao ao Minister io P(,blico dos Estados. 

Depois de alguns meses de estudos e trocas de ideias, aca lorados as vezes, 0 

trabalho chegou ao seu final , sen do de imediato remetido ao M ini ster io da Justi\Oa. 
Nessa altura, jii ao final do Governo Geisel, a Assessoria Juridica do M inistro Annando 
Falcao entendeu ser inconstitucional 0 trabalho nos tem10S em que fora encaminhado, 
pOl·que a Constitui \Oao Federa l dizia que uma Lei Complementar estabeleceria os 
principios gerais do Mini sterio P(,blico dos Estados, e nao "0 daqueles e tambem 0 
da Un iao" . Com isso, 0 trabalho foi devolvido a Procuradoria-Geral da Rep(,bl ica, e 
tudo voltou a posi\Oao inicial. 

Em agosto de 1978, a CAEMP reali zou uma Assembleia-Gera l em Goian ia, 
oportu nidade em que se alte rou a sua denomina\Oao: substituiu-se 0 nom e de 
Confedera\Oao das Associa\Ooes Estaduais do Ministerio Publico, para 

Identificados naquela reuniao: I. Zel io Guimaraes da Silva (ES); 2. Ferdinando de Vasconcellos 
Peixoto; 3. Emerson Luiz de Lima; 4. Claudio Lemos Fontelles (MPU); e 5. Femando de Ass is 

Ribeiro (ES). 
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Sobre Ferdinando, disse 0 Procurador-Geral do Rio de Janeiro Amaro Cavalcanti 
Linhares, no momenta em que transmitia seu cargo a Hermano Odi lon dos Anjos, em 
1979: "Seja-me permitido destacar um nome, que representa a ·imagem, 0 simbolo de 
todas as altas qua lidades, pel a operos idade, pela ded ica,ao sem limites , pel a 
identifica,ao com 0 Ministerio Pllblico e pela sua capacidade invu lgar - Ferdinando 
de Vasconcellos Peixoto"." 

Depois de sua segunda gestao a frente da CAEMP, ele foi , na vaga do quinto 
constituciona l do Ministerio Pllblico, para 0 Tribunal de AI,ada do Estado do Rio de 
Janeiro. Doente ao final da vida e praticamente sem poder falar, ele jamais se dobrou. 
A gente ha de tentar en tender a dor que ele senti a, porque ele sempre fo i um grande 
orador. Continuou exercendo a Magistratura, lutando ate 0 fim, mas fa leceu ainda 
mo,o. De modo que ele foi uma fi gura fundamental - 0 que se po de dizer com toda 
tfanquilidade - , na historia 0 Ministerio Publico, porque politicamente teve uma 

_paiticipa,ao i mportanle nos Congressos, na forma,ao da CAEMP/CONAMP e no 
proprio Ministerio Publ ico, enquanto Institui,ao, como Subprocurador-Geral e com 

. . '. ulli papel muito impo~tante por ocasiiio da fusao. Depois, ainda representou 0 

Mini!;terio P6blico na Magistratura. 

6.5 Joaquim Cabral Netto (MG) 

Bienio julho/1979 - julho/1981 

A Primeira Disputa Eleitoral na CAEM P 

Como ja se observou, em decorrenci a de modifica,ao 
estatutaria , tornaram-se membros da CAEMP Associa,oes de 
membros do Ministerio Publico da area federal (de Procuradores da 

Republica, do Ministerio Publico Militarda Uniao e do Ministerio Publico do Trabalho, 
alem da antiga Associa,ao denominada Associa,ao do Ministerio Pllb lico do Brasil). 

Por outro lado, a Diretoria fo i acrescida mais um Vi ce-Presidente, 0 mesmo 
ocorrendo com 0 Conselho Consultivo. 

A Assembleia-Gerai da CAEMP para a elei,ao desse bieni o fo i real izada em 
Sao Paulo, contando com a presen,a das Associa,oes dos seguintes Estados: Alagoas, 
Amazonas, Ceara, Espirito Santo, Goias, Minas Gerais, Mato Grosso do SuI, Mato 
Grosso, Para, Pernambuco, Parana, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 

63 REVISTA DE DIREITO. Procuradoria-Gcral de Justi 'ra do Estado do Rio de Janeiro, 11 . 9, p. 207, 
1979. 



CONAMP-CAEMP - U MA HISTOR IA SEM FIM 131 

do Sui, Santa Catarina, Sergipe, Sao Paulo e do Distrito Federal, alem das Associa(:oes 
da Procuradoria da Repl,blica, do Ministerio Pl,bli co Mi li tar, do Ministeri o Publico 
do Traba lho, do Ministerio Pl,blico do Brasil. 

Naq uela oportunidade, as Entidades federais filiadas se uniram em torno da 
candi datura de Jose Pere ira da Costa, de Goias, sob 0 argumento de que a sede da 
CAEMP, em lugar de situar-se na capital de seus eventt13is Pres identes, deveria ficar 
de fom,a fixa em Brasilia e que Goias estaria bem proximo de la. Com 0 apoio das 
Associa(:oes de Santa Catarina, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, Para e 
Distrito Federal, formaram uma chapa, integrada por participantes das novas entidades 
fi liadas . 

Pe la prime ira vez, ocorreu uma di sputa eleitora l, sendo candidatos 0 

representante de Minas Gerais, Joaquim Cabra l Netto, e 0 de Goias, Jose Pereira da 
Costa (GO). Notou-se, com precisao, que as novas associa(:oes que adentraram 
apo iavam 0 candidato de Goias, enquanto a maioria das Entidades estaduais apoiavam 
o candidato de Minas Gerais. Diante da disputa os doi s cand idatos, foram convidados 
a, perante a Assembleia, expor seu plano de trabalho e, apos a apura(:ao, verificou-se 
a vitoria do candidato de Minas Gerais, ficando ass im composta a nova diretoria da 
CAEMP: 

Joaquim Cabral Netto defcndc sua candidntura na Asscmbleia-Geral da CAEMP. 
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Diretoria 

Presidente - Joaquim Cabral Netto (MG) 

1° Vice-Presidente - Wladimir Giacomuzzi (RS) 

2° Vice-Presidente - Massilon Tenorio Cavalcanti (PE) 

3° Vice-Presidente - Guido Mainberg (SP) 

4° Vice-Presidente - Henrique Chesneau Lens Cesar (PR) 

5° Vice-Presidente - Eduardo de Cabral Menezes (SE) 

Secretario da Presidencia - Jose Antero Monteiro Fi lho (MG) 

Conselho Consultivo 

Presidente - Valneide Serrao Vieira (RJ) 

1° Vice-Presidente - Agnelo Balbi (AM) 

2° Vice-Presidente - Sergio Lotego (ES) 

Do resultado daquela elei9aO, todavia, adveio uma seqUela, por meio do Oficio 
n. 159/80, de 25 de mar90 de 1980, a Associa9aO dos Procuradores da Republica, 
eotao presidida pelo Procurador Miguel Frauzino Pereira, desligou-se da CAEMP. 
Na parte final da justificativa de sua delibera9ao, registrou: 

Esteja certo Yassa Senhoria de que a nossa atitude nao significa, de fanna alguma, 
qllalquer desencanto com 0 excelente trabalho desenvolvido pel a CAEMP, nem 
divergencia com as suas diretrizes Oll a efi ciente gestao da Diretoria sob sua digna 

Confraterni za~iio p6s-elcitoral. 
Identi ficados: I. Gilvan Queiroz (OF); 2. Sergio Gom;:a lves LofCgo (ES); 3. Valneide Serrao Vieira 

(RJ); 4. Joaqllim Cabral Nelto (MO); e 5. Ze lio Ouimaraes da Silva (ES). 
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presidencia. Continuaremos batalhando, ao lado da nossa CAEMP, em prol de nossa 
institui~ao, e peJa eJeva~ao do prestigio do Ministerio Publico Nacional.64 

Alguns entenderam que aquele desligamento fora decorrente da Associayao 
dos Procuradores da Republica, que defendeu e lutou pela eleiyao de Jose Pereira da 
Costa, ter sido derrotada na eleiyao de Joaquim Cabral Netto - 0 que ele nunca em
palmou. Para Cabral, tal desligamento ocorreu, fundamental mente, pelo fato de a Asso
ciayao dos Procuradores da Republica ser, tambem, urn argao classista nacionalmente. 

o Reinicio de uma Velha Luta 

"Em junho de 1979, por ocasiao de minha eleiyao para a Presidencia da 
CAEMP" - diz Cabral Netto -, "entendi que todas as minhas lutas deveriam ser 
focadas na Lei Complementar do Ministerio Publico, e que deveria ir em busca da 
ajuda de todos quantos pudessem somar os seus aos nossos esforyos". 

Em reuniao da Diretoria, esse tambem foi 0 entendimento dos seus componentes, 
aiem de se deliberar que em conjunto deveriam ser tomadas as decis5es de procedimento. 

Como ja se observou, quando se trata da Lei Complementar n. 40/71, os estudos 
para urn anteprojeto de Lei para 0 Ministerio Publico foram enviados ao Ministerio 
da Justiya, a epoca em que seu titular era 0 Senador Petronio Portela e, pouco depois, 
devolvidos a Procuradoria-Geral da Republica para que novas pesquisas fossem feitas. 

A fmstrayao, 0 desencanto e a tristeza foram imediatos. 

As providencias que de pronto foram tomadas para seu retorno ao Ministerio 
da Justiya foram relatadas anteriormente, quando se falou sobre a Lei Complementar 
n. 40/71 e, tao logo aquele anteprojeto voltou ao Ministerio da Justiya, onde era 
estudado, essa administrayao buscou uma outra area de atuayao imediata da CONAMP: 
a efetiva participayao do Ministerio Publico brasileiro no campo das ideias para 0 

efetivo combate a criminalidade. 

o Ministro Ibrahim Abi-Ackel, por varias vezes, ja havia observado, em 
declarayoes, que "0 aspecto psicolagico da seguranya exige a presenya da policia nas 
mas", 0 que denotava sua preocupayao com 0 crescimento da violencia no Pais. Em 
maryo de 1979, em contato com 0 Ministro da Justiya, Cabral Netto manifestou-lhe a 
intenyao de a Entidade contribuir com sugestoes para combater a violencia e a 
criminalidade. A Diretoria da CAEMP e varias Entidades estaduais reuniram-se em 
Curitiba, em fevereiro de 1980, para estudar propostas a serem apresentadas ao 
Ministerio da Justiya relativas ao combate a criminalidade. 

64 Conf. BOLETlM, Orgao Infonnativo da AGPM, mar/abrll980. 
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Quando a imprensa nacional procurou se inteirar das razoes especiais para 0 

Ministerio Publico dar inicio a essa atua~ao, Cabral Netto esclareceu: "Nos, Promotores 
de Justi~a, que convivemos diariamente com as conseqiiencias da criminalidade 
violenta, nao poderiamos deixar de contribuir para coibi-Ia".65 

Promovido peIa CAEMP e realizado peIa Associa~ao Paranaense do Ministe
rio Publico, aconteceu, em mar~o de 1980, 0 "Simposio sobre 0 Combate a VioIencia 
e a CriminaIidade",66 oportunidade em que foram aprovadas proposi~oes e recomen
da~oes.67 

Quando 0 Ministerio da Justi~a era ocupado pelo Deputado Federal por Minas 
Gerais, Ibrahin Abi-AckeI, eIe desempenhou importante papeI no encaminhamento 
do Projeto de Lei que se tomaria a Lei CompIementar n. 40/81. Ele nomeou 0 Promotor 
de Justi~a do Parana, Antonio Luiz de Souza Rocha, Diretor-Geral do Departamento 
de Assuntos LegisIativos daquele Ministerio, e no mesmo momenta em que a CAEMP 
e as Associa~oes Estaduais foram recebidas peIo Ministro Abi-AckeI, este fez questao 
de registrar que entregava nas maos do nosso coIega do Ministerio Publico do Parana 
a prepara~ao do Projeto reIativo aqueIa nossa Lei do Ministerio Publico, com a 
recomenda~ao de que tivesse aqueIe trabalho preferencia sobre todos os demais. 

Presente ao Simposio em Curitiba, de la, Antonio Luiz de Souza Rocha enviou 
especial mensagem ao Ministro da Justi~a: 

Dentro das diretrizes trac;adas, e da metodologia determinada por Vossa Excelencia, 
depois da entrevista que concedeu a Confederac;ao Nacional das Associac;oes 
Estaduais do Ministerio Publico (CAEMP) no dia 15 do mes passado, reunimo-nos 
em Curitiba, com varios de seus dirigentes, Procuradores-Gerais, Procuradores, 
Promotores de Justic;a de varios Estados da Federac;ao, para examinar 0 anteprojeto 
da Lei Organica do Ministerio Publico, fruto de trabalho, longamente elaborado, 
num esforc;o conjunto da classe inteira, sob as vistas desse Ministerio. 

Em Belo Horizonte, tivemos outra reuniao proveitosa, com 0 Senhor Procurador
Geral de Justic;a Waldir Vieira e 0 Senhor Presidente da CAEMP, Joaquim Cabral 
Netto, e outros membros do Ministerio Publico, e hoje ou amanha daremos cabo do 
esboc;o de anteprojeto que Vossa Excelencia recomendou como meta prioritaria de 
trabalho. 

65 Conf. 0 GLOBO, 16 de fevereiro de 1980. 

66 0 Conclave teve a presem;:a da Diretoria da CAEMP e das Associa~oes Estaduais do Amazonas, 
Para, Ceara, Alagoas, Sergipe, Espirito Santo, Minas Gerais, Goias, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Rio Grande 0 Sui e das Associa~oes dos Procuradores Militares, do Distrito Federal e do Ministerio 
Publico do Brasil. 

67 Daquele Simposio, surgiu a prime ira Carta de Curitiba. 



CONAMP-CAEMP - UMA HIST6RIA SEM FIM 135 

E 0 primeiro trabalho que se refere as Institui~oes e nossa equipe hci de mostrar a 
Vossa Excelencia, que tambem ela estci afinada com 0 lema que Vossa Excelencia 
recebeu ao chegar a esse Ministerio: "Sursum corda" (Para frente e para cima!) 

Joaquim Cabral Netto tinha tres grandes metas a serem cumpridas em sua 
gestao: concluir 0 texto relativo a Lei Nacional do Ministerio Publico e envia-Ia ~o 
Congresso; procurar formas de como 0 Ministerio Publico poderia ajudar no combate 
ao crescimento da violencia; e, por fim, estabelecer os fundamentos daquilo que 
seria 0 Instituto - ou Academia - Nacional de Estudos do Ministerio Publico. Para 
isso, ele lanvou, no final de 1979, 0 I Concurso luridico Nacional do Ministerio 
Publico, por meio da CAEMP, com vistas ao desenvolvimento de uma consciencia 
juridica especifica do Ministerio Publico. Esse concurso recebeu 0 nome de urn 
membro do Ministerio Publico de Alagoas que havia falecido, Virgilio da Rocha 
Marques, coroado com a entrega dos premios aos seus vencedores, no dia 16 de 
agosto de 1980, em Maceio. 

Os registros historicos daquele momenta mostram que, com a participac;ao d.e 
dezoito trabalhos, oriundos de nove Associac;oes, foram vencedores os colegas Vald~r 
Snick (SP), com a 0 trabalho "A periculosidade e sua inflexao na pena"; Paulo Rego 
M. Rocha (PR), com "A Lei de Alimentos e 0 Divorcio"; e Jorge Medeiros da Silva 
(Ministerio Publico Federal), com a "Competencia do crime de falso". Foram 
destacados com Menc;ao Honrosa, os colegas Claudio Lemos Fontelles (Ministerio 
Publico Federal), com 0 trabalho "Crimes contra a Previdencia Social"; Antonio de 
Vasconcelos (PB), com "A legislac;ao penal face a escalada da violencia"; Gilberto 
Freitas, com "0 fator economico na Criminalidade"; e Wanda Sarmento (MG), com 
"0 dominus litis ante a sentenc;a de pronuncia". 

Sobre essa atividade, 0 Presidente da Associac;ao do Ministerio Publico de 
Goias, Procurador Jose Pereira da Costa, propos que, nos anos vindouros, fosse feita 
uma divulgac;ao ainda maior do Concurso e que os trabalhos vitoriosos fossem 
publicados pela CAEMP. A ideia foi aprovada por unanimidade. Joaquim Cabral 
Netto anteviu que, a partir do momenta em que os trabalhos pudessem ser publicados 
no futuro Instituto luridico Nacional do Ministerio Publico, este tenderia a ser firmar 
e crescer a cada ano. 0 tempo, todavia, mostrou que essa area de atuac;ao da CAEMP 
foi, posteriormente, esquecida. 

Por ocasiao da solenidade de entrega dos premios, Joaquim Cabral Netto 
pronunciou 0 seguinte discurso: 

A alegria dos reencontros 

Do norte ao sui, do levante ao poente, chegamos todos nos! 

Dezoito Estados da Federa~ao aqui se encontram, reunindo num grande abra~o 0 

Ministerio Publico do Brasil. 
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A alegria dos reencontros soma-se 0 prazer dos novos contatos. 

Escolhemos, ha pouco, junto com a dinamica Associa~ao Espirito-santense do 
Ministerio Publico, urn colega, Carlos Siqueira Neto, como "0 Promotor de lusti~a 
do Brasil". 68 Agora, com a valorosa Associa~ao do Ministerio Publico de Alagoas, 
emprestamos 0 nome de outro de nossos membros, Virgilio da Rocha Marques, 
como patrono do Concurso luridico do parquet do Brasil. 

Os anos e os desafios ao Millisterio Publico 

No instante em que nos reunimos, uma vez mais, gostaria de dizer aos colegas que 
estou convencido de que os anos oitenta representarao novos rumos e novos desafios 
para a consciencia juridica nacional. E 0 Ministerio Publico ha de se preparar para 
essas transforma~oes, sob pena de se transformar em instituic;ao obsoleta dentro do 
nosso ordenamento juridico. I 

Alem da esperada elaborac;ao e vota~ao dos futur~s Codigos Civil, Penal, Processual 
e Comercial, no ambito do Direito Pella I e provavel que assistamos ao fim da a~ao 
causal, com a aceitac;ao da ac;ao finalistica da ac;ao. A causalidade voltara a sua 
func;ao de limitac;ao do fato, nao havendo necessidade de justifica~ao da a~ao, pois 
a causalidade e urn momento, urn segmento da determina~ao. 

o criterio formal objetivo caminha para ser abandonado na autoria da participa~ao, 
enquanto a tentativa inidonea devera ser tratada sem maior rigor. 

A culpa devera sofrer radical transformac;ao, pois se ira trabalhar com 0 conceito de 
tipo, nos crimes culposos. 

Na area da Politica Criminal veremos uma serie de tentativas, buscando reformas 
no Direito Penal Substantivo. Os crimes de "colarinho branco", cujo dana social 
sao, nao raro, mais atentatorios contra 0 patrimonio do que inumeros crimes comuns 
dessa especie, serao tratados com 0 rigor que merecem. As tentativas de 
descriminalizac;ao surgirao em crimes como 0 adulterio, 0 aborto e os casos de 
usuarios de drogas. A Lei das Contravell~oes Pellais sera dada maior aten~ao, e 0 

Direito Admillistrativo sera 0 Direito Penal na defesa do meio ambiente. 

No campo do Direito Pellitellciario surgirao cursos para formac;ao de pessoal peni
tenciario, intermediario e de alto nivel, enquanto que na Execu~ao Pellal caminha
remos para a adoc;ao do sistema vicari ante na aplica~ao da pena. Tudo leva a crer 
que a priva~ao da liberdade persistira como Medida de Seguran~a e nao como pena, 
com as penas acessorias assumindo, paulatinamente, 0 carater de penas principais. 
Numa sociedade capitalista, a pena pecuniaria caminhara para se transformar, de 
fato, em instrumento de emendabilidade e preven~ao, enquanto veremos caminhar, 
como substitutos da pen a privativa da liberdade, 0 exilio local, a liberdade vigiada 

68 A sugesmo partiu do entao Presidente da Associa~ao do Ministerio Publico daquele Estado, Fernando 
de Assis Ribeiro, na ocasiao do II Encontro do Ministerio Publico capixaba, na cidade de Marataises, 
em 1980. 
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e a prisao em fins de semana. A repara~ao civil do dana e as penas de conteudo 
moral deverao, igualmente, assumir posi~ao de destaque nessa transforma~ao, e 
para a fiscaliza~ao de toda essa gam a de novas formas de cumprimento da pena os 
"probations officers" surgirao, com a terminologia adaptada as nossas realidades, 
urgindo que fiquem no entanto sob a vigilancia e orienta~ao do Ministerio Publico. 

No que diz respeito 00 Direito Processual Penal os principios da obrigatoriedade e 
indisponibilidade da a~ao serao mitigados, a fim de que surjam formas de julgamento 
antecipado das lides ou de composi~ao judicial. As discussoes estarao abertas neste 
decenio para a cria~ao dos Juizos Monitorios e a Magistratura de Instru~ao. 0 controle 
dos atos e feitos judiciais atraves de computadores tomar-se-a uma necessidade na 
sociedade em plena expansao em que vivemos. E todas essas transforma~oes exigimo 
nao apenas acompanhamento e fiscaliza~ao do Ministerio Publico, atraves de Varas 
Especializadas, mas, principalmente, preparo especial dos representantes do 
Ministerio Publico para ocupar essas Varas. 

No Campo Institucional 0 que ha de se fazer, seja na esfera da nossa Confedera~ao 
Nacional, seja na das Associa~oes Estaduais ou das Procuradorias de Justi~a, 
representara urn dos mais gigantescos esfor~os a serem empreendidos. Uma Lei de 
abrangencia nacional, que traga em seu bojo os principios gerais do Ministerio 
Publico, e imprescindivel. 0 seu anteprojeto ja se encontra com Sua Excelencia 0 

Senhor Ministro da Justi~a, e praza a Deus que, obedecidas as sugestoes 
encaminhadas pela propria classe e, sem cercear direitos e conquistas ja existentes, 
seja ele encaminhado com urgencia ao Congresso Nacional. 0 gigantismo em que 
se transformaram os Congressos Nacionais do Ministerio Publico talvez venha, 
infelizmente, acabar por faze-los desaparecer ou limitar 0 numero de seus 
participantes. Em contrapartida, os Encontros Regionais e os Congressos Estaduais 
serao incrementados, com os Encontros Nacionais reunindo os orgaos de orienta~ao 
e de dire~ao da Institui~ao e da cIasse tendo maior incremento, 0 que tambem ocorrera 
com os Concursos Juridicos destinados ao Ministerio Publico, em ambito Nacional 
e Estadual. 

Estou convencido de que veremos nesta decada, igualmente, a cria~ao de uma Escola 
Nacional do Ministerio Publico, funcionando em periodos determinados, sem que 
haja necessariamente uma sede fixa, com ado~ao do sistema misto do National 
College of District Attorneys dos Estados Unidos da America. 

Os Cursos regulares de Reciclagem, como condicionantes as promo~oes por 
merecimento, os de prepara~ao a inscri~ao aos concursos e os de adapta~ao inicial 
para os candidatos neles aprovados sao exigencias funcionais e praticas as quais 
nao mais poderemos protelar. 

As Procuradorias de Justi~a como Secretarias de Estado; as Corregedorias do Mi
nisterio Publico, com Regimento e quadro proprios de funcionarios, a assistir dire
tamente nas Comarcas as fun~oes do Ministerio Publico; 0 rigor na sele~ao de 
candidatos a carreira, em busca, sempre, da melhor qualidade; 0 cumprimento de 
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Regulamento que trace, efetivamente, as normas do esbigio probatorio para a con
firma~ao dos novos Promotores de Justi~a na carreira; a cria~ao de Coordenadorias 
Especializadas para 0 exercicio de nossas fun~oes e 0 estabelecimento de criterios 
objetivos nas promo~oes por merecimento sao outros desafios e expectativas dos 
anos oitenta para 0 Ministerio Publico. Por outro lado, a efetiva participa~ao de 
todas as Associa~oes Estaduais no Regimento de Custas dos seus respectivos Esta
dos, em propor~ao que real mente fa~a jus a c1asse, significani 0 inicio, para elas, de 
nova fase, quando, entao, poderao levar a seus associados maiores assistencia e 
orienta~ao. 

o significado desta homenagem 

E dentro desse contexto, com toda essa gam a de desafios e esperan~as, que se situa 
esta solenidade, neste instante. Pela primeira vez na historia do Ministerio Publico 
do Brasil, urn orgao de c1asse de ambito nacional da institui~ao realiza urn concurso 
juridico voltado exclusivamente para os membros da classe. Fomos buscar a 
inspira~ao para seu patrono em urn dos mais Iidimos e saudosos representantes de 
nossa institui~ao, e que representa, igualmente, 0 alto espirito de participa~oes e 
reafixa~oes da nossa querida Alagoas - Virgilio da Rocha Marques. 

Este Concurso. cujos premios, mais simbolicos do que materiais, serao entregues 
anualmente em uma das Capitais dos Estados da Federa~ao, talvez, seja a semente 
de futuro Instituto Juridico no Ministerio Publico e consagrani 0 nome daquele 
saudoso colega que soube elevar e dignificar 0 nome do Ministerio Publico de 
Alagoas e de sua Associa~ao de Classe. A sua familia 0 respeito do Ministerio 
Publico do Brasil, pela admira~ao que em todos nos ele sempre causou. E a valorosa 
Associa~ao do Ministerio Publico de Alagoas a certeza de que este ato traduz uma 
justi~a a memoria de seu patrono e 0 reconhecimento que a Associa~ao do Ministerio 
Publico de Alagoas sempre mereceu. 

Muito obrigado a esse extraordinArio colega Douglas Lins de Araujo, que preside 
nossa Associa~ao de Alagoas, pelo encontro que promoveu, por todos os atos de 
Ihaneza e todas as provas de fidalguia com que nos distinguiu em todos os momentos. 
Parabens aos colegas da Comissao Executiva deste Encontro, e 0 nosso respeito ao 
Ministerio Publico de Alagoas que vern se real~ando no seio de nossa Confedera~ao 
com a presen~a sempre constante e atuante de urn de nossos Vice-Presidentes, 0 

brilhante colega Aderson de Vasconcelos. 

Termino levando a todos e a cada urn a mensagem que Sua Excelencia 0 Senhor 
Ministro da Justi~a enviou-nos, de viva voz, hA poucos dias na cidade de Juiz de 
Fora, no VI Encontro Regional do Ministerio Publico de Minas Gerais: "0 Ministerio 
Publico nao deve obediencia a ninguem, a nao ser a lei e a sua consciencia!". 

A par das solenidades relativas ao I Concurso Juridico Nacional, a CAEMP 
reuniu-se, em Alagoas, para ciencia do andamento da Lei Organica Nacional do Mi
nisterio Publico. Presente a reunHio, como convidado, encontrava-se 0 Representan
te do Ministro da Justi9a, 0 Promotor de Justi9a do Parana, Antonio Luiz de Souza 
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Rocha, Diretor-Geral do Departamento de Assuntos Legislativos daquele Ministerio, 
por meio do qual foram esclarecidos os passos e a posi<;ao daquele anteprojeto, cujo 
envio ao Congresso Nacional estava muito proximo. 

Dois temas polarizaram a reunUio: aposentadoria dos membros do Ministerio 
Publico aos trinta anos de servi<;o e a elei<;ao para 0 Conselho Superior do Ministerio 
Publico. 0 Presidente Joaquim Cabral Netto propos que se fizesse chegar ao Ministro 
da Justi<;a, por intennedio de seu representante ali presente, a aspira<;ao da Classe, 
pela aposentadoria aos trinta anos de servi<;o, ressaltando que 0 artigo 103 da 
Constitui<;ao Federal nao atingia os membros do parquet, pois eles eram de quadro 
especial e nao funciomirios publicos, nos tennos daquela Constitui<;ao. Acrescentou, 
mais, que 0 Supremo Tribunal Federal eo Tribunal de Justi<;a do Parana, alem de, it 
unanimidade, juristas de destaque nacional, "como Orozimbo Nonato, ao comentar a 
Constitui<;ao de 1967, demonstram que os membros do Ministerio Publico tern direito 
it aposentadoria aos 30 anos de servi<;o". 

Outro assunto de importfmcia para a Classe, tratado naquela oportunidade, foi 
o da possibilidade de a Classe eleger seus representantes no Conselho Superior do 
Ministerio Publico dos Estados, porquanto, naquele momento, dois ter<;os daquele 
Conselho era escolhido pelo Executivo de cada Estado e apenas urn ter<;o pel a Classe. 
Finnou-se, mais, a conclusao de que 0 Procurador-Geral deveria ser integrante da 
carreira. 

A Associa<;ao do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro, sob a 
presidencia do Promotor de Justi<;a Leoncio Vasconcellos, promoveu, em Miguel 
Pereira,o I Encontro do Ministerio Publico Fluminense, no qual se discutiu, de fonna 
mais profunda, a atua<;ao extrajudicial do Ministerio Publico, a Promotoria de Justi<;a 
Eleitoral e a presen<;a do Ministerio Publico no inquerito policial. 

Por ocasiao de seu enceramento, assim se manifestou 0 Presidente da CAEMP, 
Joaquim Cabral Netto: 

Atravessa 0 Ministerio Publico do Brasil 0 seu grande momento de afirma<yao 
institucional. Nesse seu amadurecimento, nos sentimos, nos vemos que em inumeras 
Unidades da Federa<yao, ele se movimenta em busca de sua exata coloca<yao 
institucional e do lugar em que deve e tern de ocupar no seio das proprias Institui<yoes 
do Pais. Essa busca, esse caminhar, esse amadurecer para despontar rompem com 
tradi<yoes, criam novos posicionamentos e exigem de todos e de cada urn a for<ya do 
desprendimento, da luta e do sacrificio. 

Tenho sentido 0 pulsar e 0 reajustar-se do Ministerio Publico do Brasil, em cada 
Estado e em cada instante de sua evolu<yao. Seus momentos de alegria nas cumeadas, 
de expectativas nas planicies e de angustias nos meandros dos momentos dificeis 
de nossa caminhada. 
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Daqui estao surgindo novas ideias e novos caminhos a percorrer. Todas as 
reivindicac;:oes au sugestOes que busquem aprimorar nossa instituic;:ao, ladas as 
realizac;:oes que visem a dar-Ihe urn sempre crescente aprimoramento intelectual, 
tadas as suas justas pretensoes materiais , lodos as pianos e estudos que se 
encaminhem para sua constante reciclagem na busca da apl ic3c;:ao da Justic;:a, haa 
de conlar com a compreensao e apoio do argilo de nossa classe em nivel nacional. 

Nao somas lima forC;:3 material, mas somas, nas palavras do semprc presente 
Ferdinanda de Vasconcelos Peixoto, lim "estado de espirito"! E digo mais: somas 
lim estado de espirito a encarnar a uniao de anseios, as momentos de alegria, de 
esperan,as e expectalivas do Minislerio Publico do Brasil. 

No exato momento em que se cerram as cortinas deste encontro, no instante em que 
todos n6s voltamos as nossas origens, eu trago 0 meu respeito pessoal ao dinamico 
e cuito Ministerio Publico do Rio de Janeiro, oa certeza de que, aqui , como alhures, 
nao serao as ocasionais dificuldades, au as passageiras tonnentas,69 que hac de 
destru ir-lhe sua fi bra, seu valor e seu entusiasmo. 

6.6 Jose Pereira da Costa (GO) 

Bienio julho/1981 - julho/1983 

A Assembleia-Geral da CAEMP, para a elei,ao da sua nova 
Diretoria, foi realizada na Procuradoria-Geral de Justi,a do Estado 
do Amazonas.70 

Uma (lI1ica chapa concorreu a Presidencia, ficando assim constituida a nova 
Diretoria: 

Diretoria 

Presidente - Jose Pereira da Costa (GO) 

1° Vice-Presidente - Luiz Antonio Fleury Filho 

2° Vice-Presidente - Luis Felipe de Azevedo Gomes (RS) 

3° Vice-Presidente - Walderedo Nunes da Silva (RN) 

4° Vice-Presidente - Helio Juck (SC) 

5° Vice-Presidente - Antonio Coelho de Medeiros (PE) 

Secretario da Presidencia - Nidion Albemaz (GO) 

69 A cpoca, exist ia uma situayuo de desencontro entre a AMPERJ e 0 Govemo do Estado. 

70 Reuniao de 27 de junho de 1981, com a presenya das Assoc iayoes Estaduais de Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Esp irito Santo, Ceara, Distrito Federal, Goias, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sui, Para, Par(liba, Pemambuco, Piaui, Parana, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sui, Santa Catarina, Sergipe, Sao Paulo e Associa~ao do Ministerio Publico do Brasil. 
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Conselho Consultivo 

Presidente - Fernando de Assis Ribeiro (ES) 

1° Vice-Pres idente - Lupercinio de Sa Nogueira Filho 

2° Vice-Pres idente - Aldeir Nogueira Barbosa (CE) 

3° Vice-Presidente - Jose Antero Monteiro Filho (MG) 
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Da esquerda para a direita: Nidion Albemaz - Secretario da Pres idencia - e Jose da Costa Pereira, 
dirigindo uma reunUio da Diretoria da CAEM P. 

A Jose Pereira da Costa coube acompanhar, no Congresso Nacional, a tramita9ao 
do Projeto de Lei que seria a Lei Complementar n. 40/8 1. Exatamente quatro meses 
depois de sua posse, aquela Lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Para isso, 
teve a ajuda dos Procuradores-Gerais dos Estados, liderados por Waldir Vieira, de 
Minas Gerais, 0 qual havia assumido a presidencia do recem-criado Colegio Nacional 
dos Procuradores-Gerais de JuSti9a. 

No momenta da san9ao daquela Lei, ocorreu um fato inusitado. A despeito de 
ser ela ori ginaria de um Projeto do Poder Executivo, 0 Presidente da Republica, 
General Joiio Batista Figueiredo, acabou por velar algumas das suas disposi90es, 
duas delas propostas pelo proprio Executi vo. A respe ito dos referid os vetos, 
mall ifestou-se ofi cialmente a CAEMP: 

[ ... ] 3. Os vetos apostos a alguns artigos do Projeto, em especial aqueles que faz iam 
parte do texto orig ina l, surgiram de modo inte iramcntc inesperado, causando 
perplexidadc a todos os membros do Ministerio Pllblico brasilei ro . 

4. A assemelha~ao a magistratura jamais foi considerada como ontol6gicamente 
promoc iona l, mas visava a corrigi r algumas dj sto r~5es que podem ainda ser 
elim inadas, mesmo porque esse tratamento ja e consagrado na maioria dos Estados. 
Inadmissfvel, par isso, a aI1l(I(;ao de selores eSlran/Jos aD Allinislerio Pllblico, no 
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sentido de pretender diminuir as prerrogativas da institui r;ao , ao inves de se 
preocuparem com 0 forta lecimento das classes a que pertencem [ ... ] .71 (gri fa nosso). 

Aqueles "se/ores es/ranhos GO Minis/erio P!tb/ico", referidos na Nota Oficial 
da CAEMP, foram expressamente apontados pel a Associa,ao Paulista do Ministerio 
Publ ico, em Nota Oficia l, daquela Entidad e, reunida, em Assembleia-Gera l 
Extraordim\ria, em4 de janeiro de 1982, no audit6rio da Procuradoria-Geral de Justi,a 
daquele Estado: 

Estranha, no entanto, que para as vetos tcnham ocorrido inaceitaveis pressoes de 
setores da Associar;30 dos Magistrados Brasileiros. A moviment3r;ao desses setores, 
preocupados !laO com 0 fortalecimento do Pader a que pertencem, mas com a defesa 
de simples posi90es pessoais, nada aproveita aDs interesses publicos; ao contrario, 
diminufda pcla falta de grandeza de suas postula90es, 56 podenl levar ao acirramento 
de animas e ao despreslfgio de toda a Justirya. Sem fortalecimento institucional do 
Mini sterio Publ ico, nao poderao ser vencidos os desafios comuns ao bom 
funcionamento da atividade jurisdicional do Estado, especiaimente 0 incremento 
da crimi nal idade violenta e a mu ltiplicaryao dos grandes delitos de ordem economica 
[ ... ]". 

Assembleia-Geral Extraordim'lria em Brasilia. 
Identificados na foto: I. Le6ncio Vasconcelos (RJ); 2. Walderedo Nunes da Silva (RN); 3. Luiz 
Antonio Fleury Filho (SP); 4. Claudio Ferraz Alvarenga (SP); 5. Nidion Albemaz (GO); 6. Jose 

Pereira da Costa (GO); 7. Laurindo Campos (SE); 8. Oswaldo Vieira de Andrade (MS); 9. Jorge Luiz 
Dodaro (M P Militar/RJ); e 10. Gi lvan Correia de Queiros (OF). 

71 Na cpoca, comentou-se que teria ocorrido 0 veto em decorrencia de uma i nterven~ao pessoal do 
Ministro da Casa Civil - ex-Minislro do STF - Leitao de Abreu, que teria sugerido aqueles vetos 
em atenyao a pedidos de membros da Magistramra. 

72 Conf. APMP fNFOMATIVO, n. 208, de 15 dejane irode 1982; e BOLETIM DA AGMP, dejun/ dez 
de 1982. 
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A reuniao da Diretoria da CAEMP, nos dias 5 e 6 de mar90 de 1982,'3 mostra, 
com clareza, as questoes que it epoca tomaram-se objeto de sua aten9ao. Naquela 
ocasiao, os trabalhos levados a efeito resultaram nas seguintes delibera90es: 

1. Desenvolvimento de esforc;os visando a rejeic;ao dos vetos apostos na Lei 
Complementar Federal do Ministerio Publico, muito embora sejam do conhecimento 
de todos a dificuldade existente em razao do quorum (dois terc;os do Congresso) 
exigido pela Constituic;ao Federal, como tambem 0 fato historico de que desde 
1964 nenhum veto presidencial foi derrubado pelo Congresso Nacional. Alem disso 
trata-se de urn ana eleitoral e os parlamentares encontram-se em campanha, pouco 
permanecendo na Capital Federal. 

2. Moc;ao de pesar pela morte do Procurador da Republica, Pedro Jorge de Mello e 
Silva, em Pernambuco, decorrente de sua atuac;ao profissional no chamado 
"escandalo das mandiocas". Esta moc;ao sera comunicada atraves de oficio ao 
Presidente da Republica, ao Ministro da Justic;a, ao Procurador-Geral da Republica 
e ao Presidente da Associac;ao Nacional dos Procuradores da Republica. 

3. Manutenc;ao de contatos junto a Receita Federal, inclusive marcando-se audiencia 
com 0 Secretario-Geral, para a obtenc;ao dos mesmos beneficios ficais da 
magistratura. 

4. Expedic;ao de oficios aos Presidentes das Associac;oes Estaduais para incluir nas 
respectivas legislac;oes as conquistas nao obtidas na Lei Organica Federal do 
Ministerio Publico, especialmente as que foram objeto de veto. 

5. Expedic;ao de oficios aos Presidentes das Associac;oes Estaduais, visando a 
uniformizac;ao da legislac;ao sobre 0 Ministerio Publico, principalmente 
recomendando especial atenc;ao a proibic;ao total da advocacia. 

6. Acompanhamento dos trabalhos de elaborac;ao do Anteprojeto da Lei Organica 
das Policias Estaduais. 

7. Apoiar integralmente eventuais medidas que venham a ser propostas pela 
Associac;ao Paulista do Ministerio Publico relativas ao auto-aumento dos 
magistrados. 

Na luta pela igualdade de aplica9ao ao Ministerio Publico do novo calculo de 
gratifica9ao quinquenal dada aos magistrados federais, uma Assembleia-Geral Extraor
dinaria da CAEMP voltou a realizar-se, em Brasilia, em mar90 de 1983, e, em decorren
cia de suas delibera90es, 0 Presidente da Entidade, Jose Pereira da Costa, encaminhou ao 
Presidente da Republica, General Joao Batista Figueiredo, 0 seguinte expediente: 

A Confederac;ao Nacional do Ministerio Publico - CAEMP -, entidade de classe 
que congrega todas as Associac;oes do Ministerio Publico do Brasil, cumprindo 
deliberac;ao unanime de sua Assembleia Geral Extraordinaria, realizada nesta data, 

73 Conf. APMP INFORMATIVO, n. 212, de 22 de mar~o de 1982. 
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respeitosamentc, dirige-se a Yassa Excelencia a tim de solicitar as suas dignas 
providencias no sentido de conceder aos mcmbros do Ministerio Publico identicos 
beneficios aqueles outorgados aos intcgrantes da Magistratura Nacional, atraves do 
Decreto-Lei n. 2.0 19, de 28 de mar~o de 1983. Referido diploma leal explicitou a 
forma de calcular a gratifica9iio adicional de que trata 0 art igo 65, VIII , da Lei 
Complementar n. 35, de 14 de mar90 de 1979, exclu iu dos vencimentos tributaveis 
pcIa impasto de rcnda a vanta gem paga aos Magistrados nos tcrmos do § 10 do 
art igo 65 daqucla Lei Complementar e, finaimcnte, elevou as represclltayoes 
CO l1stantes do anexo que acompanha 0 Decreta-Lei n. 1.985, de 28 de dezcmbro de 
1982, em vintc pontos percentuais. 

Ocorre, Senhor Presidente, que essas mesmas pareelas remunerat6rias, previslas na 
Lei Complementar n. 35/79, tambem foram atribuidas aos membros do Min isterio 
PLlblico pel a Lei Complementar n. 40, de 14 de dezembro de 1981,0 que evidenciou 
a inten9ao de Yossa Excelencia, acolhida pelo legislador, em conferir as dllas 
Inst itll ic;:5es igual tratamento juridico-remuneratorio. 

Portanto, a pretensao ora ex posta objet iva apenas manter 0 equilibrio do sistema 
legal em vigor, verdadeira garantia institucional, observada ha longos anos nos 
Estados da Federa~ao. 

Apresentando a Yossa Excelencia a confianc;:a de todo 0 Ministerio Pllbl ico Nacional, 
renovamos os nossos protestos da mais elevada considerac;:ao. 

6.7 Luiz Antonio Fleury Filho (SP) 

Bien io julho/1983 - julho/1985 

A Confederayao Nacional do Ministerio PLlbli co (CAEMP) 
reuniu-se em Assembleia-Geral, em Belo Horizonte, em junho de 
1985, oportuni dade em que fo i promovida uma reforma de seus 
estatutos e anali sados os projelos dos C6digos Penal, Processual 

Penal e de Execuyao . Dentro de seu ca lendario eleitoral fo i, tambem, naquela As
sembleia, eleita a nova Diretoria da Entidade. 

Dois nomes inicialmente surgiram como possiveis candidatos it Presidencia 
da Entidade: Lui z Anton io Fleury Filho, de Sao Paul o, e Waldir de Andrade Bitu, de 
Pernambuco. Como este iilti mo abriu mao de sua candidatura, "para que a chapa 
eleita representasse 0 consenso de lodos", fo ram eleitos: 

Diretoria 

Presidente - Luiz Anton io FleUlY Fi lho (SP) 

10 Vice-Presidente - Wladimir Giacomuzzi (RS) 

20 Vice-Presidente - Luis Fernando de Freitas Santos (RJ) 
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3° Vice-Presidente - Francisco Jose Sannento de Azevedo (AL) 

4° Vice-Presidente - Jose Antero Monteiro Filho (MG) 

5° Vice-Presidente - Helio Juck (SC) 

Secretario Executivo - Antonio Araldo Ferraz Oal Pozzo 

Conselho Consultivo 

Presidente - Edith MarHia Maia Crespo (PA) 

1 ° Vice-Presidente - Waldir de Andrade Bitu (PE) 

2° Vice-Presidente - Arnaldo Augusto Goulart Novis (BA) 

3° Vice-Presidente - Zelio Guimaraes e Silva (ES) 

Departamentos Regionais 

SuI: Ronaldo Antonio Botelho (PR) 

Nordeste: Newton Soares de Oliveira (PB) 

Centro-Oeste: Oswaldo Vieira de Andrade (MS) 

Oistrito Federal: Gilvan de Queiroz (OF) 
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Come<;ava ali uma gestao, que, por resultar na posterior reelei<;ao de Fleury, 
iria, por quatro anos, dedicar-se a constru<;ao de novos diplomas legais que seriam 
fundamentais para a afinna<;ao nacional do Ministerio Publico. Oesse trabalho adviria 
a lei que criou a A<;ao Civil Publica e os trabalhos politicos e doutrimlrios preliminares 
em busca de urn moderno texto do capitulo constitucional que trata do Ministerio 
Publico. 

Fleury sentiu, inicialmente, que era necessario instilar urn atuante espirito de 
c1asse em nivel das Associa<;oes Estaduais. Em alguns Estados, 0 Ministerio Publico 
ja possuia associa<;oes de Classe consolidadas; outros tinham apenas associa<;oes 
incipientes e, em alguns, a representa<;ao classista englobava 0 Ministerio Publico e 
a Magistratura. Havia ate mesmo urn deles em que 0 Presidente da Associa<;ao do 
Ministerio Publico era, tam bern, 0 Presidente local da OAB. 

Dentro desse quadro, ele e membros de sua Oiretoria viajaram seguidas vezes 
pelo Pais, fundando Associa<;oes especificamente de membros do Ministerio Publico 
onde aquelas nao existiam, ou existiam em conjunto com a Magistratura. Por outro 
lado, por meio de reunioes e palestras procurava despertar 0 estimulo de atua<;oes 
ministeriais voltadas para uma, sempre presente, independencia do Ministerio Publico. 

Foi durante esse mandato de Luiz Antonio Fleury Filho que surgiu a Lei da 
A<;ao Civil Publica (Lei n. 7.347, de 24 de junho de 1985). 

Na epoca, observa Fleury Filho, s6 havia a ac;ao popular, que 0 Ministerio Publico 
nao tinha legitimidadc para prop~r, ou a ac;ao individual. Nao se tinham instrumentos 
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para defender os interesses difusos. Foi com esta lei que comec;aram os novos poderes 
do Ministerio Publico, quando a Instituic;ao obteve 0 direito de defender 0 consumidor 
e 0 meio ambiente.74 

Em julho de 1983, anteprojeto de lei relativo it protec;ao dos direitos difusos 
foi levado ao I Congresso Nacional de Direito Publico, em Porto Alegre, por Ada 
Pellegrini Grinover, Candido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe e Waldemar de 
Oliveira Junior. 

o anteprojeto apresentado, em Porto Alegre, recebeu valiosas contribuic;oes e 
importantes sugestoes, inclusive da Associac;ao Paulista do Ministerio Publico e, em 
1984, 0 Deputado Fhivio Bierrenbach apresentou-o it Camara dos Deputados, 
recebendo 0 numero 3.034/84. 

Aquele anteprojeto foi, em dezembro do mesmo ano, objeto da tese "A Ac;ao 
Civil Publica e a tutela jurisdicional dos interesses difusos", apresentada no XI 
Semimirio Juridico de Grupos de Estudo do Ministerio Publico de Sao Paulo, por 
Antonio Augusto Mello de Carvalho Ferraz, Edis Milare e Nelson Nery Junior. 

o trabalho daqueles colegas propunha a adoc;ao da expressao "ac;ao civil publica", 
ampliava a participac;ao do Ministerio Publico, e 0 alcance da lei, para abranger a 
tutela do consumidor e de outros "interesses difusos", previa expressamente a 
possibilidade de concessao de cautelares e, dentre outras inovac;oes, regulava a 
instaurac;ao e 0 arquivamento do "inquerito civil. 7S 

Em junho de 1985, inumeras teses foram apresentadas no VI Congresso 
Nacional do Ministerio Publico, enfocando 0 mesmo lema por outros membros do 
Ministerio Publico paulista, como Jose Geraldo Brito Filomeno, Antonio Hennan de 
Vasconcellos e Benjamin e Hugo Nigro Mazzilli. 

Luiz Antonio Fleury Filho, na condiC;ao de Presidente da CONAMP, relembra
se de que 

[ ... ] 0 Ministerio Publico estava certo na antevisao de que a sociedade civil reclamava 
a elaborac;ao de instrumentos processuais que viabilizassem a defesa dos interesses 
difusos, ate entao desprovidos de patrono judicial. 

Assim, ao receber da Procuradoria-Geral de Justic;a de Sao Paulo, pelas maos do 
entao Procurador-Geral de Justic;a, Paulo Salvador Frontini, 0 anteprojeto elaborado 
pelos colegas Antonio Augusto M. C. Ferraz, Edis Milare e Nelson Nery Junior 
(tomando por base a ideia original dos quatro juristas que 0 idealizaram), nao vacilei 

74 CONAMP EM REVISTA, o. 2, out.l2003, p. 9. 

75 Edis Milan:, oa apreseotalj:30 de A~ao Civil Pliblica, 1995. 
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em submete-Io ao Plenario da CONAMP e, com 0 apoio dessa entidade, encaminha-
10, (via Ministerio da Justi~a) ao Excelentissimo Presidente da Republica, Doutor 
Jose Sarney. 

o trabalho encaminhado por Fleury foi adotado pelo executivo e recebeu 0 

numero 4.484/85, da Camara dos Deputados (n. 20/85, do Senado). "0 Congresso 
Nacional, naquele momento, ja estava maduro em rela~ao as novas functoes do 
Ministerio Publico, tanto que conseguimos aprovar nosso anteprojeto em oitenta 
dias"76, pois, tramitando mais rapidamente do que 0 projeto inicial (n. 3.034, 
apresentado pelo Deputado Flavio Bierrenbach), acabou por se transfonnar na Lei n. 
7.347, de 24 de julho de 1985, dando ao Ministerio Publico a possibilidade de postular 
em juizo a tutela dos interesses transindividuais. 

Aquela Lei, observa Alexandro Teixeira da Cruz, "[ ... ] e fruto do trabalho, da 
percepctao, eu diria ate da genialidade, de outros colegas que aturam nas atividades 
de formata~ao do Ministerio Publico nas decadas de setenta e oitenta".77 Ao mostrar 
a "revoluctao" legislativa que ela produziu, ele aduz: 

Ate entao estava claro que no nosso direito as questoes levadas a Justi~a envolviam 
uma postura de visao do direito individualizado. 0 individuo afetado por detenninado 
problema, envolvido em uma situayao de conflito de interesses, comparecia ao Estado 
julgador, e a partir dai desenvolvia-se ali a atividade jurisdicional atinente aquela 
postula~ao. 

A partir da decada de setenta comeyamos a enxergar 0 direito sob novo prisma. Eu 
diria nao abandonando a ideia do individualismo ja que 0 direito continua sendo 
defensavel evidentemente do plano individual, mas agregando a essa visao 
individualista a perspectiva de analise de surgimento e sobretudo de defesa de novas 
gerayoes de direitos. 

Aquela Lei legitimou 0 Ministerio Publico como defensor de interesses 
individuais homogeneos, transformando-o em uma "alavanca processual" e, em apenas 
uma decada, tomou-se urn dos mais atuantes orgaos de defesa social. Com aquela 
Lei, a lnstitui~ao ganhou urn novo modelo, urn novo perfil, urn novo desenho, e os 
interesses transindividuais de categoria ou classe de pessoas e direitos indivisiveis e 
indisponiveis de toda sociedade passaram a ser defendidos satisfatoriamente. 

Em outubro de 1983, Luiz Antonio Fleury Filho entregou ao Procurador-Geral 
da Republica, Inocencio Martires Coelho, uma sugestao de Refonna Constitucional, 
com a qual se abriu urn canal de discussao sobre a Justi~a e 0 Ministerio Publico, no 
seio do Congresso Nacional. 

76 Luiz Antonio Fleury Filho, em entrevista a CONAMP em Revis/a, n. 2, out.l2003, p. 9. 

77 Promotor de Justi<;a de Santa Catarina, em Palestra na AMMP, em 15 de fevereiro de 2008. 
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A ampliac;ao dos descontos do Imposto de Renda aos membros do Ministerio 
Publico, materia que ja estava na pauta das reivindicac;oes da CAEMP desde a gestao 
anterior, a qual foi equacionada na gestao de Fleury, quando, em companhia de outros 
colegas, em reuniao, na Secretaria da Receita Federal, com 0 Doutor Francisco 
Dornelles, em 28 de fevereiro de 1984, conseguiu que fossem admitidas as deduc;oes 
celulares consubstanciadas na Instruc;ao Normativa n. 15, beneficiando os membros 
do Ministerio Publico da Uniao, Estados e Distrito Federal e Territorios. 

Ainda naquele ano, em 19 de novembro de 1984, a Assembleia-Geral da 
CAEMP, em Brasilia, recebeu a visita do candidato it Presidencia da Republica, Doutor 
Tancredo de Almeida Neves, ex-integrante do Ministerio Publico de Minas Gerais.78 

Naquela oportunidade, 0 Presidente da CAEMP, Luiz Antonio Fleury Filho, 
fez 0 seguinte pronunciamento: 

Quero, em nome da Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico, transmitir a 
Vossa Excelt~ncia a satisfa~ao de todos nos, ao recebe-Io nesta Assembleia Geral, 
onde se fazem presentes representantes de todos os Estados da Federa~ao e do 
Distrito Federal. 

Satisfa~ao que se torna ainda maior, quando ser veri fica que nos visita hoje nao 0 

homem publico, ex-Primeiro Ministro, ex-Deputado Federal, ex-Senador da 
Republica, ex-Governador, para citar apenas algumas das elevadas missoes que 
desempenhou. Recepcionamos, isto sim, 0 bacharel Tancredo de Almeida Neves, 
que no dia 8 de julho de 1932, assumia 0 cargo de Promotor de Justi<;a da comarca 
de Sao Joao Del Rey. Sim, para orgulho de todos nos, recebemos hoje 0 Promotor 
de Justi~a Tancredo Neves. 

Pennita-me Vossa Excelencia que evoque, neste momento, uma frase sua, dita em 
encontro que mantivemos no mes de agosto deste ano, pouco antes de deixar 0 

Governo de Minas Gerais: "0 homem e 0 retrato daquilo que sempre foi". 

Vossa Excelencia, em todos os anos de sua vida publica, jamais deixou de ser 
Promotor de Justi~a, lutando sempre a favor dos menos favorecidos pela sorte, 
enfrentando sem destemor os desafios, levando as ultimas conseqiiencias 0 sonho 
de uma sociedade livre, zclando pelo cumprimento da lei e buscando a realiza~ao 
da verdadeira justi~a social. 

78 Estiveram prcscntes, entre outros: Doutor Luiz Felipe de Azevedo Gomes, PGJ/RS e Presidente do 
Conselho Nacional de Procuradorcs-Gerais; Senador Jose Ignacio, Promotor de Justi<ra (ES); 
Deputados Federais Ibsen Pinheiro e Rosa Flores, Promotores de Justi<ra (RS); Stelio Dias e Helio 
Carlos Manhaes (ES); Promotores Jose Teodoro Mendes e Darcy Passos (SP); Pimenta da Veiga 
(MG); e os Deputados Estaduais Luis Vicente Calicchio (Promotor de Justi<ra de Minas Gerais); e 
Leoncio de Aguiar Vasconcelos (Promotor de Justir;a do Rio de Janeiro). 
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Assim e e deve ser 0 Promotor de Justi~a. Inquietudes, que 0 obrigam a con stante 
revisao dos valores tradicionalmente aceitos, fazem dele um homem jamais 
acomodado. Seu inconfonnismo sadio impele-o aos grandes desafios. 0 ideal do 
justo e da verdade sao as fontes de sua coragem. 

E, por certo, nao foram outras for~as, senao estas, que levaram Vossa Excelencia a 
deixar a comoda e confortavel posi~ao de Govemador de urn dos maiores Estados 
do Brasil, para aceitar 0 fonnidavel desafio de promover a concilia~ao nacional. 

Aproxima-se a celebra~ao de um novo pacto social, que devera traduzir-se em uma 
nova ordem juridica, economica, social e politica. Caminhamos a passos largos 
para a plena democracia, tao sonhada por todos os brasileiros. E nessa democracia 
sem adjetivos, mais do que nunca, fundamental sera a missao do Ministerio Publico. 

E necessario que se diga, ainda uma vez, que de nada adiantara 0 fortalecimento do 
Poder Judiciario, se a ele nao correspondcr um Ministerio Publico igualmente forte. 
Encarregado de levar a Juizo a defesa dos valores indisponiveis do homem e da 
sociedade, necessita 0 Ministerio Publico de garantias sem as quais e impossivel 0 

pleno exercicio de sua missao. E e preciso que se afirme: nao reivindicamos benesses, 
nao queremos favores, nem privilegios de carater pessoal, exigimos apenas 0 minimo 
para exercermos nossas fun~oes com dignidade. 

Queremos uma Institui~ao cada vez mais voltada para 0 interesse social, dedicada a 
tarefa de promover a Justi~a de fonna mais amp la, na defesa dos val ores maiores de 
nosso povo, do direito a melhor qualidade de vida, no exercicio do sagrado dever 
de assegurar a todos a oportunidade de viver de acordo com a propria consciencia. 

Queremos 0 Promotor de Justi~a com os olhos permanentemente voltados para 0 

interesse comum, sem receio de enfrentar os violentos e os poderosos, cada vez 
mais proximo dos seus comarcaos, fazendo de sua profissao urn instrumento de 
verdade e de paz. 

Queremos um Ministerio Publico que jamais se curve aos interesses dos poderosos 
do momento, que exer~a sua missao sem persegui~oes, nem odios, mas tam bern 
sem contempla~oes nem favorecimentos, que nao se preste a elabora~ao de pareceres 
encomendados, procurando aplicar a lei contra quem quer que seja, sem outros 
compromissos que nao sejam aqueles assumidos com a sociedade, com a lei e com 
a propria consciencia. 

Acreditamos que e chegada a hora de ocuparmos definitivamente 0 nosso lugar. 

Lugar conquistado por uma Institui~ao que faz de cad a passo uma luta, de cada luta 
uma bandeira, de cada bandeira urn ideal. 

Lugar ocupado a custa de sacrificios anonimos de varios de seus integrantes, alguns 
contribuindo com a propria vida para que a verdade pudesse triunfar. 

o Ministerio Publico nasceu sob 0 signo da luta. E por essa tradi~ao de luta, por seu 
passado e pelo seu presente, queremos participar da constru~ao de um novo Brasil. 
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Acreditamos que urn povo, para ser feliz, precisa crer na sua Justi~a. E urge que 
estudemos os meios de levar essa justi~a aos que mais necessitam, deixando nossos 
gabinetes para dar a cada urn 0 que Ihe e devido. 

Este, Doutor Tancredo Neves, e 0 compromisso do Ministerio Publico brasileiro, 
que hoje se reune para recebe-Io. Desejamos exercer em sua plenitude as nossas 
atribuicroes, indo alem da titularidade da acrao penal ou da fiscaliza~ao da lei. 
Desejamos fazer da nossa Institui~ao urn instrumento de paz social, contribuindo 
para a construcrao de uma sociedade livre e justa, com oportunidade para todos. 
Desejamos urn Ministerio Publico voltado para 0 povo, em que se facra da inteligencia 
uma arma, da independencia urn escudo, da consciencia do dever cumprido 0 imico 
refUgio. Desejamos 0 restabelecimento do imperio da verdade. Reafirmamos 0 nosso 
ideal, 0 de sermos, a todo instante e sempre, Promotores de Justicra, rogando a Deus 
que nos mostre 0 caminho do bern e nos de forcras para ajudarmos a construir urn 
mundo melhor. 

Em resposta a saudayao que lhe foi feita, 0 entao candidato a Presidencia da 
Republica, Doutor Tancredo de Almeida Neves, assim se manifestou: 

Eu me sinto muito honrado de encontrar-me nessa reuniao cercado de tao ilustres 
valores que integram esta categoria, que e das que mais tern colaborado para a 
ordem nacional, ou seja, os integrantes do Ministerio Publico. Em meio a todos os 
colapsos por que tern passado a ordem juridica brasileira, sempre se destacaram 
pela sua persistencia, pela sua dedicacrao, seu aprimoramento cultural, mas, sobretudo 
pelo inexcedivel devotamento aos seus deveres os nobres representantes do 
Ministerio Publico. 

Onde quer que exista urn representante do Ministerio Publico, na mais remota 
comarca ou na Capital das mais cultas e prestigiosas e imponentes do nosso Pais, ha 
sempre uma expressao de identificacrao com a lei, com 0 direito, a liberdade e a 
justicra. 

Ouvi aqui atentamente os discursos que se fizeram ouvir. E 0 que mais me alegrou 
e esta concepcrao dominante hoje de que 0 Ministerio Publico nao po de circunscrever
se tao somente a ser 0 fiscal da lei. 0 Ministerio Publico nao pode tao somente se 
integrar ao cumprimento dos seus predicamentos classicos, definidos em lei. E 
preciso que se de ao Ministerio Publico outras atribui~oes, compativeis com a 
evolu~ao do processo social brasileiro. Defender a lei, defender 0 interesse publico, 
defender os interesses da fazenda nacional, estadual ou municipal. Defender, 
sobretudo, os desprotegidos e aqueles oprimidos e sem duvida muito importante. 
Mas e que a sociedade moderna avancrou tanto, novas situa~oes se tornaram tao 
complexas e de tal forma desprotegidas pela lei, que e necessario urn novo organismo 
legal; e dentro desse novo organismo legal funcroes como a do Ministerio Publico 
para recolocar no equilibrio social, dentro da harmonia da convivencia humana, 
aquelas novas categorias humanas que se tornam cada dia mais carentes de prote~ao, 
de amparo e de quem por elas possa se interessar, recolocando-as na plenitude da 
sua expressao social. 
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Aqui me encontro cercado de representantes do Ministerio Publico e nada me honra 
mais que ve-Io atento, mais do que atento, vigilante, mais do que vigilante, 
preocupado em que nos possamos dar a este pais urn novo pacto social, que ha de 
vir de uma Constituiyao livremente votada por representantes do povo, escolhidos 
livremente pelo voto de nossos concidadfh \"\. 

A Constituiyao que nos haveremos de fazer votar pelos representantes do povo em 
Assembleia Nacional Constituinte, ha de ser aquele Pacto Social que, gerando novos 
direitos e obrigayoes, ha de definir na sua justa configurayao, as instituiyoes juridicas 
do nosso pais. E, entre estas, nenhuma mais digna de respeito, de apreyo e de 
admirayao do que 0 Ministerio Publico. 

Ouvimos aqui as reivindicayoes formuladas pelo Ministerio Publico. Vamos nos 
entre gar ao seu estudo com a maior atenyao e atribuir a estas postulayoes 0 melhor 
do nosso esforyo, dedicayao e inteligencia. E, conversando oportunamente com 
representantes dessa classe, procurar encontrar, 0 mais rapidamente possivel, 0 

atendimento as suas justas reivindicayoes. 

Agradeyo de maneira muito desvanecedora as palavras amaveis a mim dirigidas e a 
acolhida calorosa, amiga e fratema que aqui me foi dispensada. 

Na oportunidade, foi entregue a Tancredo Neves urn memorial da Classe, nos 
seguintes tennos: 

Na etema busca da realizayao do bern comum, destinayao natural do Estado, ao 
Ministerio Publico - como uma de suas Instituiyoes - compete a preservayao dos 
valores indisponiveis da pessoa humana e da sociedade politicamente organizada. 

A Confederayao Nacional do Ministerio Publico, acreditando na iminente celebrayao 
de urn novo pacto social, - que ira consubstanciar-se em nova ordem constitucional 
para 0 pais - impos-se a si mesma uma revisao critica, sistematica e serena acerca 
do ambito das atribuiyoes e da propria atuayao funcional da nossa Instituiyao. 

Essas reflexoes foram a preocupayao constante de todos os que integram 0 Ministerio 
Publico do Brasil, - temas centrais de encontros, seminarios e congressos. 

Todas as conclusoes apontam para 0 mesmo raciocinio, tao simples quanto 
verdadeiro: a legitimidade politica do Poder ludiciario advem de sua imparcialidade. 
Esta, por sua vez, e alcanyada atraves da independencia daquele Poder e da 
circunstancia de ser ele inerte, isto e, somente entrar em atividade mediante 
provocayao. Ora, se 0 proprio ordenamento juridico entrega essa provocayao ao 
Ministerio Publico,justamente nos casos em que ha urn valor fundamental emjogo, 
a independencia do Poder ludiciario de nada vale sem a independencia do Ministerio 
Publico. Vale dizer: a eficacia da independencia parajulgar depende necessariamente 
de haver julgamento e esta nao existira se 0 Ministerio Publico nao for independente 
para provoca-Io. 

Livrar a Instituiyao das pressoes e das manipulayoes politicas, liberta-Ia das poderosas 
foryas economicas que direta ou indiretamente a influenciam, fazer com que sejam 



152 J. CABRAL NETTO 

efetivamente a representante da coletividade e nao de govemos, eis a meta primordial 
a alcancrar. 

Alem da independencia funcional, que se traduz na subordinacrao do membro do 
Ministerio Publico apenas a lei e nao a sua chefia ou a outro Poder, precisa a 
Instituicrao de independencia politica, assegurada por meio de garantias 
constitucionais, algumas concementes a ela como urn todo, outras referentes a seus 
integrantes. 

As principais garantias politicas necessarias a Institui~ao sao: 

a) nomeacrao do Chefe do Ministerio Publico da Uniao pelo Presidente da Republica, 
atraves de lista triplice, ouvido 0 Senado Federal: eleicrao do Chefe do Ministerio 
Publico Estadual para mandato certo, do qual possa ser destituido por voto de 
desconfiancra do Colegio de Procuradores - em ambos os casos, com escolha dentre 
os membros da carreira; 

b) autonomia administrativa e financeira; 

c) dotacrao orcramentaria propria e global; 

As garantias politicas necessarias aos membros do Ministerio Publico sao, 
principal mente: 

a) vitaliciedade; 

b) inamovibilidade; 

c) irredutibilidade de vencimentos, equiparando-se os de Procurador de Justicra dos 
Estados aos dos Desembargadores e os do Procurador-Geral da Republica aos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com relacrao as respectivas 
vantagens gerais. 

De outra parte, ao lado de suas tradicionais atribuicroes, deve 0 Ministerio Publico 
ser urn dos organismos responsaveis pela defesa dos chamados interesses difusos, 
sempre violados quando se atenta contra a boa qualidade de vida, contra os direitos 
do consumidor, contra os bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, contra 
o meio-ambiente e outros semelhantes. 

Estes, basicamente, os ingredientes minimos para a composicrao de urn novo 
Ministerio Publico, apto a desempenhar seu importante papel na nova e tao almejada 
etapa de vida dos brasileiros, que em breve se iniciara. 

Luiz Antonio Fleury Filho 

Presidente 

Antonio Araldo F. Dal Pozzo 

Secretario-Geral 

A presencra de Tancredo Neves, naquela Assembleia-Geral da CAEMP, e a sua 
afirmacrao de que uma Assembleia Nacional Constituinte haveria de "definir, na sua 
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justa configura~iio , as in s t i tui ~iies juridicas de nosso Pais", inserindo expressamente 
nelas 0 Minisleri o Pl,blico como uma "das mais dignas de respeito, de apre~o e de 
adm ira~ao", deu inicio a novo capitulo de lutas dentro da CAEMP: 0 de inserir 0 

Ministerio Pl,bl ico naquela futu ra Constitui ~ao, com garantias e atribu i ~ii es expressas. 
Foi exatamente ali que um novo processo de evolu~ao do parquet do Brasil teria seu 
novo rumo de lutas! 

Diretoria 

6.8 Luiz Antonio Fleury Filho (SP) 

Bienio julho/J985 - julhoIJ987 

Em 29 de j un ho de 1985, por ocas iao do Vl Congresso 
Nacional, realizado, em Sao Paulo, durante a Assembleia-Geral da 
CONAM P fo i eleita, por ac l ama~ao , sua nova Diretoria. 

Presidente - Luiz Antonio FleUlY Filho (S P) 

1° Vice-Pres idente - Paulo Olimpio Souza (RS) 

2° Vice-Presidente - Francisco Jose Sarmento de Azevedo (AL) 

3° Vice-Pres idente - Valdir de Andrade Bitu (PE) 

4° Vice-Pres idente - Carlos Antonio da Silva Navega (RJ) 

5° Vice-Pres idente - Jose Antero Monteiro Filho (MG) 

Secretario-Geral - Anton io Ara ldo Ferraz Dal Pozzo 

Conselho C onsul t ivo 

Presidente - Nilton Marcos Carias de Oli veira (PR) 

1° Vice-Pres idente - Zelio Guimaraes Sil va 

2° Vice-Pres idente - Jose Pereira da Costa (GO) 

3° Vice-Pres idente - Pedro Iroi to Dorea Leo (SE) 

Conselho Fiscal 

Ulisses Ribeiro (MT) 

Aldeir Nogueira Barbosa (CE) 

Edi th Marilia Maia Crespo (PS) 

Suplente: Abil io Coutinho Neto (BA) 

Representantes Regiona is 

Norte: Thelmo Fortes (RO) 

Nordeste: Jose O li ve ira Lins (PI) 
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Sui: Moacir Morais Filho (SC) 

Sudeste: Paulo Sergio Reis (ES) 

Centro-Oeste: Francisco Pinto Neto (MS) 

Distrito Federal: Gilvan Correia de Queiroz 

Na solenidade de abertura daquele Congresso, 0 Presidente da CONAMP deixou 
claro, em seu discurso, os principios nos quais 0 Ministerio Publico desdobraria suas 
a90es, com 0 objetivo de seu crescimento e sua modemiza9ao. 

A par de tais afirma90es, a Assembleia-Geral daquele Conclave aprovou, por 
unanimidade, m09ao a ser remetida ao Presidente da Republica, ao Ministro da Justi9a 
e a Comissao (ou Grupo de Trabalho) presidida pelo Professor Affonso Arinos de 
Mello Franco,79 encarregada de levantamentos de subsidios para os trabalhos da 
Constituinte. 

Em decorrencia daquela M09ao, 0 Presidente da CONAMP, Procurador Luiz 
Antonio Fleury Filho, fez chegar ao Professor Afonso Arinos e aos membros do 
Grupo de Trabalho encarregado de estudar 0 Poder Judiciilrio e 0 Ministerio Publico 
o seguinte memorial: 

"0 Ministerio Publico e uma nova Constitui~ao" 

I. Premissas Basicas 

o Ministerio Publico brasileiro vern ganhando, nos ultimos tempos, fisionomia 
propria, que 0 distancia cada vez mais de suas origens historicas e tam bern de seus 
contemporaneos nos demais paises. 

Foram conquistas do pensamento juridico nacional, consubstanciadas em conhecidos 
textos legislativos, que, concretamente, permitem-nos tal afirma~ao. Recorde-se, 
apenas a titulo de exemplo, da Lei Complementar n. 40, de 14 de dezembro de 
1981, e da recente Lei n. 7.347, de 24 dejulho de 1985. No ambito dos Estados, 
outros diplomas leais poderiam ser trazidos it cola9ao, como a Emenda Constitucional 

79 A Comissao Affonso Arinos, observa Hugo Nigri Mazzili, foi urn ideia desenvolvida pelo ex
presidente Samey de nomear notaveis na area juridica, na area social, na area politica, enfim, nas 
varias areas de conhecimento, para que eles of ere cess em urn anteprojeto de aiteral;ao da Constituil;aO. 
Essa Comissao produziu urn trabalho teorico, que na verdade nao serviu de base pela Constituinte; 
esta levou apenas algumas idcias em conta, mas nao recebeu aqueles estudos como verdadeiro 
anteprojeto (Conf. His/aria de Vida, vol. IV, p. 78, do Memorial do Ministerio Publico do Rio 
Grande do SuI. 

AqueJa Comissao era integrada pelos juristas Fajando Jose Faria, Miguel Reale, Claudio Lacombe, 
Clovis Ferro Costa, Evaristo de Morais Filho, Jose Paulo Sepulveda Pertence, Laertes Ramos Vieira, 
Gilberto de Ulhoa Conto, Jose Saulo Ramos, Rafael de Almeida Magalhaes e Joao Pedro Gouveia 
Vieira. 
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Paulista n. 11, de julho de 1982, e a Lei Complementar n. 304, de 28 de dezembro 
de 1982. 

A moderna doutrina sobre 0 Ministerio Publico vern, assim, recebendo 0 aplauso e 
a aprova~ao por parte dos nossos legisladores e certamente sera profundamente 
meditada por todos quantos detem a responsabilidade de dar ao Brasil uma nova 
ordem juridica constitucional. 

Apresenta-se ela como urn sistema coerente e equilibrado de circulos concentricos, 
tendo por nucleo a ideia que a institui~ao tern a realizar no grupo social e os 
instrumentos de que necessita para realiza-Io. 

Pensando nessa ideia que 0 Ministerio Publico tern a realizar, poderiamos dizer que 
ele e 0 responsavel pela defesa da ordem juridica, dos interesses indisponiveis do 
individuo e da sociedade, velando pela observancia da Constitui~ao e das Leis, 
promovendo-Ihe a aplica~ao e a execu~ao. 

Ja os instrumentos de que necessita para a realiza~ao dessa ideia tornam-se visiveis 
a partir do seguinte raciocinio, tao simples quanto verdadeiro: a legitimidade politica 
do Poder Judiciario advem de sua imparcialidade. Esta, por sua vez, e alcan~ada 
atraves da independencia daquele Poder e da circunstancia de ser ele inerte, isto e, 
somente entrar em atividade mediante provoca~ao. Ora, se se entende que,justamente 
nos casos em que ha interesse indisponivel do individuo ou da sociedade, tal 
provoca~ao deve ser exercida pelo Ministerio Publico, a independencia do Poder 
Judiciario de nada vale sem a independencia do Ministerio Publico. Por outras 
palavras: a eficacia da independencia para julgar depende, necessariamente, de haver 
julgamento - e esta nao existira se 0 Ministerio Publico nao for independente para 
provoca-Io. 

II. Posicionamento Constitucional do Ministerio Publico 

Como Institui~ao que tern experimentado evolu~ao historica acelerada, e natural 
que 0 Ministerio Publico se tenha deslocado, topograficamente, ao longo de 
sucessivas Constitui~oes, e que nao haja, em nivel de direito comparado, 
uniformidade de tratamento a seu respeito. 

No momento atual, entende-se que, para exercer efetivamente suas fun~oes de orgao 
de defesa social autonomo e independente, deve-se-Ihe destinar capitulo proprio da 
Constitui~ao, it parte dos referentes aos Poderes do Estado, conceituando-o como: 
"Ministerio Publico, institui~ao permanente e autonoma, integrante do Poder Publico 
do Estado, e responsavel pela defesa da ordemjuridica, dos interesses indisponiveis 
do individuo e da sociedade, velando pela observancia da Constitui~ao e das Leis, 
promovendo-Ihes a aplica~ao e a execu~ao". 

III. Principios Institucionais 

Essa conceitua~ao dara novo vigor it unidade, it indivisibilidade e it independencia 
funcional do Ministerio Publico, tradicionalmente erigidos it categoria de principios 
institucionais. 
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Somente assim 0 Ministerio Publico sera realmente uno, no senti do de que, embora 
dividido em organismos distintos e autonomos entre si, por uma questao de racional 
divisao de tarefas, sernpre atuara pelos rnesrnos fundamentos. 

Por outro lado, fica evidenciado que e 0 Ministerio Publico, e nao seus representantes, 
que se faz presente na rela~ao juridica processual: a troca da pessoa fisica, do agente 
publico, nao produz qualquer altera~ao naquela. Este, 0 principio da indivisibilidade, 
com todas as suas conhecidas irnplica~oes. 

IV. Fun-roes Institucionais 

Ja se disse que a Institui~ao tern experimentado acelerada evolu~ao. Talvez nela se 
encontre urn reflexo da propria vida nacional, que busca novas solu~oes para as 
vicissitudes que tern encontrado pela frente, urn contexto intemacional hostil e 
agressivo. 

Infelizmente, essa carninhada nao se faz somente de avan~os! Marchas e 
contramarchas, progressos e retrocessos sao naturais na historia e se altemam 
velozrnente no nosso caso. 

Convem, por isso, assegurar, no texto constitucional, fun-roes institucionais basicas, 
como a representa~ao por inconstitucionalidade de lei ou ato nonnativo federal, 
estadual e municipal em face da Constitui~ao, de lei ou de ato nonnativo estadual e 
municipal em face da Constitui~ao do Estado e em casos de interven~ao da Uniao 
no Estado, ou deste, no Municipio; a prorno~ao da a~ao penal; a requisi~ao de 
instaura~ao de inqueritos, podendo avoca-los (para apura~ao de abuso de autoridade); 
a interven~ao nos processos judiciais nos casos em que entender existir interesse 
publico ou social. E estas, dentre outras, sao fun~oes institucionais exclusivas do 
Ministerio Publico. Fun-roes concorrentes seriarn: a promo~ao da a~ao civil publica 
e de medidas administrativas, inclusive de natureza cautelar, para a prote~ao do 
patrimonio publico e social, dos interesses difusos e coletivos, dos direitos individuais 
indisponiveis, das situa~oes juridicas de interesse geral, e para coibir os abusos do 
poder administrativo ou do poder econornico. 

V. Garantias do Ministerio Publico 

Como conseqiiencia do que ja se abordou, e fundamental que a nova Constitui~ao 
estabele~a urn sistema para 0 Ministerio Publico, quer de natureza estritamente 
funcional, quer de carater politico. 

Garantia de natureza funcional e a independencia funcional do representante do 
Ministerio Publico, que se traduz na sua subordina~ao apenas a lei e nao a sua 
chefia ou a outro Poder. 

Ja as garantias politicas, que visarn a dar a indispensavel independencia ao Ministerio 
Publico, subdividem-se em garantias concorrentes a Institui~ao, como urn todo, e 
outras, referentes a seus integrantes. 

As principais garantias politic as necessarias a Institui~ao sao: 
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a) nomeac;ao do Chefe do Ministerio Publico da Uniao pelo Presidente da Republica, 
atraves de lista triplice, ouvida a Camara e 0 Sen ado Federal: eleic;ao do Chefe do 
Ministerio Publico Estadual para mandato certo, do qual possa ser destituido por 
voto de desconfianc;a dos Procuradores de Justic;a - em ambos os casos com escolha 
dentre os membros da carreira: 

b) autonomia administrativa e financeira; 

c) dotac;ao orc;amentaria propria e global. 

As garantias politicas necessarias aos membros do Ministerio Publico sao, 
principalmente: 

a) vitaliciedade; 

b) inamovibilidade; 

c) irredutibilidade de vencimentos, com a atribuic;ao de sistemajuridico remunera
torio compativel com a dignidade da func;ao e livre das injunc;oes que the acabam 
tomando a independencia letra morta. 

VI. Impedimentos 

A outorga das garantias acima mencionadas esta a exigir urn sistema de impedimentos 
proprios e especificos para os orgaos do Ministerio Publico. 

Assim, ha que se proibir, no texto constitucional: 

a) 0 exercicio de qualquer outra func;ao, salvo cargo no magisterio superior; 

b) 0 exercicio do comercio; 

c) a participac;ao em sociedade comercial, exceto como quotista ou acionista. 

Tais impedimentos, ao lado da vedac;ao do recebimento, a qualquer titulo e sob 
qualquer pretexto, de percentagens ou custas nos processos em que atuem, darao 
aos orgaos do Ministerio Publico a dignidade institucional necessaria para poder 
cumprir suas func;oes. 

VII. Lei Organica Nacional 

Nao podendo, nem convindo it Constituic;ao Federal, descer a minucias e 
particularidades, mas diante da imperiosa necessidade de dar ao Ministerio Publico 
do Pais a mesma organizac;ao basica, preservando as diferenc;as e peculiaridades 
regionais, imagina-se que 0 ponto de equilibrio sera encontrado na previsao 
constitucional de edic;ao de uma Lei Organica Nacional do Ministerio Publico, a 
qual se amoldariam as Constituic;oes Estaduais e, posterionnente, as Leis Organicas 
especificas de cada Ministerio Publico. 

VIII. Conclusao 

Nos ultimos anos, os temas abordados foram objeto de serena meditac;ao e profunda 
revisao critic a da atuac;ao do Ministerio Publico, constituindo-se em temas centrais 
de artigos, encontros, seminarios e congressos. 
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Representam, assim, 0 que ha de mais novo dentro do pensamento do proprio 
Ministerio Publico e dos juristas que com ele se preocupam. 

Espera-se que esses principios sejam adotados pela Assembleia Nacional Consti
tuinte, po is se tern certeza de que em nivel dessa Egregia Comissao, ja se represen
tam pontos tranqiiilos e de pacifica aceita9ao, tao sintonizada ela esta com 0 que ha 
de mais modemo na doutrina nacional. 

Naquele Congresso, foram tomadas posi<;oes que iriam consolidar e aprimorar 
o Ministerio Publico. Convocada a Assembleia Nacional Constituinte, 0 plemlrio do 
conclave aprovou, por unanimidade, mo<;ao a ser enviada ao Presidente da Republica, 
postulando a presen<;a de representante da CONAMP na Comissao Presidida pelo 
Professor Affonso Arinos de Mello Franco, encarregada de levantamentos de subsidios 
para os trabalhos da Constituinte. Alem disso, 0 Procurador-Geral da Republica, a 
Diretoria da CONAMP e todos os Presidentes de Associa<;oes presentes aprovaram 
uma Carta de Principios, contendo "0 ideario de urn renovado Ministerio Publico". 

Como se falava, a epoca, na cria<;ao da "a<;ao penal popular", a Classe tambem 
se posicionou contra aquela, entendendo que ela violaria a garantia constitucional de 
ampla defesa, podendo mesmo se prestar a persegui<;oes politicas ou de vingan<;as 
pessoais. 

Em decorrencia do Temario do VI Congresso Nacional do Ministerio Publico, 
os inumeros textos nele apresentados careciam de urn estudo em conjunto de uma 
clara sistematiza<;ao. Foi, por isso, que a Diretoria da CONAMP, em sua reuniao de 
lOde setembro de 1985, em Brasilia, resolveu 

constituir uma Comissao de Assuntos Constitucionais80 para consolidar todas as 
materias apresentadas naquele Congresso relativas aos textos constitucionais sobre 
o Ministerio Publico. Para esse trabalho levou-se em conta as conclusoes aprovadas 
no mesmo, e fonnulou-se urn questiomirio sobre os temas mais polemicos, 0 qual 
seria enviado a todos os membros do Ministerio Publico do Brasil.81 

As respostas aqueles questiomirios e a consolida<;ao das materias aprovadas 
naquele Congresso Nacional, ajudaram a tra<;ar as linhas mestras das reivindica<;oes 
da CONAMP na Assembleia Nacional Constituinte. 

Quanto a citada "Comissao Affonso Arinos", a CONAMP nao esteve nela 
representada, mas Fleury fez uma exposi<;ao a seus membros, que incorporaram boa 
parte das suas coloca<;oes. 

80 Integrada por representantes de Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sui e Rio de 
Janeiro. 

81 Conf. APMG INFORMATIVO n. 297, de 15 de outubro de 1985. 
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,JUSTIC A 

E 

~=====:::: --==c.,,--= CONSTITUIlVTE 

Vc-se, na mesa dirctora dos trabalhos, da esqucrda para a direita: Jose Cclso de Mc10 Filho 
(posteriomlente Ministro do Supremo Tribunal Federal); lrai Baptista de Abreu, Corrcgedor-Geral do 

Ministt::rio Publico de Sao Paulo; Luiz Antonio Flcury Filho, Presidente da CONAM P; Antonio 
Ara ldo Ferraz Dal Posso. Prcsidente Executivo do Congresso; e Walter Paulo Sabella, Diretor da 

Associac,:ao Paulista do Ministcrio Pliblico. 

Com 0 andamento dos trabalhos da Assembleia Nac ional Constituinte, era 
preciso que 0 Mini steri o Pl.bl ico ti vesse os seus posicionamentos defin idos a respeito 
do que entendia ser necessario constar na futura Constituiyao para que ele pudesse 
bem responder as exigenc ias que a sociedade 0 demandava. Noutras palavras, 0 

constituinte tinha necessidade de saber, exatamente, 0 que 0 Ministerio Publico 
brasi leiro queria ser e como ser apresentado II Nayao, por meio de um texto que se 
esperava ser incorporado pela nova Constituiyao. 

Foi , com esse objetivo , que, em j un ho de 1986, a CON AM P reuniu a 
representayao nacional do M ini sterio Pl.blico, em Curitiba, e editou um docwnento 
no qual, de uma forma sistematica, foram colocadas todas as reivindicayoes do 
Ministerio Publico para sua fonllatayaO institucional, naquele momento. 

Antes de elaborarmos a Carta, formamos a comissao que consolidou os avancyos e 
as derrOlas da instituicyao, [ ... ] e procuramos fonnu lar 0 ideal. Querfamos a autonomia 
fi nanceira e admillistrati va, a indcpclldencia fUllcional do promotor de JUSti CY3, 3 
exc ilisividade da acyao penal, a legitimidadc para a dcfesa do consumidor, do meio 
ambiente e dos illteresses difusos de lima forma geral e a escolha do Proclirador
Gcral de JlIst icya dentro da carreira. 82 

82 LuizAnt6nio Fleury Filho, ill: CONAMP em Revis/a, vol.2, out .l2003. p. 10. 
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Em 21 de junho de 1986, veio a lume 0 resultado daquele trabalho, conhecido 
como Calia de Curitiba83 e que foi um marco nas lutas do Ministerio Pllblico nos 
trabalhos da Constituinte, consolidando uma serie de ideias que M muito eram 
perseguidas, mas que encontraram ummomento historico favoravel para sua aceita,ao. 
13, ao final da administra,ao de Fleury, 0 Congresso Nacional deu inicio aos trabalhos 
para a elabora,ao e vota,ao de uma nova Constitui,ao para 0 Pais. 

Fleury licenciou-se para visita oticial a entidades congeneres dos Estados 
Unidos da America e 0 1° Vice-Presidente, Paulo Olimpio de Souza, do Rio Grande 
do Sui, assumiu a Presidencia da Entidade por quatro meses. Em janeiro de 1987, 
Fleury fora nomeado Secretario de Estado da Secretaria de Seguran,a Publica de Sao 
Paulo, e teve, en tao, que se afastar da presidencia da CONAMP. A poucos meses da 
elei,ao para a nova Oiretoria da Entidade, Paulo Olimpio de Souza, em decorrencia 
de questoes ligadas it Institui,ao no seu Estado, nao teve condi,oes de assumir 
plenamente a Presidencia." A seu pedido, Araldo, que, naquele momento, praticamente 
elaborava toda a planifica,ao ideologica da CON AMP, com vistas it Constituinte, 
pas sou a conduzir, nesse campo, a Entidade, em contato constante com Paulo Olimpio, 
via telefone. 

Fleury teve um grande papel historico a fi·ente da CONAMP, como mostra a 
elabora,ao da Carta de Curitiba, na prepara,ao dos principios essenciais para 0 

Ministerio Publico, nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, da qual ele 
nao p31iicipou, pOl·que ja assumira a Secretaria de Seguran,a Publica de Sao Paulo. 

6.9 AntOnio Araldo Ferraz Oal Pozzo 

Bienio junho/1987 - junho/1989 

Urn Candidato Aclarnado 

Ao final da gestao de Luis Antonio Fleury Filho, os trabalhos 
pelo posicionamento do Ministerio Pllblico, na futura Constitui,ao 

do Pais, ficaram sob a responsabilidade de Antonio Araldo Oal Pozzo, seu Secretario
Tesoureiro na CONAMP. Paulo Olimpio, 0 Vice-Presidente, pediu-Ihe que continuasse 
no trabalho iniciado por Fleluy, porquanto ele, estando no Rio Grande do Sui, nao 
tinha no momenta condi,oes de ficar it fi·ente daquela luta em Brasilia. Dessa forma, 

83 Conf. neste livro, 2" Carta de Curitiba. 

84 Ele clispulava a indica~iio de seu nome para compor a !isla tr[plice para Procurador-Geral de Justiya 
de sell Estado. 
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quando Araldo foi eleito, na sucessao it renuncia de Fleury, ele ja estava dominando 
as demarches que, ate entao, tinham sido feitas no Congresso Nacional. 

Em 4 de junho, em Campo Grande (MS), a Assembleia-Geral da CONAMP 0 

elegeu e deu posse it nova Diretoria da Entidade, nao tendo havido mais do que uma 
chapa concorrente. Ele passou, entao, a comandar diretamente os trabalhos da 
Constituinte. 

Diretoria 

Presidente - Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo (SP) 

1 ° Vice-Presidente - Anisio Bispo dos Santos (MS) 

2° Vice-Presidente - Jones Karrer de Castro Monteiro (AM) 

3° Vice-Presidente - Elze Rodrigues Lugon (DF) 

4° Vice-Presidente - Myrtes Almeida Marques (GO) 

5° Vice-Presidente - Joao Lustosa Cantarelli (PE) 

6° Vice-Presidente - Osni Valmir de Freitas Tarquino (RN) 

7° Vice-Presidente - Luiz Eduardo Custodio (RO) 

Secretario-Tesoureiro - Walter Paulo Sabella (SP) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Edith MarHia Maia Crespo (PA) 

1 ° Vice-Presidente - Maria Eugenia da Silva Ribeiro (SE) 

1 ° Vice-Presidente - Jose de Oliveira Lins (PI) 

Conselheiros: 

Jorge Luiz Dodaro - Associa9ao MP do Brasil (RJ) 

Maria de Salete Maia Salles (AC) 

Clarice Lins Haddad (BA) 

Conselho ConsuItivo 

Presidente - Francisco Jose Sarmento de Azevedo (AL) 

1 ° Vice-Presidente - Antonio Fradique Aciolli (CE) 

2° Vice-Presidente - Joao Raimundo Leitao (MA) 

Diretorias Regionais 

Norte: Caetano Amico (AP) 

Nordeste: Fernando Vasconcelos (PB) 

Sudeste: Luiz Carlos Nunes (PB) 

Centro-Oeste: Egydio de Souza Neves (MT) 

Distrito Federal: Gilvan Queiroz (DF) 
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U m Depoimento Hist6rico 

Durante 0 andamento dos Trabalhos da Constituinte, era do conhecimento de 
todos a atua~ao, os contatos, as ideias e os relacionamentos de Antonio Araldo dentro 
do Congresso Nacional. Todos sabiam que era ele quem tra~ara a estrategia para 
"enfrentar" a Constituinte! 

Urn dos primeiros atos desencadeados pela Assembleia Nacional Constituinte 
foi a designac;ao de "audiencias publicas", oportunidade em que eram ouvidos, dentro 
da especialidade dos entrevistados, a exposic;ao e os posicionamentos necessarios 
para possiveis aproveitamentos no futuro texto constitucional. E foi em uma dessas 
audiencias que Araldo Dal Pozzo emprestou 0 brilhantismo de sua inteligencia e seu 
conhecimento de causa ao mostrar a posic;ao que 0 Ministerio Publico procurava na 
Constituic;ao em elaborac;ao. Foi tao convincente que a pr6pria comissao 0 aplaudiu 
de pe! 

Lutava-se, entao, para dar uma posic;ao de destaque ao Ministerio Publico na 
futura Constituic;ao, quando, no dia 13 de abril de 1987,85 a Assembleia Nacional 
Constituinte instalou 0 seu primeiro ato efetivo de trabalhos: a sua prime ira audiencia 
publica. E era exatamente 0 Ministerio Publico que deveria ser en tao ouvido! 

Designado pelo Vice-Presidente da CONAMP -, pois Luis Antonio Fleury 
Filho ja havia se afastado da Presidencia da Entidade -, Antonio Araldo compareceu 
aquela audiencia publica e teve entao a oportunidade de expor aos Congressistas 
todas as posic;oes da CONAMP, observando, em sintese, que 0 Ministerio Publico 
pretendia exercer fun~oes de defesa da sociedade e dos direitos constitucionalmente 
assegurados aos cidadaos, mas que, para isso, precisava de garantias que assegurassem 
a independencia publica da Instituic;ao e de seus membros, alem de urn sistema de 
controle dos seus pr6prios poderes. 

Urn dos momentos mais importantes para 0 Ministerio Publico do Brasil foi a 
exposi~ao de Araldo na Subcomissao do Poder Judiciario e do Ministerio publico.86 

A atenc;ao e a presenc;a no momenta de seu pronunciamento foram muito grandes, 
porquanto, como ja se disse, aquela seria a primeira audiencia publica da Assembleia 
Nacional Constituinte. 0 registro do que ele disse naquela oportunidade e de 
significativa importancia para a hist6ria do Ministerio Publico brasileiro: 

85 Numa coincidencia hist6rica, aquela audiencia realizou-se exatamente no mesmo dia em que, dez 
anos antes, em 13 de abril de 1977, surgira a Emenda Constitucional n.7, que resultou na possibilidade 
de termos, em 1981, a Lei Complementar n. 40/81. 

86 A audiencia foi assistida por dezenas de Constituintes, pelo Procurador-Geral da Republica - Doutor 
Jose Paulo Sepulveda Pertence -, Procuradores-Gerais de Justicra, Presidentes de Associacroes de 
quase todo 0 Brasil e inumeros jomalistas (Cont: APMP NOTICIAAIO, Ano I, n. 3, abril de 1987). 



CONAM P-CAEM P - UMA HISr6RIA SEM FIM 163 

A abertura deste espa~o, no palco mesmo da Assembleia Nacional Constituinte, 
para "audiencia de entidades representativas de segmentos da sociedade", sem duvida 
traduz uma feliz inspira~ao democratica que iluminou esta Casa e que dela se irradia 
como uma esperan~a, projetada como urn arco-iris atras da tormenta, pendurado 
num ceu em que 0 sol teima por brilhar, varando as nuvens. 

E a frente, como realidade quase palpavel, a consciencia de que a Historia nos 
ouve, sinto a vibra~ao intensa das responsabilidades que se entrecruzam em minha 
mente e no meu cora~ao e na minha alma. 

E que devo falar de uma paixao, desapaixonadamente; de uma fe, sem trazer dogmas; 
de uma Institui~ao a que perten~o sem visao corporativista. E que devo, atado ao 
tempo que se escoa, celere e fugidio, retratar os anseios de uma Institui~ao sofrida 
e muitas vezes mal compreendida, mas que teima em ter seu destino ligado a 
democracia. E que devo desfazer equivocos e distor~oes e tentar demonstrar que 0 

Ministerio Publico se ajusta perfeitamente no sistema de distribui~ao de Justi~a, 
sem sequer tocar nos predicamentos de outras institui~oes que desse sistema tam bern 
se encarregam. 

I. Premissa inicial 

E a primeira premissa que se poe - apenas para que nao falte 0 alicerce da constru~ao 
- e a de que 0 ordenamento juridico, indispensavel para a convivencia social, acaba 
transportando, para 0 mundo das normas, os valores que resultam na propria vida 
em sociedade. 

Sem grande preocupa~ao cientifica, podemos dizer que tais valores podem se dividir 
em dois grandes grupos: os chamados val ores individuais e os valores sociais. 

Os valores individuais, como se sabe, traduzem interesses individuais, como 0 

interesse do vendedor pelo pre~o da coisa vendida e 0 do comprador, pelo objeto 
adquirido. 

Ja os valores sociais sao aquele que interessam a toda a coletividade, pois sao 
essenciais para a propria sobrevivencia da sociedade. Sem prote~ao desses val ores 
- como a vida - ela realmente nao teria como sobreviver. 

A manifesta diferen~a entre tais valores se revela tambem na propria forma de 
iniciativa para sua defesa e preserva~ao. 

Assim, enquanto ordenamento juridico confia no particular para a defesa dos 
interesses individuais, deixa a defesa do interesse publico a cargo de suas institui~oes 
- uma das quais e, precisamente, 0 Ministerio Publico. 

II. Ministerio Publico como representante da sociedade 

Destas observa~oes singe las e preliminares, resulta a conseqiiencia logica de que 0 

Ministerio Publico defende 0 interesse publico, que tern por titular a sociedade. 

Ao defender 0 interesse publico, 0 Ministerio Publico representa a sociedade, e 
nao 0 Estado, enquanto pessoa juridica de direito publico. 
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III. Formas de atua~ao - Competencias existentes 

A defesa dos interesses da sociedade 0 Ministerio Publico vern cumprindo, como 
Institui~ao ja organizada, como representante nos milhares de Comarcas em todo 0 

territorio nacional, em tres areas de atua~ao: 

1 a - Atua~ao fora do processo 

o povo conhece e confia no Promotor - e por isso mesmo 0 procura em seu gabinete. 
o Ministerio Publico, silenciosamente, vern fazendo, hei muitos e muitos anos, 0 

papel do "ombudsman" ou de ouvidor do povo, apesar de toda falta de estrutura 
para 0 trabalho (quando dispoe de maquina de escrever e papel timbrado, sente-se 
privilegiado!) e da falta de meios legais adequados para resolver todas as situa~oes. 

E sua atividade preventiva, evitando inumeros litigios, que iriam afogar ainda 
mais a Justi~a. 

E 0 atendimento de conjuges que nao mais se entendem; de pais que nao conseguem 
controlar 0 filho, e a obriga~ao alimentar que se resolve. 

Sao brigas de vizinhos por uma cerca derrubada, por uma arvore que atrapalha, por 
uma horta destruida por aves domesticas. 

E a intermedia~ao que 0 Ministerio Publico faz junto ao INPS para uma pensao ser 
paga; junto a Prefeitura para conseguir uma ambulancia; junto ao Posto de Saude, 
por urn atendimento medico. 

E uma escritura que se consegue, urn atestado que se emite. 

E a fiscaliza~ao de estabelecimentos carcerarios. 

E a defesa dos direitos trabalhistas ou decorrentes de acidentes laborais. 

E 0 controle das Funda90es. 

Tao importante e sua tarefa conciliatoria, que a Lei do Juizado de Pequenas Causas 
reconhece valor de titulo executivo extrajudicial ao acordo referendado pelo 
Ministerio Publico. 

23 
- Atua~ao investigatoria do Ministerio Publico 

A mais recente atividade confiada ao Ministerio Publico - a de prop or a9ao civil 
publica de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, 
bens e direitos de valor estetico, artistico, historico, turistico e paisagistico - confiada 
atraves da lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, permite a Institui~ao que instaure, 
"sob sua presidencia, inquerito civil" ou que se requisite "de qualquer organismo 
publico ou particular, certidoes, informa~oes, exames ou pericias, no prazo que 
assinalar, 0 qual nao podera ser inferior a 10 dias uteis" (art. 8°, § 1°). 

Jei na sua mais tradicional atividade, que e a atividade perante a Justi~a Criminal, 
muito pouco po de fazer 0 Ministerio Publico na area da investiga~ao. 
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Curioso frisar que 0 sistema parece estar, ai, de ponta cabe~a: para produzir provas 
que nao valem para condenar (as do inquerito policial, como regra), 0 Estado conta 
com complexo organismo policial; ja para produzir as prova que podem sustentar 
uma condena~ao (a produzida em Juizo) ha urn homem s6, sem qualquer estrutura 
de trabalho, que e 0 Promotor de Justi~a. 

3u 
- Atua~ao processual do Ministerio Publico 

Dentro do processo, 0 Ministerio Publico defende 0 interesse da sociedade ora 
propondo as respectivas a~oes, ora intervindo em processos iniciados por terceiros. 

Essa atua~ao processual, no campo do direito penal, e bern conhecida. 

Na area dvel, 0 Ministerio Publico propoe as seguintes principais a~oes: 

- representa~ao por inconstitucionalidade; 

- nulidade de casamento. 

- interdicrao; 

- acroes acidentarias (assistindo 0 trabalhador); 

- a~oes trabalhistas; 

- a~ao de repara~ao de dano causado por delito, quando a vitima e pobre (Caso Vila 
Soco); 

- a~oes civis publicas da Lei n. 7.347 (quanto as a~oes para repara~ao de danos 
causados ao meio ambiente, cumpre lembrar, que em menos de dois anos 0 Ministerio 
Publico de Sao Paulo ajuizou 75 a~oes, instaurou 22 inqueritos, prepara 231 
representa~oes e ja conta com seis a~oes julgadas e vitoriosas: 

a) caso da "passarinhada do Embu"; 

b) caso Novo Horizonte - derramamento de vinhoto em rio; 

c) caso "Barcacra Gisella" - derramamento de oleo no mar; 

d) caso Monte Azul Paulista - coloca~ao de filtros antipoluentes; 

e) caso Sao Vicente - idem; 

f) caso Espirito Santos do Pinhal, quando se impediu demolicrao de bern de valor 
artistico e arquitetonico nao tombado. 

De se lembrar, ainda, na defesa do consumidor, 0 caso do leite contaminado por 
radia~ao atomica, de repercussao internacional. 

Casos mais importantes de intervencrao: mandado de segurancra: acrao popular; a~oes 
que envolvam direito de familia e questoes de estado; causas em que haja interesse 
de menores e incapazes; nas falencias e concordatas; causas que digam respeito aos 
registros publicos, etc. 
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IV. Fun~oes Institucionais na Constitui~ao 

Acabamos de destacar algumas das principais atividades funcionais do Ministerio 
Publico. Sempre reivindicamos mais fun'toes, mais trabalho. Ainda hoje, faremos 
isso. 

Mas, a verdade e que, incompreensivelmente, contrastando de maneira frontal com 
a importancia social das competencias do Ministerio Publico - que tornam a 
Institui'tao tao importante a ponto de ser ela criada diretamente por normas 
constitucionais ", nossas Constitui'toes sao extremamente pobres na previsao legal 
das suas fun'toes institucionais basicas. 

Contrarian do 0 elementar principio de que a Lei que cria 0 orgao deve preyer suas 
competencias, efetivamente, as Constitui'toes acabam deixando de fazer essa revisao 
- e para se aquilatar as terriveis conseqiiencias que desse fato advem, imagine-se -
guardadas as devidas propor'toes - que a Constitui'tao deixe de preyer as 
competencias do Presidente da Republica, dos Tribunais Superiores ou mesmo do 
Poder Legislativo. 

Deixando 0 Ministerio Publico ao sabor dos ventos da legisla'tao infra-constitucinal, 
quase desprotegido, muito tern ele sofrido, quando nao desservindo 0 interesse social, 
para ficar amarrado a fun'toes que somente de maneira formal protege 0 interesse 
publico, as que, substancialmente, protegem interesses Iiticos de urn momento. 

Nada recomenda, alias, tudo aconselha, que as fun'toes institucionais basicas do 
Ministerio Publico se cristalizem em normas da Constitui'tao. 

V. As fun~oes que 0 Ministerio Publico ja desempenha 

A sugestao feita pelo Ministerio Publico, atraves da Confedera'tao Nacional, consiste 
no enunciado de principios gerais que formam urn sistema coerente e de incrivel 
plasticidade, capaz de abranger hipoteses que 0 futuro reserva, tendo por fuildamento 
ultimo a preserva'tao do interesse publico, do interesse da sociedade. 

Vejamos, em primeiro lugar, a previsao constitucional das fun'toes que hoje exerce 
o Ministerio Publico. 

I a. Defesa da Constitui'tao e de ordem juridica 

De nada vale a fun'tao estatal de produ'tao juridica sem a cria'tao de urn mecanismo 
capaz de impor sua observancia. 

Tal a importancia des sa prote'tao que a fun'tao de preservar a observancia da 
Constitui'tao e da ordemjuridica infraconstitucional aparece no proprio conceito de 
Ministerio Publico que se oferece (art. 1° das sugestoes). 

Segundo entendemos, cuida-se de fun'tao privativa do Ministerio Publico a de "re
presentar por incompatibilidade de lei ou ato normativo com norm as de hierarquia 
superior" (art. 3°, § 1°, letra "a") fun'tao essa que reaparece como fun'tao do Procu
rador-Geral da Republica (art. 10, inciso I) quando se cuidar de inconstitucionali-
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dade em face da Constitui9ao Federal ou em casos de interven9ao federal nos Esta
dos e tam bern reaparece como fun9ao dos Promotores-Gerais dos Estados (deno
mina9ao que se propoe em substitui9ao a de Procurador-Geral da Justi9a) em casos 
de interven9ao dos Estados nos Municipios (art. 13, § 1°, letra "b", inflne). 

Todavia, cria-se, aqui, urn sistema de controle externo da representa9ao a cargo de 
Procurador-Geral da Republica, que nao fica com 0 poder absoluto de decidir se 
representa ou nao por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da 
Constitui9ao Federal: sem prejuizo de seu parecer contrario, fica obrigado a oferecer 
a representa9ao quando fundamentadamente a solicitar: 

a) 0 Presidente da Republica (ou 0 Presidente do Conselho de Ministros); 

b) as Mesas do Senado Federal ou da Camara dos Deputados, ou urn quarto dos 
membros de cada uma das casas; 

c) 0 Governador, a Assembleia Legislativa e 0 Promotor-Geral dos Estados ou do 
Distrito Federal e Territ6rios; 

d) 0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante delibera9ao 
tomada por dois ter90s de seus membros (art. 10, paragrafo unico). 

2a
• Promover a a9ao penal publica 

Prevista no art. 3°, § 1°, letra "b", primeira parte. 

3a
• Interven9ao nos processos judiciais em que ha interesse publico 

Prevista no art. 3°, § 1°, letra "c", primeira parte, sempre que a lei 0 disser. 

A garantia de que a lei nao podera atribuir outra fun9ao ao Ministerio Publico que 
nao a de defesa do interesse da sociedade esta no art. 3°, § 3°, verbis: "A lei podera 
cometer outras atribui90es ao Ministerio Publico, desde que compativeis com sua 
finalidade" . 

4a• Inquerito Civil para instruir a9ao civil publica 

Previsto no art. 3°, § 1°, letra "d". 

Estas fun90es sao todas privativas do Ministerio Publico porque envolvem 
diretamente 0 interesse publico, cujo titular e a sociedade, a quem 0 Ministerio 
Publico representa. 

sa. A9ao Civil Publica 

Como fun9ao que ja exerce, mas sem exclusividade, compete ao Ministerio Publico 
"promover a a9ao civil publica [ ... ] em defesa dos interesses difusos e coletivos, 
dos interesses indisponiveis, bern como, na forma da lei, de outros interesses 
publicos" (art. 3°, § 2°, letra "b"). 

A9ao civil publica e aquela que toma esse nome porque e proposta pelo Ministerio 
Publico ou porque, como entendemos melhor, em razao da natureza do direito que 
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se pretende repara~ao judicial, nascido de urn interesse publico, cujo titular e a 
propria sociedade. 

Na legisla~ao em vigor, identifica-se pelo menos 41 a~oes civis publicas que podem 
ser movidas pelo Ministerio Publico. 

Nessas a~oes, 0 genero sempre e 0 interesse publico, do qual recente doutrina destaca 
duas especies principais: 

a) 0 interesse difuso - que tern por titular numero indeterminado de pessoas (efeitos 
da polui~ao de urn rio) e; 

b) interesse coletivo - que tern por titular urn numero indeterminado e significativo 
de pessoas, porem, determimivel (consumidores de urn remedio que causa mal a 
saude). 

VI. As fun~oes que 0 Ministerio Publico pretende exercer 

Uma Constitui~ao nao pode apenas retratar 0 passado, mas deve voltar-se para 0 

presente e olhar para 0 futuro. 

E pensando assim que 0 Ministerio Publico reivindica outras fun~oes, a nivel de 
previsao constitucional. 

1 0. Defesa da ordem juridica 

Hoje, embora 0 Procurador-Geral da Republica possa representar por 
inconstitucionalidade de lei ou ate normativo em face da Constitui~ao Federal, nao 
podem os atuais Procuradores-Gerais de Justi~a do Estado representar por lei ou 
ate normativo estadual e municipal em face da Constitui~ao do Estado ou mesmo 
em face da Constitui~ao Federal - 0 que representa grande lacuna na defesa da 
ordem juridica, a gerar perpelexidades incriveis. 

Pela sugestao que se faz, corrige-se esse defeito no mecanismo de controle do 
ordenamento juridico (art. 13, § 1°, letra "b", primeira parte e letra "c"). 

2°. Na area de investiga~ao criminal 

Nao e preciso demonstrar que a Justi~a, em especial a Justi~a Criminal deste pais, 
nao funciona. Lenta, burocratizada, cara, ineficiente e com resposta criminal apenas 
para os menos favorecidos, carece de reformas profundas - mas isto e tema do 
Poder Judiciario. 

A parte de Justi<;:a Criminal que diz respeito mais de perto ao Ministerio Publico 
esta na investiga~ao criminal, se bern que ai avan<;:aremos urn pouco para dentro da 
propria organiza~ao da Justi<;:a. 

A menos que se de ao Juizado de Instru~ao uma configura~ao completamente diversa 
daquela que tern nos paises europeus que 0 adotam, entendemos que nao ha menor 
condi~ao de ser implantado no Brasil e que em nada contribuiria para uma resposta 
criminal mais rapida. 
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o Ministerio Publico nao se posiciona contra 0 luizado de Instru9ao nos moldes 
europeus - apenas nao ve como ele possa ser transplantado para a realidade nacio
nal, onde as corpora90es policiais sao duas e onde 0 Ministerio Publico e a Magis
tratura sao carreiras distintas, onde ha falta de recursos para se criar gigantescos 
organismos novos. 

Preferimos uma solU9ao mais adequada aos nossos problemas, mas que representa 
inegavel avan90. 

Partimos da constata9ao de que ocorrido 0 delito, duas possibilidades existem: a) 
ou nao ha necessidade de se realizar 0 inquerito policial; ou, b) 0 inquerito e 
imprescindivel. 

Suponha-se, por exemplo, 0 caso de uma pessoa detida por agente policial porque 
porta uma arma, ou de duas pessoas brigando num botequim, ou de urn acidente de 
automovel que cause ferimentos levissimos, ou de urn "trombadinha" que e agarrado 
logo apos a subtra9ao de uma bolsa de alguem andando na via publica. 

Essas situa90es, hoje, darao inicio a urn procedimento contravencional ou a urn 
inquerito policial que demorara do is anos para ser concluido, para desprestigio da 
luSti9a, que encontrara na prescri9ao urn obstaculo intransponivel para impor pena 
ao delinqiiente. 

Para tais casos, imagine-se que a Constitui9ao deveria delegar aos Estados membros 
a possibilidade de legislar em materia processual, com cria<;ao do luizado Criminal 
para Delito de pequena Repercussao Social, do qual ja tra<;aria diretrizes basicas. 

Tal luizado Criminal contaria com Promotor de lusti9a e urn luiz de Direito de 
plantao. Nos casos de delitos de pequena repercussao social, em que os elementos 
indicadores da sua autoria e materialidade ja fossem diretamente recolhidos por 
quem atendesse a ocorrencia, seriam eles encaminhados diretamente ao Promotor 
de plantao que, rapidamente, colheria declara<;oes de todos (0 que interessa a acusa9ao 
e muito pouco para se reduzir a escrito) e ja 0 Promotor of ere ceria denuncia ao luiz 
de Direito, que, imediatamente, recebendo a denuncia, ouviria 0 denunciado, apenas 
para saber se ele confessa ou nao os fatos a si imputados. Em caso positivo (e e 
preciso previsao constitucional para tanto), aplicar-se-ia uma pena de multa, 
proporcional ao poder economico do reu, e 0 caso estaria encerrado - mas podendo 
ser reaberto pela defesa e, se contirmada a senten<;a condenatoria, com imposi9ao 
agora de pena privati va de Iiberdade. Se 0 reu nao confessar, afasta-se tambem a 
pena de mUlta e 0 Juizja designaria data para interrogatorio, ouvida de testemunhas 
de acusa9ao e defesa, com julgamento de plano. 

Nas hipoteses em que 0 inquerito policial e indispensavel (casos graves, casos em 
que ha necessidade de investiga9ao sobre autoria, materialidade ou circunstancias 
em que 0 delito foi praticado), 0 que existe e a necessidade de cria9ao de mecanismos 
de controle sobre a realiza9ao do proprio inquerito. 

Alem de haver necessidade de se simpliticar 0 inquerito a tim de torna-Io menos 
burocratizado - mas simplitica9ao essa que somente seria possivel com a legisla9ao 
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infraconstitucional - sugere-se a revisao constitucional das seguintes medidas de 
controle: 

a) correi~ao permanente por orgao nao centralizado e integrado por membros do 
Ministerio Publico e da Magistratura; 

b) que os Institutos de Tecnicos de Investiga~ao Criminal passem a ser dirigidos 
pelo Ministerio Publico - ja que a prova tecnica e produzida uma so vez, na qual a 
senten~a pode se basear, e ja que 0 responsavel pela prova perante 0 juizo e 0 

Ministerio Publico; 

c) dar ao Ministerio Publico a supervisao "dos procedimentos investigatorios" (sejam 
inqueritos ou sindidincias ou meramente investiga~oes), podendo requisita-Ios e 
avoca-los (previsao no art. 3°, § 1°, letra "b" das sugestoes). 

Supervisao significa trazer 0 inquerito para 0 Ministerio Publico, que passaria a 
comandar diretamente as investiga~oes. 

E preciso dizer que nos dias de hoje 0 Ministerio Publico pode acompanhar a 
realiza~ao dos inqueritos - mas que somente tern feito isso nos casos de grande 
importancia. 

Tais medidas, aqui apenas rapidamente sugeridas, resolveriam, segundo nosso 
modesto entender, a questao da ineficacia do inquerito - pois a grande massa de 
trabalho seria encaminhada para os luizados Criminais, reservando 0 tempo para as 
investiga~oes realmente importantes; resolveria a questao do controle de for~as 
extern as sobre a condu~ao do inquerito, pelas medidas de controle. 

3a
• Defesa do regime democratico 

o Ministerio Publico quer ser reconhecido como uma das institui~oes responsaveis 
pela defesa do regime democratico. 

A Assembleia Nacional Constituinte escrevera 0 nosso regime democratico - mas 
teoricamente podemos dizer que ele resultara essencialmente: a) da forma de 
participa~ao do povo na escolha de seus dirigentes; b) do equilibrio encontrado 
entre liberdade de todos e de cada urn e 0 sistema de igualdades (somente para 
argumentar, se a propriedade imobiliaria for urn direito absoluto, havera ampla 
liberdade, mas profundas desigualdades, se esse direito for relativo, teremos menos 
liberdade e maior igualdade). 

o sistema que sera escrito na proxima Constitui~ao tera no Ministerio Publico seu 
defensor atraves de competencias ja mencionadas, como a representa~ao por 
inconstitucionalidade, por exemplo. mas, queremos avan~ar, neste ponto. 

A democracia se ve atingida, sob a otica que se expoe atraves de viola~oes de direitos 
humanos e sociais e de abusos do poder economico e administrativo. 

Por isso se preve que cabe ao Ministerio Publico "conhecer de representa~oes por 
viola~ao de direitos humanos e sociais, por abusos do poder economico e 
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administrativo, apuni-Ias e dar-Ihes curso, como defensor do povo, junto ao Poder 
competente" (art. 3°, § 2°, letra "a"). 

4a
• Medidas administrativas executorias 

Na defesa dos interesses difusos (meio ambiente) e coletivos (consumidor), 0 

Ministerio Publico pode ajuizar a~oes cautelares visando paralisar, de imediato, as 
atividades que prejudicam a sociedade. 

Todavia, nao raro, quando ha a decisao (que precisa de procedimentos formais de 
apura~ao do fato, geralmente demorado para a urgencia do caso), os dan os causados 
ja sao irreparaveis. 

Nao se compreende que certos agentes publicos do Poder Executivo, menos 
preparados e com fun~oes menos relevantes que os membros do Ministerio Publico, 
possam embargar atividades (fiscais de Prefeituras), fecharestabelecimentos (policia 
sanitaria) e que a Institui~ao nao possa faze-Io em areas mais importantes. E preciso 
inverter urn pouco os onus e dar a sociedade uma situa~ao de maior seguran~a: 
fechada a atividade de industria poluidora, por exemplo, ela que consiga cautelar 
para reabrir. 

VII. Sistema de garantias, freios e contrapesos e impedimentos. 

Para poder exercer sua fun~ao de defesa do interesse publico, de defesa dos interesses 
sociais, 0 Ministerio Publico precisa de real independencia. 

Essa independencia decorre de urn sistema equilibrado de garantias, de freios e 
contrapesos e de impedimentos, cuja necessidade se torna visivel a partir do seguinte 
raciocinio, tao simples quanto verdadeiro: a legitimidade do Poder Judiciario advem 
de sua imparcialidade. Essa imparcialidade e alcan~ada pela independencia daquele 
Poder e da circunstancia de ser ele inerte - isto e, de somente agir mediante 
provoca~ao. 

Ora, entende-se que,justamente nos casos mais importantes - onde se faz presente 
o interesse da sociedade - tal provoca~ao deva ser exercida pelo Ministerio Publico 
- a independencia do Poder ludiciario de nada valeria sem a independencia do 
Ministerio Publico. Por outras palavras: a independencia do Poder Judiciario para 
julgar supoe, necessariamente, a independencia do Ministerio Publico para provocar 
o julgamento. 

1 ° Sistema de garantias 

As garantias sao de duas ordens: funcional e politica 

Garantia de natureza funcional e a independencia funcional do membro do 
Ministerio Publico, que se traduz na sua subordina~ao apenas a Lei. A previsao esta 
no art. 5°, inciso I. 

Ja as garantias politicas, que visam dar independencia ao Ministerio Publico, se 
subdividem em garantias concernentes a IllstituifQO, como urn todo, e em outras, 
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referentes aos seus integrantes. Sao estas as principais garantias politicas da 
Instituifiio: 

a) mandato certo para 0 Procurador-Geral da Republica e para os Promotores
Gerais dos Estados, do Distrito Federal e Territorios (art. 9° e art. 15), entre integrantes 
da carreira, para se evitar a subordina~ao direta aos interesses do Poder Executivo. 
Hoje, 0 chefe da Institui~ao, como se diz comumente, e admitido em portugues e 
demitido em latim ("ad nutum"). 

b) autonomia administrativa (art. 2° e §§). 

E preciso que se reconhe~a ao Ministerio Publico a possibilidade de se auto-organizar 
e dispor sobre seu funcionamento interno. Trabalhando com uma realidade que se 
move rapidamente, nao po de 0 Ministerio Publico ficar preso a procedimentos 
burocniticos e demorados. Seus servi~os auxiliares precisam ser reorganizados 
constantemente (imagine-se 0 caso de avoca~ao ou de inquerito civil, que precisam 
de infra-estrutura). 

Falamos de urn Ministerio Publico que existe apenas em alguns pontos do pais - na 
verdade, a imensa maioria nao dispoe de estrutura nenhuma. 

c) autonomia financeira, com dota~ao propria e global, cujo numenirio deve ser 
entregue ao Ministerio Publico no inicio de cada trimestre, em quotas estabelecidas 
na programa~ao financeira do Tesouro, competindo a Institui~ao gerir e aplicar tais 
recursos (art. 2° e seus § 2°). 

Se ha vontade politica para mudar 0 funcionamento da Justi~a, inevitavelmente ha 
que se fazer investimentos - investimentos que nunca vieram para 0 Ministerio 
Publico, eis que, infelizmente, a canaliza~ao de recursos normal mente se faz com 
objetivos politicos e clientelistas, sem a menor visao do interesse publico. 

o Ministerio Publico, atualmente em franciscana pobreza, disputa uma pequena 
fatia do or~amento geralmente destinado as Secretarias de Justi~a, que tern, via de 
regra, nos estabelecimentos penais, 0 seu maior consumidor. 

Mendigando recursos, estabelece-se 0 vinculo com 0 Poder Executivo e a 
independencia torna-se mera letra morta na lei. 

As atuais Promotorias de Justi~a - mesmo em Estados como Sao Paulo - tern urn 
unico inquilino: 0 Promotor. Inquilino, sem qualquer for~a de expresso: somos 
inquilinos dos Foruns, dos telefones do Poder Judiciario, das maquinas de escrever 
dos Juizes ou de Prefeituras, das moradias cedidas pelos Prefeitos. 

o Ministerio Publico nao quer autonomia absoluta: estara sempre vinculado a 
fiscaliza~ao dos Tribunais de Contas e ao seu proprio or~amento, cuja iniciativa 
devera ter, mas sempre sujeito ao controle previo do Poder Legislativo (art. 2°, § 
3°). 

As principais garantias politicas aos membros do Ministerio Publico, sao: 



CONAMP-CAEMP - UMA HIST6RIA SEM FIM 173 

a) vitaliciedade (art. 5°, II) - para que somente possa perder 0 cargo por forcra de 
sentencra judicial e nao por perseguicroes politicas. 

b) irredutibilidade de vencimento e paridade com os dos orgaos judiciarios 
correspondentes (art. 5°, III). A irredutibilidade de vencimentos significa garantia 
contra pressoes extemas que querem, a toda hora, subordinar a atuacrao do Ministerio 
Publico aos seus proprios interesses. Trabalhando junto ao Poder Judiciario, 
organizado a semelhancra do Poder, 0 Ministerio Publico deve ter os mesmos 
vencimentos da Magistratura, para que independencia seja real. Ademais, a escolha 
por uma dessas carreiras deve ser feita por voca~ao pessoal - e nao, como tern 
ocorrido, por questoes salariais (art. 5°, § 3°). 

c) inamovibilidade no cargo e nas respectivas funcroes (art. 5°, IV) - se se puder 
retirar 0 Promotor de seu cargo ou de suas funcroes, de nada adiantam as outras 
garantias. 

2a
• Sistema de freios e contrapesos 

Ja que garantias absolutas sao intoleniveis, cria-se na proposta urn sistema de freios 
e contrapesos, constituido, especialmente, pel os seguintes principios: 

a) ratifica-rao da escolha do Procurador-Geral da Republica pelo Senado Federal 
(art. 9°); 

b) elei-rao do Promotor-Geral (atual Procurador-Geral de Justi~a), 

A previsao de lei local deve-se a circunstancia de que ha Ministerios Publicos com 
poucos Procuradores de Justicra (que se pretende denominar de Promotores de Justicra 
de Segunda Instancia), onde a eleicrao seria quase impossivel, mas ha outros com 
grande numero (Sao Paulo, 172); 

c) destitui-rao do Procurador-Geral da Republica e dos Promotores-Gerais de 
seu mandato, em caso de abuso de poder ou de grave omissao no cumprimento dos 
deveres (art. 9°, paragrafo unico; e 15, paragrafo unico); 

d) disponibilidade de membro do Ministerio Publico, com fundamento no interesse 
publico (art. 5°, § 3°) - que e garantia da sociedade em contraposicrao a garantia da 
inamovibilidade de membro do Ministerio Publico. 

e) ingresso nos cargos iniciais da carreira mediante concurso publico de provas e 
titulos, sendo obrigatoria a nomeacrao, de acordo com a ordem de classificacrao 
obtida (art. 4°, I). 0 concurso publico e a unica forma de provimento dos cargos do 
Ministerio Publico, a garantir a competencia e a independencia daquele que ali 
ingressa; 

f) aquisi9ao da vitaliciedade somente apos dois anos de exercicio (art. 5°, § 1°). 
Antes desse periodo 0 membro do Ministerio Publico cumpre periodo de prova e de 
aptidao para 0 exercicio da profissao. Antes desse periodo pode ser demitido por 
processo administrativo, mas dispensada a decisao judicial. 
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g) possibilidade de qualquer do povo provocar a atua9ao do Ministerio Publico (art. 
1°, panigrafo unico). Ia que defende 0 interesse da sociedade, qualquer pessoa pode 
solicitar a atua9ao da Institui9aO. 

3°. Sistema de impedimentos 

Talvez aqui esteja 0 ponto mais controvertido da proposta do Ministerio Publico -
ja que deseja as mesmas garantias, direitos e vantagens da Magistratura e nao se 
impoe 0 mesmo sistema de impedimentos. Pensamos, porem, que e hora de olharmos 
para 0 futuro e nao para 0 passado. 

Vale dizer, nao olhemos para os impedimentos que hoje existem para a Magistratura, 
mas aqueles que temo. 

Entendemos que ser eleitor e poder ser eleito e urn direito que, no segmento da 
sociedade civil, decorre da cidadania e que nao deve conter restri90es. Basta recordar 
que para 0 proprio cargo de Juiz, nos Estados Unidos, ha elei9aO. 

Achamos salutar que membros de urn Poder freqiientem outro - como Deputados e 
Senadores escolhidos para Ministerios e Secretarias. 0 mesmo se diga de membros 
de Institui90es, como 0 Ministerio Publico. 

Por outras palavras: a inexistencia de impedimentos para que membros do Ministerio 
Publico sejam eleitos ou afastados para altos cargos administrativos e que esta correto 
e entendemos que tais restri90es devem ser abolidas para a Magistratura. 

Nesta Casa, eminentes, dignos e cultos parlamentares sao ou foram Promotores de 
Iusti9a. Outros, foram membro do Poder Judiciario. Sao parlamentares que honraram 
e honram seus mandatos, nao constando que tiveram participa9aO parlamentar 
facciosa ou corporativista. Eo que pretendemos (art. 7°, I). 

Todavia, outros impedimentos hao de ser absolutos: 

a) receber a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, honorarios, percentagens ou 
custas processuais; 

b) exercer 0 comercio ou participar de sociedade comercial, exceto como quotista 
ou acionista. 

c) exercer a advocacia (art. 7°, II, III e IV) 

VIII. Posi~ao Constitucional do Ministerio Publico 

Nas Constitui90es de 1934 e de 1946 0 Ministerio Publico foi regulamentado fora 
dos Titulos e Capitulos reservados aos tres Poderes do Estado. 

Nao e mera coincidencia: a Constitui9ao de 1824 sequer cuidou do Ministerio 
Publico, a de 1891 dispensou-Ihe urn unico paragrafo e a de 1937 dele nao cuidou 
sistematicamente. Em 1967 esteve dentro do Poder Iudichirio e em 1969 ficou dentro 
do Poder Executivo. 
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Sendo indispensavel ao regime democratico, quanto mais democratica a 
Constitui~ao, melhor e mais independente 0 Ministerio Publico. 

Pretendemos que ele seja tratado como foi em 1946 - fora dos tres Poderes, a fim 
de se marcar a sua independencia. 

IX. Conclusoes 

Senhores Constituintes! 

o projeto que procuramos delinear em seus grandes e gerais principios consubstancia 
urn compromisso serio com a defesa dos interesses fundamentais da sociedade. 
Reivindicamos, em suma, fun~oes e garantias para exerce-Ias. 

A defesa da sociedade e 0 nosso norte - desde a defesa do regime democratico e da 
Constitui~ao ate a mais singela manifesta~ao concreta do interesse publico. 

Nao pretendemos deter qualquer parcela do Poder Jurisdicional do Estado - 0 que 
significa que nao competimos com 0 Poder JUdiciario; nao pretendemos advogar 
outra causa senao aquelas que envolvam 0 interesse publico - 0 que significa que 
nao competimos com a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Senhores Congressistas, pedimos que nos ajudem, com sua sensibilidade politica e 
parlamentar, a sennos agentes de transforma~ao social, pois acreditamos que de 
nada adiantam boas solu~oes legais se nao houver mecanismos eficientes para 
restaurar 0 menor dos direitos violados. 

Senhores Constituintes, acreditamos que Vossas Excelencias saberao transfonnar a 
esperan~a que se irradia desta Casa, projetada como urn arco-iris por detras da 
tonnenta, pendurado num ceu em que 0 sol teima por brilhar, varando as nuvens, 
em certeza de que viveremos efetivamente num pais democratico. 

Senhor Presidente desta Egregia Sub comissao, Eminente Constituinte Jose Costa, 
ao lado de quem 0 Ministerio Publico ja lutou nesta Casa, encontrando em Vossa 
Excelencia apoio, firmeza de posi~oes e identidade de prop6sitos na defesa do bern 
comum. Conhecemos, Senhor Presidente, sua luta pelos ideais democraticos - os 
mesmos que an imam 0 Ministerio Publico. 

Mas, Senhor Presidente, penn ita-me concluir minhas palavras citando urn trecho 
de urn discurso proferido no dia 05 de outubro de 1966, por urn dos maiores expoentes 
do Ministerio Publico de Sao Paulo, onde ocupou todos os postos relevantes. Refiro
me ao Doutor Joao Batista de Arruda Sampaio, pai do eminente Relator desta 
Subcomisao, 0 Constituinte PHnio de Arruda Sampaio, que se aposentou como 
desembargador do Tribunal de Justi~a. 

Fa~o-o, Senhor Presidente, como homenagem ao grande homem publico paulista e 
para que a Hist6ria, que nos ouve, guarde indelevelmente em sua memoria as suas 
palavras: 

"Posso hoje dizer, com pleno conhecimento de causa, da importancia do Ministerio 
Publico na realiza~ao da Justi~a. Era sempre com justo orgulho que aplaudia, em 
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cora com os eminentes Desembargadores, a atua~ao eficiente e imprescindivel dos 
Promotores ou Procuradores de Justi~a. Assim, nunc a sera demais repetir, para 
engrandecimento de todos, que 0 Ministerio Publico, a Advocacia e Magistratura 
sao tres Institui~oes que se completam. Nao haveni magistratura perfeita, sem 
advocacia e Ministerio Publico perfeitos." 

A unidade e harmonia desse triangulo, sem quebra da autonomia de cada uma delas, 
e ponto fundamental para que 0 direito se realize, de forma completa e segura, 
atraves da justi~a. 

o proprio Araldo se reporta aquele dia: 

Fiz uma exposi~ao de quarenta minutos, prazo que dispunhamos para isso, e depois 
respondi, durante mais de duas horas, as perguntas de Deputados e Senadores 
Constituintes. Gra~as a Deus, eu estava muito inspirado naquele dia, tanto que, 
quando acabou, fui aplaudido de pe: nao somente pela plateia lotada, gente do 
Ministerio Publico do Brasil inteiro, como tambem pelos pr6prios constituintes. 
Para mim foi urn dos momentos mais significativos de minha vida. Saimos do 
Congresso e fomos a urn jantar onde, em razao dessa participa~ao, fui lan~ado 
candidato a Presidencia da CONAMP. 

o Ministerio Publico na Constituinte 

E preciso que se diga que, na luta pel as conquistas naquela Constituic;ao, a 
divida do Ministerio Publico brasileiro para com Araldo e muito grande. Nos 
momentos decisivos da formatac;ao da Constituic;ao Federal de 1988, ele praticamente 
vivia em Brasilia, em urn trabalho de vigiHincia constante dos interesses politicos em 
jogo ou dos lobbys que pudessem prejudicar as diretrizes que se buscavam para 0 

Ministerio Publico no texto constitucional. 

Para melhor compreensao do que se queria, a CONAMP realizou urn estudo, 
publicado sob 0 titulo "Ministerio Publico e Constituic;ao", no qual foram analisadas 
as principais propostas de disciplina constitucional do Ministerio Publico: a do Projeto 
Cabral; a do Grupo dos 32 - chamada de "Hercules IV" -; a do Centrao; e algumas 
emend as individuais de constituintes. Ao final da analise de cada tema, foi articulada 
uma conc1usao em que se optava pela proposta mais consentanea com a modema, 
filosofia Institucional, capaz de aparelhar 0 Ministerio Publico para as desafiadoras 
tarefas que 0 aguardavam. E 0 que e mais importante e que aquele estudo foi enviado 
a todos os 559 Constituintes. 

o trabalho de Araldo, visto por uma perspectiva historica, mostra que ele se 
revestiu de uma visao eminentemente profissional, e nao com laivos de amadorismo. 
Talvez tenha sido 0 Ministerio Publico a unica das Entidades que, naquele momento, 
grac;as a visao de Araldo, tenha se preparado, dentro do possivel, para, de forma 
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consciente, conhecer as pessoas envolvidas naquele processo, aparar arestas, evitar 
choques e cuidar para nao ser surpreendido. 

Primeiramente, fizemos urn mapeamento de todos os constituintes, uma ficha 
individual de cada urn, com os dad os constantes no Congresso. Depois buscamos 
descobrir urn Promotor que tivesse conhecimento e/ou liga~ao com cada constituinte 
para que nos desse seu perfil exato, em que ele acreditava, quem eram as pessoas 
cuja opiniao para ele eram importantes, respeitadas, enfim, absolutamente tudo 0 

que fosse possivel saber daqueles constituintes. Fizemos urn trabalho de 
convencimento de fora para dentro, primeiro com as pessoas que tinham influencia 
sobre 0 constituinte, pedindo para que essa pessoa conversasse com ele e, ai, alguem 
do Ministerio Publico do seu Estado, que ele respeitava, tambem entrava no jogo 
Com isso fomos fazendo urn verdadeiro placar interno: quem era contra e quem era 
a favor. Tinhamos uma visao muito clara dissO.87 

Mais do que isso, havia uma ideologia em to do aquele seu trabalho, fundada 
em pontos capazes de dar urn saIto historico na 1nstituiyao: 

1. A defesa dos interesses da sociedade - 0 que implicava 0 corte do "cordao 
umbilical" que ainda, em certas situayoes, unia 0 Ministerio Publico a defesa do 
interesse estatal; 

2. A criayao de uma formula para que nenhuma atribuiyao, na area civil, fosse 
exclusiva do Ministerio Publico, mas que todas fossem concorrentes; 

3. Conferencia de maior autonomia administrativa e oryamentma a 1nstituiyao, 
com iniciativa de lei. 1sso era considerado importante "para que ele melhor pudesse 
representar os interesses sociais, que nao raramente colidem com os interesses dos 
que detem, momentaneamente, 0 Poder"; e 

4. A garantia das conquistas obtidas pela Lei Complementar n. 40/81 e buscar 
efetivar as ideias da segunda Carta de Curitiba. 

Sobre aquela Carta de Curitiba, Antonio Araldo fez uma interessante 
observayao: 

As ideias sobre 0 Ministerio Publico ganharam tal for~a dentro da Constituinte que 
a "Carta de Curitiba" ficou ultrapassada logo no come~o. Aquilo que, para nos, ha 
dois anos, era urn sonho, tornou-se rapidamente urn sonho ultrapassado, se 
compararmos 0 texto da "Carta de Curitiba" com os diversos textos que se seguiram
foram sete ou oito textos da Comissao e Subcomissao da Constituinte. A "Carta de 
Curitiba" era da Idade Media, era coisa velha, tao evoluido que foi 0 texto final da 
Constituinte.88 

87 Entrevista ao Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do Sul. 

88 Entrevista ao Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do Sul. 
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Jose Antonio Paganella Boschi, do Rio Grande do Sui, fala daqueles tempos 
de luta a epoca da Assembleia Nacional Constituinte: 

Foram dois anos muito estafantes em que a rotina era do Hotel Bristol para 0 Con
gresso e do Congresso para 0 Hotel Bristol, redigindo emendas, relatorios, justifi
cativas, etc., com toda a precariedade imagimivel. Andavamos com uma maquina 
de escrever portatil debaixo do bra~o, para la e para ca, porque, e born salientar, os 
computadores e suas facilidades viriam muito tempo depois.89 

Walter Paulo Sabella, de Sao Paulo, foi urn dos que, ao lado de Araldo, 
acompanhou diutumamente os trabalhos da CONAMP e transmite uma ideia de como 
as coisas ali aconteciam: 

A Constituinte cumpriu seus trabalhos em varias fases: a primeira, chamada "Das 
Subcomissoes", uma segunda, chamada "Das Comissoes Tematicas", seguida por 
outra denominada "Da Comissao de Sistematiza~ao" e, final mente, a "vota~ao 
plenaria". 

No trajeto de nossas reivindica~oes, atraves de cada uma daquelas etapas, [ ... ] fica 
faci) concluir a interminavel jomada de conflitos, lutas e negocia~oes que trilhamos 
com varios segmentos profissionais de Estado e da sociedade civil. 

Alguns daqueles segmentos opunham restri~oes ao almejado avan~o institucional 
do Ministerio Publico; outros queriam obter os mesmos ou alguns dos poderes 
instrumentais e prerrogativas pelos quais lutavamos, malgrado nao tivessem qualquer 
similitude estrutural ou finalistica com a nossa Institui~ao. Muitos reivindicavam 
norm as equiparadoras de regime-juridico remuneratorio com a nossa carreira, 
multiplicando-se, nas diversas fases de elabora~ao legislativa, as emendas que tinham 
por objeto a equipara~ao ou vincula~ao de vencimentos. Setores da magistratura, 
por sua vez, resistiam fortemente a ideia da pari dade remuneratoria entre magistrados 
e membros do Ministerio Publico. A Ordem dos Advogados do Brasil resistia a 
atribui~ao de poderes como os de requisi~ao e notifica~ao com vistas a instru~ao 
dos procedimentos investigatorios. A carreira policial, por motivos intuitivamente 
compreensiveis, tinha discordancias veementes com 0 controle extemo da policia 
por parte do Ministerio Publico. Setores da igreja consideravam mais apropriado 
que as atribui~oes do ombudsman ou defensor do povo nao pennanecessem no rol 
de atribui~oes do Ministerio Publico. 

Mas por incrivel que possa parecer e preciso que se registre que alguns dos grandes 
problemas nao surgiram nos confrontos ou tratativas com outras institui~oes ou 
segmentos de Estado, mas com membros ou segmentos do proprio Ministerio 
Publico, de que e exemplo a questao do exercicio simultaneo da advocacia que 
alguns pleiteavam. 

89 Conf. Hislaria de Vida, vol.IV. p.176. do Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do SuI. 
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Setores do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro, inclusive pela voz de 
urn de seus rna is eminentes publicistas, desde a reuniao historica de Curitiba, fizeram
se presentes para defender, prioritaria e fundamentalmente, a continuidade do 
exercicio concomitante da advocacia com as func;:oes de Ministerio Publico, 0 que 
iria descaracterizar 0 que sonhavamos construir, uma Instituic;:ao de vocac;:ao 
puramente social, compromissada com a defesa dos interesses indisponiveis do 
corpo coletivo, e nao paralelamente comprometida pelas Iimitac;:oes e inconvenientes 
inevitaveis decorrentes do munus da advocacia e seus interesses inerentes. 

Por outro lado, parte significativa do Ministerio Publico Federal queria continuar 
patrocinando as causas judiciais fazendarias ou continuar na advocacia consultiva 
da Fazenda Publica Federal. 

Aquelas posic;:oes dicotomicas surgidas no seio do proprio Ministerio Publico 
terminaram por surgir na "Comissao Tematica da Organizac;:ao dos Poderes e Sistema 
de Governo". Houve momentos em que se sentia uma verdadeira "batalha campal" 
entre os Promotores de Justic;:a estaduais e os Procuradores da Republica. Ambos os 
grupos tomaram a Sala da Comissao e cada urn postulava, junto aos constituintes, 
urn tipo de Ministerio Publico. Alias, tao recrudescidas eram as posic;:oes quanto 
aos temas antes referidos que 0 Doutor Jose Paulo Sepulveda Pertence, na epoca 
Procurador-Geral da Republica - e que posteriormente foi nomeado Ministro do 
Supremo Tribunal Federal- foi pessoalmente a Sala das Comissoes e participou do 
corpo-a-corpo dessa "batalha campal", aliando-se a linha de reivindicac;:oes do 
Ministerio Publico Federal90• 

Alias, sobre Walter Paulo Sabella, 0 proprio Araldo fez questao de registrar: 

Ele foi uma pec;:a importantissima. Inteligente, culto, dono de uma memoria fantastica, 
foi 0 meu brac;:o direito e 0 Ministerio Publico do Brasil deve muito a ele, ao seu 
trabalho paciente, organizado, extremamente articulado.91 

Na Reda~iio Final de urn Texto 

Ha registros de fatos entao ocorridos que dao uma ideia perfeita dos esforcros 
de Araldo em busca do posicionamento do Ministerio Publico naquela Constituicrao. 
Ele mesmo nos conta passagem tragicomica que ficou sem registro, mas que mostra 
o seu denodo e esforcro naqueles dias. 

Numa das fases finais da Constituinte, 0 Relator era 0 Deputado Egidio Ferreira, 
ex-Juiz de Direito de Pernambuco. Como todo relator des sa fase, estabeleceu seu 

90 Walter Paulo Sabella, em palestra na Escola Superior do Ministerio Publico de Sao Paulo, em abril 
de 2002. 

91 In: Con/erf!ncia sobre a Constitllinte, p. 19, VII Congresso Estadual do Ministerio Publico do Rio 
Grande do Sui, Cane la, em 8 de agosto de 2008. 
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gabinete no Prodasen, que e 0 servittO de Processamento de Dados do Senado. No 
Prodasen eram impressos os relatorios e textos finais a serem submetidos a votattao. 

Nessa epoca eu aprendi que a fonte do Direito mais importante nao e nenhuma 
daquelas que a gente estuda nos livros: nao e a lei, nem os usos e costumes, nem os 
principios gerais do Direito, pois a real fonte do Direito e 0 dedo do digitador: se ele 
erra na digitattao, 0 erro vira texto e ninguem con segue corrigir nunc a mais, pois 0 

sistema de correttao e inexeqiiivei. Entao, em face dessa realidade, mantinhamos 
urn funciomirio do Prodasen, responsavel pela impressao, para que desviasse a 
impressao oficial para uma impressora que nos compramos, para que pudessemos 
ler os textos ate mesmo antes do Relator. Em caso de erro, havia urn outro mecanismo 
de correttao imediata. 

Essa impressao clandestina ficava numa salinha minuscula, aonde cheguei a ficar 
cerca de 36 horas seguidas, sem sair, dando uns trocados para urn funciomirio me 
comprar agua, sanduiches e cigarros. Corrigimos muita coisa. Essa e, pode crer, a 
unica e verdadeira fonte do Direito, como sempre disse nas minhas aulas. 

a Deputado Egidio ainda estava la no Prodasen quando, mais ou menos a meia
noite, saiu a primeira versao do texto. Como estava em ordem, fui para 0 hotel 
dormir. Mas, por segurantta, havia uma outra pessoa que ficava de plantao, para me 
avisar se acontecesse alguma coisa fora do comum. 

Quando foi uma ou duas horas da manha, tocou 0 telefone e aquela pessoa me 
contou que 0 Doutor Sepulveda Pertence, entao Procurador-Geral da Republica, 
acabara de sair do Prodasen. 0 fato era importante porque 0 Doutor Pertence, ao 
que tudo indica, contra seu modo pessoal de pensar, mas atendendo a reivindicattao 
da c1asse que chefiava, defendia 0 exercicio da advocacia particular para 0 Ministerio 
Publico Federal. 

Como imaginei desde logo, a possibilidade de exercicio da advocacia voltaria no 
texto do relatorio. Liguei para 0 Ibsen Pinheiro, duas e meia da manha para nos 
encontrarmos no Prodasen, porque eu nao tinha condittoes de me dirigir pessoalmente 
ao relator. Quando entrei na sala do relator, com 0 Ibsen, ele disse: 

- alha, Egidio, nao pode voltar a advocacia para 0 Ministerio Publico, isso ai esta 
errado! 

a homem estava num estado de nervos visivel. Ligava para uma pessoa que me 
ocorreu ser seu "guru" nesses assuntos - parece que era urn advogado de Recife, 
para saber se ele devia ou nao permitir a advocacia pelos membros do Ministerio 
Publico. a Deputado Egidio estava literalmente arrasado! Uma coisa impressionante! 
Lernbro-rne que em determinado rnomento ele se aproximou, segurou firmemente 
no meu batto, chorando e disse: 

- Mas, Doutor, voce tern certeza que isto e 0 rnelhor para 0 Brasil? 

Eu falei: - Mas claro que eu tenho, meu Deus do Ceu, logico que eu tenho! 
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E ele disse: - Esta bern, entao, nos vamos proibir!. 

So que nesse momenta ele falou: - Mas, nao da tempo, ja "rodou" tudo! 

Tive uma inspira~ao e falei: - Da! Mande fazer uma errata! Com uma errata e 
possivel! 

Ele considerou uma boa ideia e determinou a confec~ao de uma errata, que foi 
colocada como sendo a ultima pagina do "Hvro" - era urn verdadeiro livro 0 relatorio 
e 0 texto para vota~ao. Ai, quando foi, sei la, seis e meia, sete horas da manha, 0 

Ibsen falou que eu fosse dormir, mas eu fiquei la. Em seguida come~ou a chegar 0 

pessoal e quando eram umas oito horas, 0 Deputado Egidio saiu (ele tambem ficou 
la a noite inteira). Nesse momento, pensei: "Born, agora, nao tern mais jeito, agora 
esta feito!" 

Quando nos estavamos saindo do Prodasen, apareceu urn colega que era Procurador 
da Republica e que sabiamos que era urn "infiltrado". Era uma especie de espiao 
para quem passavamos os recados errados. Creia que havia servi~o de espionagem 
e de contra-espionagem! Havia ate mesmo 0 DEPSAC, assim batizado por alguns 
como 0 nosso "Departamento de Sacanagem". Aquele colega vinha em nossa dire~ao 
e eu disse, entre os dentes, para uma colega nossa, que era Presidente da Associa~ao 
do Distrito Federal, a Elsa Lugon: 

- Elsa, tira a errata e entrega 0 livro para 0 "cara!" 

Ela tirou a errata e the disse: "Oi! Tudo bern? Esta aqui e estou trazendo para 
voce!" 

"E como esta? 

- Hi! Para nos nao esm born nao! Nao gostamos! Estamos desconsolados, pois pela 
reda~ao nao foi proibida a advocacia! 

Como a sessao para vota~ao do relatorio come~ava as duas horas da tarde, fomos 
almo~ar no restaurante da Camara, como sempre faziamos. Apos, descemos para 0 

plenarinho da reuniao e quando faltavam quinze minutos para as duas horas, vimos 
o Doutor Pertence entrando pelo meio da sala, fumando urn cachirnbo e dirigindo
se diretamente ao Deputado Egidio. Como estava nas galerias jamais saberei 0 que 
disseram, mas vi que a conversa nao foi amistosa. Todavia, nesse instante suspira
mos aliviados, pois "Ines era morta!" Com essa manobra, a proibi~ao da advocacia 
ficou e nunca mais saiu do texto. Nao sei se na vota~ao ganhariamos, talvez ate 
ganhassemos, mas era urn risco muito grande para se correr.92 

De tantos sacrificios e de todas aquelas lutas, a imagem final, e da qual Araldo 
nunca se esqueceu, foi aquela da vota~ao final do texto relativo ao Ministerio Publico, 
pelo Plemmo da Assembleia Nacional Constituinte: 

92 Entrevista ao Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do SuI. 



182 J. CABRAL NETTO 

Eu ja nao estava mais suportando tanta pressao e tanta responsabilidade. Meus 
companheiros repartiam comigo toda as angustias, todas as esperancras, todos os 
problemas, - mas eu era 0 Presidente da CONAMP! 

Eu apenas me lembro que Ulisses Guimaraes, 0 Presidente da Constituinte disse: 
"Vamos votar, minha gente! Vamos votar!". 

E enta~ eu pude ver aquele terrivel, imenso, gigantesco paine I eletronico ir ficando 
completamente verde! Apenas onze votos contra! Era 0 final vitorioso! 

Sai correndo do Plemlrio, pois nao pude conter urn acesso de choro realmente 
convulsivo. Parece que haviam tirado 0 mundo inteiro de minhas costas! 

Ibsen veio me abracrar e ficamos ali, emocionados por alguns segundos, ate que 
todos os colegas desceram das galerias e foram chegando e foram nos abra9ando e 
abra9amos uns aos outros, numa euforia incontida!93 

o "Juizo do Tempo" costuma dar uma melhor perspectiva do perfil, do valor e 
da grandeza da atuayao das pessoas, e isso ocorre quando se relembra daqueles 
membros do Ministerio Publico que se dedicaram ao trabalho de dar a Instituiyao urn 
papel de relevo na Constituiyao Brasileira de 1988. Marfan Martins Vieira teve 
oportunidade de realyar dois daqueles homens: 

[ ... ] passagem marcante na historia da CONAMP foi a sua participa9ao nos 
lineamentos do atual perfil constitucional do Ministerio Publico, atraves da 
competente e bern sucedida a9ao que desenvolveu durante os trabalhos daAssembleia 
Nacional Constituinte. Gra9as ao extraordimlrio esfor90 empreendido por colegas 
de todo 0 Brasil, ao longo dos vinte meses por que se estenderam as atividades de 
elabora9ao da nova Carta Politica, pode a nossa Institui9ao a1can9ar 0 status de 
verdadeiro Poder. 

Quem viveu aquela epoca, po de atestar de que a vitoria do Ministerio Publico nao 
aconteceu por acaso. Foi produto do trabalho, da dedicacrao, da sensibilidade e do 
espirito publico de homens de tempera, como Luiz Antonio Fleury Filho e Antonio 
Araldo Ferraz Dal Pozzo, que presidiram a nossa entidade de classe naquele periodo 
e que, merce da eficiencia de suas atua90es, tiveram seus nomes projetados para 
fora da instituicrao e, pouco depois, tomaram-se, respectivamente, Govemador do 
Estado de Sao Paulo e Secretario de Estado de Administra9ao da mesma unidade 
federativa.94 

93 COI1/erellcia sobre a COllstitllillte, p. 44 e 46, VI Congresso Estadual do Ministerio Publico do Rio 
Grande do Sui, Gramado, em 8 de agosto de 2008. 

94 Discurso proferido, em Belo Horizonte, por ocasiao da comemora~ao dos trinta anos da CONAMP, 
em 9 de junho de 200 I. 
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Como Secretario da CON AMP, Antonio Araldo participou dos primeiros 
trabalhos de Luiz Antonio Fleury, visando a dar urn destaque ao Ministerio Publico 
na futura Constitui<;ao Federal, quer no aspecto de elabora<;ao de documentos, quer 
nos contatos com Congressistas. 

Dessa forma, ao assumir a Presidencia da CONAMP, Antonio Araldo ja havia 
consoli dado uma amizade importantissima com 0 Deputado Ibsen Pinheiro, cujo 
gabinete - numero 928, no predio Anexo Quatro, da Camara dos Deputados, terminou 
por ser a sede da CON AMP, dentro do Congresso Nacional. Observa Araldo: 

Foi ele, realmente, quem arquitetou intemamente toda a estrategia de defesa de 
nossas ideias. Nos tinhamos as ideias, porque, obviamente, nao era 0 metier dele 
pensar no Ministerio Publico, mas ele as captava com muita facilidade, nos ajudando 
a "vender aquele peixe". Alias, peixe dificil de vender, porque prometiamos 
fiscaliza9ao, controle, cadeia. Precisavamos ter muito engenho e arte para vender 
tais ideias.95 

Sua atua9ao foi simplesmente essencial para que as ideias da Institui9ao fossem 
aceitas, pois exercia uma lideran9a natural no seio da Assembleia Nacional Consti
tuinte. Dono de uma inteligencia aguda, com enorme capacidade de assimila9ao e 
de sintese - 0 que the tornava possivel transmitir ideias com grande facilidade e 
clareza - tinha tambem uma grande capacidade de avalia9ao politica, alem de ex
tremo sen so de humor. Possuia 0 habito de ouvir as explica90es que Ihe eram dadas 
riscando, com uma caneta tinteiro, num bloco de notas. De repente, soltava uma 
fase que consolidava tudo aquilo que acabara de ouvir e assim tomava possivel a 
reda9ao de urn artigo, de uma emenda. Companheiro de todos os minutos, ele fez 
do seu gabinete uma verdadeira trincheira do Ministerio publico.96 

No dia 3 de fevereiro de 1988, durante uma longa reuniao, presidida por Araldo, 
em Brasilia, Ibsen Pinheiro fez questao de comparecer. Em pronunciamento de 
aproximadamente quarenta minutos 

ele deu especial destaque ao fato de que 0 Ministerio Publico e uma Institui9ao que 
procurou a Assembleia Nacional Constituinte tendo nas maos uma proposta 
inovadora, voltada para 0 fortalecimento e a independencia, interessada em ampliar 
o rol de suas atribui90es e ocupar maior espa90 no cenario social. A disposi9ao de 
assumir responsabilidades maiores, a postula9ao de garantias instrumentais para 0 

95 Entrevista ao Memorial do Ministcrio Publico do Rio Grande do SuI. 

96 COIl!erellcia sobre a COllstilllillte, p. 22, VII Congresso Estadual do Ministerio Publico do Rio 
Grande do Sui, Cane la, 7 de agosto de 2008. 
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exercicio das novas responsabilidades buscadas, e nao a mera procura de 
prerrogativas corporativistas dimensionou bern a seriedade da proposta constitucional 
que, por isso mesmo encontrou receptividade junto aos parlamentares.97 

Jose Antonio Paganella Boschi, que ja integrou 0 Ministerio Publico do Rio 
Grande Sui, observou: 

Sem nenhuma pretensao de comparar 0 trabalho de urn ou de outro quero dizer, 
todavia, que 0 Ministerio Publico deve tambem muito ao hoje ministro do STF, 
Nelson Jobim e ao colega e enmo Deputado Federal Ibsen Pinheiro. 0 Ibsen, como 
poucos, vestiu e nunca mais tirou a camiseta da Institui~ao. Tenho a ousadia de 
dizer que 0 Ministerio Publico brasileiro ainda nao sabe 0 tamanho da divida que 
tern para com 0 Ibsen, pela sua agudeza e precisao do trabalho de articula~ao e de 
defesa de nossas teses dentro e fora do plemlrio da Constituinte.98 

o pr6prio Ibsen Pinheiro teve oportunidade de falar sobre aqueles tempos: 

o avan~o institucional mais significativo da Constituinte foi 0 Ministerio Publico e 
foi por uma razao singela, acho eu: foi a unica institui~ao que levou a Constituinte 
urn projeto consistente de a~ao institucional renovadora. 

A proposta com que os Ministerios Publicos estaduais chegaram a Constituinte era 
clara e com uma ideologia: autonomia finance ira, iniciativa legislativa, alem da 
independencia funcional, que ja havia, e a defini~ao de fun~oes como defesa do 
meio ambiente, da moralidade publica e do regime democratico. 

Os Ministerios Publicos estaduais conceberam uma ideia singela e muito poderosa 
de que os interesses individuais indisponiveis, os interesses das coletividades, 
sobretudo da sociedade, deviam ter uma representa~ao forte, tecnicamente preparada, 
judicialmente instrumentada e, ao mesmo tempo, imparcial. Ora, esta institui~ao 
nao podia ser judiciaria, pois 0 Judiciario, pela sua pr6pria natureza, e estatico, s6 
age por provoca~ao; nao poderia ser a Procuradoria dos estados nem a Advocacia 
da Uniao, que ainda se chamava na epoca Consultoria-Geral da Republica, pela 
subordina~ao que tinha ao Poder Executivo. Esse espa~o vazio e que acabou tendo 
uma grande capacidade imantadora. Percebeu-se que era melhor do que uma voz 
solitaria, uma institui~ao estruturada, organizada, com enraizamento institucional, 
como competencia tecnico-juridica e com imparcialidade assegurada pela 
Constitui~ao - 0 Ministerio Publico. 

Eu era 0 lider da bancada de deputados da Camara e, embora eu nao fosse 0 lider na 
Constituinte, porque este era urn Senador, 0 Mario Covas, na verdade, na divisao 
intema do PMDS, 0 Covas acabou me encarregando de conduzir as negocia~oes e 

97 In: MP Paulista n. 338, p.8, fevereiro de 1988. 

98 In: His/aria de Vida, Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, vol. IV p. 176 a 178. 
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os entendimentos. Primciro, na area da Comissao Especial da Organizac;ao dos 
Poderes. La, naquela Comissao Tematica comec;ou uma articulac;ao com vistas a 
definic;ao do pape1 do Ministerio Publico. Na Subcomissao Tematica da Organizac;ao 
dos Poderes, ali nos implantamos aquilo que era a proposta discutida no Ministerio 
Publico, uma vez que 0 Ministerio Publico. de Uniao nao estava envolvido nesta 
articulac;ao. 

o Ministerio Publico dos Estados teve uma posic;ao condutora porque ele estava 
institucionalmente avanc;ado em relac;ao ao Ministerio Publico da Uniao. 0 
Ministerio Publico Federal pretendia prescrvar a rcpresentac;ao judicial da Uniao, e 
pagava 0 prec;o, que era a escolha do Procurador-Geral da Republica pelo Presidente 
da Republica dentre os membros da carreira", sem necessidade de faze-Io dcntre 
integrantes de uma lista triplicc, indicada pela c1asse, como queria 0 Ministerio 
Publico dos Estados. Nos ja tinhamos superado a confusao entre a representac;ao 
judicial do estado e func;oes de Ministerio Publico. 

E preciso que se registre que "0 Procurador-Geral da Republica foi para dentro do 
Congresso Constituinte defender 0 perfil do Ministerio Publico Federal,e veja-se 
bern 0 prestigio de seu nome: Scptllveda Pertence. Ele defendia 0 perfil do Ministerio 
Publico Federal na sua intenc;ao de continuar detendo a prerrogativa da representac;ao 
judicial da Uniao". 

Diante disso adveio 0 impasse e eu fui franco: .. Voces niio querem lisla Iriplice 
para Procurador Cera! da Repliblica? Esla bem, ncio bolal1los lisla lriplice! Voces 
querem que seja da carreira? Esla bem, bolamos que sera da carreira! Mas nao 
abrimos mao de extinguir a representac;ao judicial da Uniao, isto para nos era questao 
de honra. Promotor c promotor, Advogado da Uniao e Advogado da Uniao. E a 
conjugac;ao dessas duas atividades c absolutamente intoleravel, porque ela prejudica 
a ambas as atividades, nem a Uniao tera born representac;ao judicial, se for urn 
promotor com independencia condicional, nem a sociedade tera urn Ministerio 
Publico, se estiver dos dois lados do balcao. Isso nos nao concedemos. Foigamos 
que hoje eles nao so ado tam 0 nosso perfil como ate cumprem com entusiasmo 
maior que 0 dos Ministerios Publicos estaduais esse perfil e, inclusive, reivindicam 
aquilo que, para 0 MP dos estados, c uma conquista definitiva: a lista triplice.')<) 

Relembra-se Milton Riquelme, ex-Presidente da CONAMP, de que Araldo 
teve no Deputado Ibsen Pinheiro, do Ministerio Pllblico do Rio Grande do Sui, urn 
dos grandes articuladores, no Congresso, a nosso favor, tomando-se 0 seu gabinete 0 

nosso centro de convergencias na Camara dos Deputados. 

Quando as coisas se tornavam dificcis, relembra-se Milton Riquelme, 0 

Presidente Ulisses Guimaraes segurava a sessao em aberto, enquanto atnts, na coxia, 

99 Conf. Histaria da Vida, Memorial do Ministcrio Publico do Rio Grande do Sui, vol. IV. p. 121-135. 
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o Deputado Ibsen conversava, convencia e fazia a composiyao necessaria para que 0 

texto saisse integro como nos queriamos. 100 

Voltaire de Limas Moraes, que foi Presidente da CONAMP, observou, em 
seu depoimento ao Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, que 
se deve 

ressaltar a importancia extraordimiria que tiveram, na Assembl<;ia Nacional 
Constituinte, figuras com Ibsen Pinheiro, que foi urn Deputado incansavel nas lutas 
do Ministerio Publico. Eu entendo que se deve muito a Ibsen Pinheiro pelo projeto 
de aperfei~oamento do Ministerio Publico. Todas a questoes que n6s pensavamos 
no ambito associativo, no ambito da Confedera~ao, e levavamos a ele, que procurava 
transforma-Ias em viabilidade dentro da Assembleia Nacional Constituinte ... Por 
imperativo de justi~a eu quero destacar 0 papel preponderante do Deputado Ibsen 
Pinheiro nesse plano [ ... J. 

Hugo Nigri Mazilli foi feliz ao sintetizar 0 trabalho de Ibsen Pinheiro, no 
Congresso Nacional, em busca da modernizayao do Ministerio Publico: 

o Ibsen, como poucos, vestiu e nunc a mais tirou a camiseta da Institui~ao. Tenho a 
ousadia de dizer que 0 Ministerio Publico brasileiro ainda nao sabe 0 tamanho da 
divida que tern para com 0 Ibsen, pela sua agudeza e precisao do trabalho de 
articula~ao e de defesa de nossas teses dentro e fora da Constituinte. 101 

Corporificando 0 agradecimento do Ministerio Publico brasileiro a Ibsen 
Pinheiro, na solenidade de comemorayao dos trinta anos da CONAMP, quando ele 
recebeu a Medalha do Merito daquela Entidade, disse Marfan Martins Vieira: 

[ ... ] Ib!)~n Pinheiro, da bancada gaucha e tambem Promotor de Justirra, foi 
induvidosamente 0 baluarte de todo 0 trabalho desenvolvido naquela ocasiao. Orador 
brilhante e articulador politico notavel, colocou todo 0 seu talento e competencia a 
favor da casa institucional. 0 seu gabinete, para 0 qual convergiam colegas de to do 
o Pais, tornou-se 0 bunker do Ministerio Publico brasileiro durante os trabalhos da 
Constituinte. A ele, mais do que homenagens, devemos prestar nossa irrestrita 
solidariedade, como expressao de respeito por sua paciente submissao aos 
sofrimentos da vida, reconhecendo que, nao fosse 0 seu dedicado trabalho, 0 

Ministerio Publico certamente nao teria avanrrado tanto. 102 

100 Entrevista dada ao autor. 

101 In: Historia da Vida, Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande do Sui, vol. IV, p. 176. 

102 Discurso de Marfan Martins Vieira, Presidente da CONAMP, na solenidade de comemoracr30 dos 
trinta anos da entidade, no dia 09 de junho de 2001, em Belo Horizonte. 
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6.10 Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo Paulo Moura 

Junho/1989 - junho/1990 Junho/1990 - junho/1991 

A Assembleia-Geral da CONAMP, realizada no dia 6 de julho de 1989, elegeu 
seus novas dirigentes: 

Diretoria 

Presidente - Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo (SP) 

1° Vice-Presidente - Paulo Moura (SE) 

2° Vice-Presidente - Flodesmidt Riani (MG) 

3° Vice-Presidente - Walderedo Nunes da Silva (RN) 

4° Vice-Presidente - Jose Pereira da Costa (GO) 

5° Vice-Presidente - Antonio Fradique Acioly (CE) 

6° Vice-Presidente - Silvio Garcia (RO, 

7° Vice-Presidente - Lilia Alves Ferreira (MT) 

Secretario-Tesoureiro - Walter Paulo Sabella (SP) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Mass ilon Ten6rio de Medeiros (PE) 

1° Vice-Presidente - Antonio Gonyalves Vieira (PI) 

2° Vice-Presidente - Joao Pedro Ferraz dos Passos (MP do Trabalho) 

Conselheiros: 

Elimar Figueiredo de Almeida Silva (MA) 

Antonio Marco P610 Cavalcante Dias (PB) 

Maria de Sales (AC) 

Conselho Consultivo 

Pres idente - Milton Riquelme de Macedo (PR) 

1° Vice-Presidente - Francisco Jose Sarmento de Azevedo (AL) 

2° Vice-Presidente - Luis Carlos Nunes (ES) 
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Diretorias Regionais 

Norte: Nestor da Costa (AM) 

Nordeste: Jose Gomes Brito (BA) 

Centro-Oeste: Jose Rosa (MS) 

Oistrito Federal: Amarilio Tadeu Freez de Almeida (OF) 

A recondu~ao de Sao Paulo ao comando da Confedera~ao Nacional foi saudada 
como "0 reconhecimento do Ministerio Publico do Brasil ao trabalho realizado no 
ultimo bienio, que culminou com a nova disciplina constitucional da institui~ao".I03 
Nao restam duvidas quanta a essa afirma~ao, mas tambem nao se pode olvidar 0 

trabalho sempre con stante de duas pessoas, ao lado de Araldo, a epoca da Constituinte: 
Walter Paulo Sabella e Jose Emmanuel Burle Filho, ambos de Sao Paulo. 

Inumeros colegas de todo Brasil permaneceram por razoavel periodo em Brasilia 
enquanto durou 0 processo de formata~ao do Capitulo da Constitui~ao relativo ao 
Ministerio Publico. No entanto, Araldo, Sabella e Burle, que la permaneciam por 
mais tempo, "retomavam a Sao Paulo apenas nos fins de semana. Assim mesmo, nos 
periodos criticos, quando algum texto ou artigo da Constitui~ao importantes para 0 

Ministerio Publico eram colocados em discussao, nao havia folga momentanea, 
emendando-se as semanas com os sabados, domingos e feriados". 

Com rela~ao a Sabella, ha urn fato que vale a pena registrar. Foram tantas as 
suas viagens a Brasilia, retomando a sua casa apenas nos finais de semana que, certa 
vez, apos passar dois dias com a familia, preparava-se ele para viajar novamente, 
quando sua filha de oito anos the perguntou: "Pai, quando e que voce vern visitar a 
gente outra vez?" 

Araldo Oal Pozzo dirigiu a CONAMP num momenta decisivo para a adapta~ao 
do Ministerio Publico as mudan~as sociopoliticas por que passava 0 Brasil: 0 da 
elabora~ao de uma nova Constitui~ao para 0 Pais. E nesse trabalho ele foi herculeo, 
ficando 0 Ministerio Publico com uma divida de gratidao para com ele. Ficarao na 
historia episodios como aquele, dos tempos heroicos, quando estava sendo 
datilografado 0 texto aprovado na Comissao Tematica, quando Araldo, Sabella e 
Burle, juntamente com Elza Lugon, Promotora de Justi~a do Oistrito Federal, que 
tambem estava presente em todos os momentos daquela "luta", chegaram a ficar por 
quase trinta c duas horas, ininterruptas (desde as doze horas de urn dia ate as vinte 
horas do dia seguinte), numa pequena sala do Prodasen, revezado e aguardando que 
se conc1uisse a digita~ao final do texto.1o.. 

103 MP PAULISTA n.356, jun.l1989. 

104 Conf. MP PAULISTA n.347, out.l1989, p. 2. 
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Chegou 0 momento, no entanto, em que ele teve de afastar-se da Presidencia 
da CONAMP. 

Pouco depois da sua investidura em seu segundo mandado na CONAMP, 
Antonio Araldo foi nomeado Procurador-Geral de lustic;a de Sao Paulo. Na solenidade 
de sua posse como Procurador-Geral, em 18 de janeiro de 1990, ele entregou a 
presidencia da CONAMP ao primeiro Vice-Presidente da entidade, Paulo Moura, do 
Estado do Sergipe. 

Paulo Moura trazia para a CONAMP a sua experiencia como Presidente, por 
duas vezes, da AssociaC;ao Sergipana do Ministt~rio Publico, bern como uma 
participac;ao sempre presente nas lutas da classe, em nivel estadual e nivel nacional. 

A epoca, era Presidente da Republica Fernando Collor de Mello, que tinha 
como Consultor Geral da Republica 0 Doutor Celio Silva e, como Ministro da lustic;a, 
o Senador larbas Passarinho. 

Ao assumir a presidencia da CON AMP, ele viu-se diante de um fato 
preocupante: 0 Presidente Fernando Collor de Mello havia detenninado a retirada de 
todos os projetos enviados ao Congresso Nacional relativos a Magistratura, aos 
Delegados de Policia e, inclusive, ao Ministerio Publico - quer da area federal, quer 
dos que teriam reflexos na area estadual. Paulo Moura teve, em face disso, de 
desenvolver intenso trabalho, objetivando a elaborac;ao do anteprojeto da Lei Organica 
do Ministerio Publico dos Estados. Ele mesmo nos fala sobre essa questao: 

Com isso, tivemos de preparar urn novo projeto sobre a Lei Organica Nacional do 
Ministerio Publico para enviar a Presidencia da Republica. Dessa fonna, logo de 
inicio, tivemos de realizar inumeras reunioes de trabalho no seio da entidade, quase 
sempre realizadas no Hotel Fenicia, em Brasilia. I05 

A necessidade de uma presenc;a maior em Brasilia pas sou a exigir uma base ou 
suporte logistico, e a CONAMP nao tinha condic;oes financeiras para monta-Ia. 

Eu tive uma ajuda muito grande naquela oportunidade. Era entao Presidente da 
CNI Albano do Prado Franco, que foi Govemador do Sergipe, e ele colocou uma 
sala daquele orgao it disposiyao do Ministerio Publico, e dali nos telefomivamos, 
passavamos telegramas, tinhamos enfim meios de comunicay30 funcional it nossa 
disposiyao. 

Quando a CONAMP conseguiu definir um projeto e comunicou esse fato ao 
Chefe da Casa Civil, Doutor Celio Silva, este questionou: "Onde voces gostariam de 
fazer a entrega solene do trabalho ao Presidente?" 

105 Entrevista dada ao autor em Aracaju em 2005. 
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A festa dessa entrega ocorreu, pela primeira vez, no PaUlcio da Alvorada. 
Naquela oportunidade, disse Paulo Moura: 

Estamos assistindo a urn ate historico de imensa relevancia para 0 parquet nacionaI. 
Este ato, Senhor Presidente, e de dignificante e grande alcance social, integrando a 
propria historia institucional do Ministerio Publico brasileiro. 

A Constitui9ao Imperial de 1824 e a Constitui9ao de 1981, - a primeira da Republica, 
foram omissas sobre 0 Ministerio Publico. A primeira de nossa historia nao continha 
normas referentes a Institui9ao, e a segunda somente indicava 0 criterio de nomea9ao 
do Procurador-Geral da Republica, cuja escolha recaia entre os Ministros integrantes 
do Supremo Tribunal Federal. 

Somente com 0 advento da Lei Maior de 1934 e que 0 Ministerio Publico come90u 
a adquirir posi9ao constitucional embora de forma discreta, tanto no texto quanto 
na legisla9ao especial. A partir dai, 0 Ministerio Publico foi se aperfei90ando em 
decorrencia do prestigio e da autoridade conquistados. Hoje, como sabemos, com a 
promulga9ao da Lex Maxima de 1988, 0 Ministerio Publico passou a ocupar uma 
posi9ao de destaque no cemirio juridico brasileiro, que neste momenta muito nos 
orgulba de integra-Io. Antes da Lei Complementar n. 40, 0 Ministerio Publico exercia 
suas fun90es normais tanto na area civel como criminal, zelando sempre pelas 
Iiberdades individuais, interesses gerais da sociedade, fiscal da lei, 0 implacavel 
acusadorpublico, porem, muitas vezes censurado pelo posicionamento constitucional 
junto ao Poder Executivo. 

Com a vigencia da Lei Cornplementar 40, que definiu 0 Estatuto para 0 Ministerio 
Publico Nacional, trazendo suas principais atribui90es, garantias e veda90es, adveio 
o extraordinano progresso para 0 parquet. 

Em 1985 a Lei da A9aO Civil Publica conferiu a Institui9aO importante iniciativa 
nas prom090es de a90es para a prote9ao dos chamados direitos e interesses difu
sos, tais como: 0 meio ambiente, 0 consumidor, bens e interesses de valores artis
ticos, esteticos, historicos, turisticos e paisagisticos. Foi porem com a Constitui9ao 
democratica de 1988 que 0 Ministerio Publico nacional alcan90u 0 seu crescimen
to maior, sequer comparavel ao de outros paises, ainda que com semelhante tradi-
9ao. 

o texto Constitucional em vigor conferiu ao Ministerio Publico ampla legitimidade 
ativa e interventiva na area civil para defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponiveis e de interesses difusos e coletivos (arts. 127, 129, III, da Constitui9ao 
Federal). Cabe ainda aos seus orgaos urn relevante papel ao desempenhar 0 ouvidor 
publico, ou ouvidor do povo, 0 "Ombudsman" dos paises escandinavos. Grande 
encargo de atender ao publico urn dos canais mais adequados para 0 zelo efetivo em 
respeito dos poderes publicos e do servi90 de relevancia publica aos direitos 
assegurados pela Constitui9ao (art. 129, II), bern como 0 controle extemo da atividade 
policial, no interesse das popula90es indigenas e mais recentemente 0 Estatuto da 
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Crian~a e do Adolescente, mais urn desafio e uma nova experiencia para 0 Ministerio 
Publico e para a propria Magistratura. 

[ ... ] A grande fun~ao social do Ministerio Publico e seu grande elenco de atribui~oes 
e responsabilidades, advindas da Lex Maxima de 1988, deu urn novo perfil a 
Institui~ao. Mas nao e possivel, Senhor Presidente, criar urn aparato constitucional 
e legal portentoso que fique pairando no plano teorico, enquanto no mundo dos 
fatos a a~ao do Ministerio Publico se perde no emaranhado da burocracia ineficiente, 
tardia e injusta tanto nos organismos policiais como judiciais. Nao adianta 
comemorar conquistas institucionais se no dia-a-dia do trabalho nao se reverter 
em favor da sociedade: a autonomia funcional, administrativa e financeira e a 
liberdade que urn sistema juridico reservou a Institui~ao, se nem sequer temos a 
nossa Lei Organica Nacional para que possamos organizar 0 Ministerio Publico 
dos Estados, tra~ar suas normas, diretrizes e estrutura, de acordo com as 
peculiaridades da cada regiao. 

Enfim, parece a hora de exortar 0 Ministerio Publico e de passar das palavras a 
a~ao, da teoria a pratica, porque nao podemos ceder espa~os conquistados com 
tantas lutas e dificuldades. 0 povo ja come~a a cobrar suas mais recentes conquistas 
sociais, face as novas divulga~oes do que e 0 Promotor de lusti~a na conjuntura 
atual: "saiba 0 que ele pode fazer por voce". Para tanto, Senhor Presidente, 
necessitamos urgentemente da nossa Lei, objetivando plena desenvoltura e liberdade 
do Ministerio Publico para desempenhar suas nobilitantes fun~oes. 

Finalmente, queremos agradecer sinceramente a Vossa Excelencia pelo seu gesto 
nobre de homem publico, voltado para os que tern fome e sede de justi~a, pelo 
encaminhamento da Lei ao Congresso Nacional, pedindo mais uma vez a colabora~ao 
da bancada govemamental no sentido de agilizar seus trnmites legais para a aprova~ao 
da lei que estrutura 0 Ministerio Publico dos Estados, e que possamos num futuro 
bern proximo repetir esta solenidade quando da sua san~ao presidencial. 

Queremos tambem tributar de publico ao Ministro larbas Passarinho, ao Doutor 
Celio Silva, ao Doutor Inocencio Martires Coelho e a todos aqueles que participaram 
da agiliza~ao de tramita~ao do Parecer da Lei Organica do Ministerio Publico. A 
nossa mais profunda gratidao e 0 reconhecimento por tudo que fizeram e que ainda 
podem fazer em beneficio da sociedade brasileira.[ ... ].I06 

Aquele anteprojeto deu origem a Lei Organica do Ministerio Publico (Lei n. 
8625/93), sancionada pelo Presidente Itamar Franco, em Belo Horizonte, no Hotel 
Del Rey, ja na gestao de Voltaire de Lima Moraes. Modesto e reconhecido, Paulo 
Moura, ao comentar sobre seu trabalho no encaminhamento daquela Lei observa: 

106 DVD da solenidade no Palacio do Planalto. 
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A fota assinala 0 momento em que Paulo Moura, Prcsidcnte da CON AMP, a frente da Diretoria da 
entidade, entregava ao Presidenlc Femando Collor de Mello 0 estudo que resultaria na 

Lei n. 8.625/93. Arras do Presidenle, ve·se 0 Ministro da Justir;a larbas Passarinho. 

" Muitos foram os que aj udaram na elabora,ao daquela lei, como, por exemplo, 0 

Araldo, 0 Milton Riquelme, Ronaldo Medeiros de Albuquerque e in lllneros colegas 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sao Paulo". 

Durante sua gestao, roi que se rea lizou 0 VIfI Congresso Nacional do Ministerio 
Pllblico, rea lizado em Nata l, Rio Gra nde do Norte. 

Ao final de suas ati vidades no Ministerio Pllblico, Pau lo Moura tornou-se um 
homem triste: 

A CON AMP rem fc ita ultima mente justas homellagens a diversas pessoas, mas 
devido ao trabalho qlle lodos nos livemos esqueceu-se de quem a .j udou naqllel. 
epoca. Por exemplo: Doutar Celio Silva, que nos ajudou muito no govemo Collor, 
Inocencio Martires Coelho, Jarbas Passarinho e ell mesl110 - mas, particularmente, 
dispenso ta is homcnagens. as coJegas VaG se esquecendo dos outros e ficam como 
que naquela poesia de Tobias Barreto, cham ada "Papel Queimado": vira-se um 
verdadeiro "papel queimado", recebendo apenas algumas ingratidoes e nao 0 

reconhecimento de todo aquele trabalho que se conseguiu real izar naquela epoca e 
que hoje rende ainda os maiores frutos.l07 

107 Entrcvista dada ao autor, em Aracaju, cm 2005. 
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6.11 Voltaire de Lima Mores 

Bienio junho/199l - junho/1993 

A carreira de Voltaire de Lima Moraes, no Ministerio Publico 
do Rio Grande do SuI, fo i nipida e com grandes destaques. 
Adentrando na Institui~ao em 1980, passou pelas Comarcas de 
Ibiruba (1980/ 1982), Cerro Largo e Espumoso (1983), Uruguaiana 

e Esteio (1983), antes de chegar a Porto Alegre. Na Capital do Estado, dirigiu 0 

Departamento Cultural da Assoc ia~ao do Ministerio Publico do Rio Grande do SuI e, 
em seguida, em 1986, foi eleito seu Vice-Presidente. Posteriormente, em 1988, foi 
eleito Presidente daquela Institui~ao. 

Em 199 1, na Assembleia da CONAMP, realizada no audit6rio da Associa~ao 

Mineira do Ministerio Publico, em Belo Horizonte, Voltaire de Lima Moraes foi 
eleito Presidente daquela Entidade. 

Diretoria 

Presidente - Voltaire de Lima Moraes (RS) 

1° Vice-Presidente - Mi lton Riquelme de Macedo (PR) 

2° Vice-Presidente - Jose Carlos Malta - (AL) 

3° Vice-Presidente - Epaminondas Fulgencio Neto (MG) 

4° Vice-Presidente - Gustavo Augusto Rodrigues da Silva 

5° Vice-Presidente - Manoel Lima Soares Filho (CE) 

6° Vice-Presidente - Antonio Gon~a lves Vieira (PI) 

7° Vice-Presidente - Amarilia Salles da Farias (PB) 

Secretario - Paulo Natalicio Weschenfelder 

Conselho Consultivo 

Presidente - Ronaldo Medeiros de Albuquerque (RO) 

1° Vice-Presidente - Rubens Sanches Filho (RO) 

2° Vice-Presidente - Vidal Vainhoni Fi lho (SC) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Renato Martins Costa (SP) 

1° Vice-Presidente - Jose Maria das Neves (ES) 

2° Vice-Presidente - Lupercinio de Sa N. Folho (AM) 

Conselheiros: 

Abel Nunes Proen~a (MS) 
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Francisco Matias de Souza (AC) 

Jorge Luis Dodaro (RJ) 

Diretores Regionais 
Norte: Luis Esmaelino Valente (PA) 

Nordeste: Luis Vater Ribeiro (SE) 

SuI: Paulo Emilio 1. Barbosa (RS) 

Sudeste: Elcy de Souza (ES) 

Centro Oeste: Regina Helena Viana (GO) 

Em abril de 1987, Voltaire de Lima Moraes participou, em Belo Horizonte, do 
VII Congresso Nacional do Ministerio Publico, oportunidade em que, como tesista, 
colocava 0 Ministerio Publico como destinatario constitucional das Comissoes 
Parlamentares de Inquerito. 

Tempos depois, ja nos momentos dos estudos para inser9ao de principios 
relativos ao Ministerio Publico na futura Constitui9ao, lembra ele que, no Hotel Bristol, 
em Brasilia, onde se reunia a CONAMP, trocavam-se ideias sobre disposi90es relativas 
it Comissao dos Poderes. Naquela oportunidade ele disse ao entao presidente da 
entidade que era necessario que "nos preocupassemos nao somente em aperfei90ar 0 
Ministerio Publico em seu Capitulo, mas, tanto quanta possivel, fazer com que a 
Institui9ao tambem tenha for9a efetiva na defesa da sociedade. Para isso se impoe 
colocar a institui9ao em outros compartimentos constitucionais". 

Lembrando-se daquela sua tese, defendida cm Belo Horizonte, esc1arece ele 
que sugeriu, no momenta oportuno, atraves de urn deputado gaucho, que uma emenda 
aditiva fosse feita ao artigo que tratava daquelas comissoes, estabelecendo que: "[ ... J 
sendo suas conc1usoes, se for 0 caso, encaminhadas ao Ministerio Publico, para que 
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores" e, a despeito de incertezas 
iniciais, ela acabou se transformando em norma constitucional. 

o incidente mostra 0 empenho de todos que cuidavam em dar uma posic;ao 
destacada ao ministerio Publico na Constituic;ao Federal. Alias, Antonio Araldo diz 
que 

[ ... ] sempre que detectavamos urn ponto fraco no estudo do mecanismo democratico 
que se desenhava, quando senti amos uma deficiencia, encontravamos uma maneira 
de colocar 0 Ministerio Publico no meio [ ... ] Essa foi a maneira pela qual 
conseguimos vender a ideia do Ministerio Publico, como sendo aquele que queria 
fazer 0 que, no Estado Brasileiro anterior, nao se encontrava quem fizesse. 

Seu mandato teve a caracteristica de empreender esforc;os para a aprova9ao 
daquela que seria a Lei Organica do Ministerio Publico (Lei n. 9.625/83): 
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Foi uma dificuldade muito grande para tirar essa lei do Congresso Nacional, porquc 
havia muitos lobbyes conlrarios, no senl ido de lenlar obslaculiza-Ia. As dificuldades 
foram muito significativ3S, muito grandes. Algumas pessoas chegavam a dizer no 
Parlamento que 0 M inisterio Pllblico iria se tarnar 1lI11 super-pader com essa lei. Por 
ai ja se pade ver as dificuldades enfrentadas. Dei tnuitas explic3cyoes, participei de 
debates e palestras, no ambito de audiencia publica, que roi realizada oa Camara 
dos Deputados para discutir esse proj eto de Lei Organica. Depois, 0 projeto fo i para 
o Scnada, e hi nos conseguimos aperfcic;:oa- Io ainda mais. Na sua tramitac;:ao, mais 
lima vez a participac;:ao do Deputado Ibsen Pinheiro roi significati va. 

Paulo NataHcio Weschenfelder, que era it epoca 0 Secretario da CON AMP, 
ressa lta dois momentos que Ihe pareceram importante na administral'ao de Voltaire: 

Reunimos os promotores crim inais, os promotores da inffincia e juventude, os da 
familia, do meio-ambiente em Brasilia, ao menos lim de cada associa~ao, para se 
trarrar urn discurso lmico do Ministerio Publico em todo 0 Brasil. "Como 0 Ministerio 
Pllblico atua na in ffincia e juventude no Maranhao, no Rio Grande do Sui ou no 
Amazonas? E roi uma coisa muito importante tra~ar urn discurso unico para 0 

Minislerio Pi.blico, claro que respeitando as pecliliaridades da cada ESlado. Urn 
marco, tambem, na gestao do Voltaire, foi a Confercllcia Rio-92. Fizemos 1II11 evento 
para lelo do Minislerio Publico em Angra dos Reis, com 0 Ministerio Pub lico 
brasi leiro, depois nos fomos participar da Rio-92 no Rio de Janeiro. Fizernos um 
documento na epoca, edi tado em ingles, portuglles e espanhol sobre 0 Minislerio 
Publi co e di stribllimos na Rio-92 , on de hav iam praticamente 180 pai ses 
representados, mostrando 0 perfil do Ministerio Publico brasileiro. I08 

Em 3 I de marI'o de 1993, Diante de sua nomeal'ao para 0 cargo de Procurador
Geral de J ustil'a do Estado do Rio Grande do Su i, e le passou a presidenc ia da 
CON AMP ao seu primeiro Vice-Presidente, Milton Riquelme de Macedo. 

6.12 Milton Riquelme de Macedo 

Bienio j unito t 993/j ulho t 995 

Mi lto n Riqu elme de Macedo ini c iou sua caminhada no 
Ministerio Pitblico do Parana, numa Comarca do sudoeste do Estado 
Mateliindia. Dali , foi para perto de Londrina, no norte do Estado, 
ficando em Apucarana cerca de quatro anos. Na seqUencia, foi para 

uma Comarca Intermediaria, no litoral - Paranagua. Seu proximo passo na carreira 
fo i sua promol'ao para uma comarca de elltrancia fina l - Ponta Grossa - e, por fim , 
Curitiba, a Capital do Estado. 

108 /n ; Hist6,-ia de Vida, p. 182, do Memorial do Ministerio Pllblico do Rio Grande do SuI. 
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Pouco depois de hi chegar, ele foi convocado para 0 gabinete do Procurador
Geral - Murilo Cordeiro. Foi enmo que surgiu a possibilidade de uma nova gera«;ao 
de Promotores que estava chegando a Capital lan«;ar uma chapa de oposi«;ao na 
Associa«;ao Paranaense, chapa da qual Milton Riquelme era 0 candidato a Presidente. 
E conseguiram exito. Isso foi em 1985, numa epoca pre-constituinte, "oportunidade 
em que emprestei meus esfor«;os nos trabalhos que entao a CONAMP fazia em busca 
de melhor posicionamento do Ministerio publico".l09 

A segunda Carta de Curitiba havia sido recentemente dada a publico e, durante 
a constru«;ao de seus principios, Milton Riquelme acompanhava os trabalhos de sua 
elabora«;ao, na condi«;ao de Presidente da Associa«;ao Paranaense do Ministerio 
Publico. 

Quando de sua eIei«;ao a Presidencia da Associa«;ao Paranaense do Ministerio 
Publico, Antonio Araldo Ferraz Dal Posso era 0 Presidente da CONAMP. As sucessivas 
reunioes daquela entidade com os Presidentes de Associa«;oes Estaduais fizeram com 
que Milton passasse a acompanhar os trabalhos da Constituinte ainda mais de perto. 
Assim diz Milton: 

Recordo-me de que, naquela epoca, 0 pessoal de Sao Paulo estava sempre presente 
em Brasilia: nao apenas 0 Araldo, mas tambem 0 Sabella - que era 0 tesoureiro da 
CONAMP e 0 Claudio Alvarenga - Procurador-Geral de Justi~a daquele Estado. 
De Minas Gerais 0 Cabral, Monteirinho e Riani, faziam os contatos com 0 Ministro 
Ibrahim Abi-Ackel e os parlamentares daquele Estado. 

Assumi aAssocia~ao do Parana e, posteriormente, passei a ter posi~oes na CONAMP, 
onde inicialmente fui Presidente do Conselho Consultivo e depois Vice-Presidente 
e por tim Presidente, tomado, desde 0 inicio, por um ideal que permaneceu. Eu 
amadureci muito na convivencia com aquelas lideran~as que eu mencionei. Meu 
primeiro contato em Brasilia, com a CONAMP foi numa de suas reunioes na epoca 
do 0 inicio da Constituinte. Eu levava para la as posi~oes eleitas do meu Estado e 
queria defende-Ias a todo custo. Dai 0 Claudio Alvarenga me chamou de lado e 
disse: 

- Milton, estou venda que voce gOSta da coisa, tern ideal, tern vontade, mas, olhe, 
nos precisamos conversar urn pouco. Nos estamos aqui ha mais tempo, e ja 
percebemos que os nossos pedidos devem ser bem precisos e oportunos, para terem 
chance de sucesso. 0 que voce quer e 0 ideal, 0 que nos tambem gostariamos. So 
que, se a gente for correr esse risco, ai nao dill Nao podemos ticar entre 0 tudo ou 
nada. Nos representamos uns dez mil colegas e temos de ter essa consciencia, 0 

109 Entrevista dada ao autor em 08 de novembro de 2005, em Belo Horizonte, na ocasiao do 16° 
Congresso Nacional do Ministerio Publico. 
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senso da realidade sobre 0 que realmente nos poderemos alcamrar. Entre 0 tudo e 0 

nada, vamos ficar com 0 possivel. 

Essa foi uma grande licrao que eu nao esquecro e nela eu pautei minha vida 
institucional. 

A epoca da Constituinte, nos, do Parana, tinhamos uma das Comissoes no Congresso, 
com pessoas mais importantes a nos ajudar: 0 Senador Jose Richa, pessoa muito 
ligada ao Doutor Ulisses Guimaraes, e 0 deputado Euclides Scaleo - que era muito 
born na sistematizacrao. Mas e preciso que se diga que, fundamentalmente, 0 

Deputado Ibsen Pinheiro foi nosso grande articulador naquele momento. 

Durante todo 0 trabalho da Constituinte, 0 gabinete do Deputado Ibsen era 0 Quartel
General da CONAMP, do Ministerio Publico. Ele era 0 lider do PMDB, na ocasiao. 
Assim ele conduzia toda a liderancra do partido e as materias do maior partido do 
pais; e traduzia a intencrao do Ministerio Publico, conduzindo todo 0 processo em 
favor da instituicrao. 0 nosso Capitulo demorou varios dias em negociacroes. Muitas 
vezes, 0 Doutor Ulisses estava presidindo a Sessao e n6s ainda estavamos fechando 
os acordos. Enquanto 0 Doutor Ulisses segurava a sessao em aberto, atras, na coxia, 
o Deputado Ibsen procurava conversar e convencer Delegados, Juizes de Direito e 
Deputados chegados a esses segmentos, fazendo a composicrao para que 0 texto 
saisse integro como todos nos queriamos, porque, se votassem artigo por artigo, 
poderiam quebrar a linha que foi construida na Carta de Curitiba. 

Uma Candidatura Natural 

Milton Riquelme era 0 10 Vice-Presidente da Diretoria de Voltaire de Lima 
Moraes e assumiu a Presidencia da CONAMP tres meses antes do fim do mandato de 
Voltaire, porquanto ele fora nomeado Procurador-Geral de Justi<;a do Estado do Rio 
Grande do SuI. Talvez tenha sido por isso que 0 seu nome surgiu de forma natural 
como candidato a presidencia quando come<;aram as articula<;oes para a elei<;ao de 
uma nova diretoria. 

Candidato unico, ele e sua diretoria, em 22 de junho de 1993, tomaram posse 
no Edificio-Sede da Procuradoria da Republica da 1 a Regiao do Distrito Federal. 

Diretoria 110 

Presidente - Milton Riquelme de Macedo (PR) 

10 Vice-Presidente - Manoel Lima Soares Filho (CE) 

20 Vice-Presidente - Ulisses Ribeiro (MT) 

Secretario-Geral - Francisco Jose de A. de Siqueira Branco (PR) 

110 Cont: Livro de Tennos de Posse da CONAMP, p.3. 
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Conselho Fiscal 

Presidente - Gilmar Lopes Carneiro (PI) 

10 Vice-Presidente - Francisco Sales Macedo Vieira (PA) 

Conselheiros: 

Hernani Lopes Pereira (AP) 

Paulo Roberto Pinicheski (RO) 

Jose Cardoso Teixeira Junior (MPT/PR) 

Diretores Regionais 

Norte: Manoel Santino Nascimento Junior (PA); 

Nordeste: Almir Coelho Sobrinho (MA); 

SuI: Robson Westphal (SC); 

Sudeste: Marcio Clang (RJ); 

Centro-Oeste: Adalgisa da Silva Nery (MS); 

Distrito Federal: Francisca Soares da Silva. 

Vma Sede Funcional da CONAMP em Brasilia 

Foi durante a gestao de Milton Riquelme que a CON AMP pas sou a ter, pela 
primeira vez, uma sede funcional em Brasilia. Essa sede funcionava numa sala do 
Hotel F enicia, local onde, tradicionalmente, hospedavam-se os colegas que iam as 
reunioes da Institui~ao, em Brasilia. A sua localiza«;ao facilitava 0 acesso de todos e, 
naquela sede, uma secretaria ficava a disposi«;ao das Associa«;oes e centralizava 
informa«;oes urgentes, retransmitindo-as as Associa«;oes dos Estados. Ali, igualmente, 
funcionava uma Assessoria de Imprensa. 

Milton Riquelme nos conta 0 porque daquela sede. 

Logo que sucedi ao Voltaire, na Presidencia da CONAMP, senti a necessidade da 
entidade ter uma base em Brasilia. Enquanto a CONAMP esteve com 0 Fleury e 0 

Araldo - ambos de Sao Paulo, urn Estado com uma Associa~ao de Classe muito 
forte economicamente -, eles tiveram condi~oes de manter uma base praticamente 
itinerante em Brasilia. Eles levavam, de Sao Paulo para Brasilia, a estrutura de uma 
sede. Com 0 Voltaire, as coisas se tornaram mais dificeis, pois a Associa~ao do seu 
Estado nao era tao forte. Eu, de urn Estado cuja Associa~ao de Classe tambem nao 
era tao forte economicamente, sentia que nos teriamos dificuldades, na seqiiencia, 
para dar oportunidade a que outros Estados menores viessem a presidir a CONAMP. 
Nos sentimos falta de ter uma base, uma sede em Brasilia, para possibilitar que 
houvesse uma continuidade dos trabalhos, nas gestoes que fossem se sucedendo, 
ate porque havia uma necessidade cada vez mais crescente de uma presen~a nossa 
em Brasilia, em razao nao so da nossa legisla~ao, mas da legisla~o que reflex iva-
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mente interessava ao Ministerio Publ ico. Em razao disso, nos providenciamos a 
in s ta l a~iio da primeira sede da CONAM P em Brasil ia. 

Conlralamos um assessor de irnprensa - Oscar Andrade, jomali sl3 paranaense 
baseado em Bras il ia , assessor de alguns pariamentares, inclusive do entao Oeputado 
Delfim Neto, de Sao Paulo. Ele nos ajudava muito na questao de transite junto ao 
Congresso, on de ele tambem era func iomirio. Assim nos fi zcmos um trabalho muito 
intenso no senti do de dotar a Confederayao de uma base pennanente. A partir clai , 
as coisas se sucederarn e, apos min ha gestao, veio 0 Aqui les que adqui riu uma sede 
propria em Brasilia. Hoje essa parte eSla consoli clada. 

No plano das conquistas institucionais, Mil ton Riquelme registra os momentos 
das maiores lutas e alegrias de sua gestiio: 

Eu acredito que a alegria maior de toclos os Promotorcs foi com a promulgac;ao cia 
Cons ti tui~iio de 1988. Anteriormente nos tinhamos a Lei Complementar 40/8 1. 
Depois, ja na minha gerac;ao de Confederac;ao, fo i a promu lgac;ao da Consti tuiC;ao 
de 1988. Na seqliencia, nos tivcmos outras vitorias: a Revisao Constitucional - que 
nao teve seqlienc ia. Houve algumas investidas, quando eu era Presidente, que 
conseguimos obstar. Mas, sobret"udo, acho que na minha gestao a maior vitoria 
politica que tivemos foi em relac;ao it primeira tentativa de mudar a Previclencia 
Social. Naqueia opOitunidade, 0 re lator foi 0 Deputado Euler Ribeiro, do Amazonas, 
e naqueie momento a Confederac;ao Nacional assumiu 0 comando clo processo. 
Toclos os servidores, inclusive os magistraclos, reportavam-se a nos. Montamos lima 
base de apoio juridico para 0 Deplltado Euler Ribeiro, re lator da PEC da Previdencia, 
e corn isso conseguimos convence-Io a cilcampar as nossa ideias, 0 nosso programa 
corn reIac;ao a materia , que consegu imos manter ate 0 final, com 0 relator, a1em da 
promu lgac;ao da emellda, que era a cia pariclacle absoluta de ativos e inativos. Aquele 
fo i urn marco que real mente me deixou muito fe liz. 

Fo i com Milto n Riquelme que surg iu 0 primeiro 6 rgiio de d ivulga,iio das 
atividades da enti dade, 0 Jomal CONAMP, comuma ti ragem de doze mil exemplares 
e distribui ,iio naciona l gratuita . A par dessa publica,iio, criou 0 fnjonll e Semallal, 
expedido as sextas-feiras para as Associa,oes, Procuradores e Corregedores-Gerais, 
levando a noticia nip ida e precisa a todos os colegas. 

Como ja se di sse, para dinamizar, centra lizar e aperfe i,oar 0 acompanhamento 
das questoes do Ministerio Pitbli co, durante sua gestiio fo i instalada e mantida uma 
sede operac ional em Brasi lia, infonnati zada e preparada para dar slIporte aquele 
traba lho, nas questoes de interesse do Mini steri o Pitbli co, j unto ao Legis lati vo, 
Executi vo e Judiciario. Naquela sede, igual mente, func ionava uma Assessoria de 
tmprensa. 

Em sua gestiio, por meio de Eduardo Matos (CEl, nomeado Pres idente de uma 
Comissao Especial, foram definidas as linhas basicas para a cri a~iio de uma Escola 
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Milton Riquelme com 0 Presidente da Republica, Fernando Henrique Cardoso, durante audiencia 
dada a CONAMP. 

Nacional do Ministerio Publico. Com sede em Brasilia, ela seria outro instrumento 
na busca do aperfeiyoamento institucional e, no campo tecnico, serviria para 
atualizayao permanente dos integrantes do Ministerio Publico, tendo em vista a 
constante mudanya legislativa. 

Esperava-se, com ela, efetivar convenios com organismos intemacionais e 
entidade estatais para a realizayao de estagios e cursos de aperfeiyoamento no exterior, 
celebrando convenios para a realizayao de cursos de mestrado, doutorado e 
especializayoes nos diversos campos do direito. Nessa mesma linha, outro ponto de 
destaqlle seria a realizayao de cursos, simp6sios, seminarios e congressos nacionais e 
internacionais. Ademais, a Escola elaboraria uma Revista Nacional do Ministerio 
Publico, bem como prestaria todo tipo de allxilio tecnico as revistas estaduais, como 
fonna de fortalecimento das ayoes desenvolvidas. 

Buseando dar a CONAMP um campo especifieo de atuayao em algumas areas, 
em Assembleia-Geral realizada no Salao de Convenyoes do Hotel Del Mar, em Araeaju, 
Milton Riquelme foi autorizado a eriar Departamentos de Direitos Humanos, Meio 
Ambiente, Crianya e Adoleseente, Crime, Civel e Eleitoral. Nao ha registros das 
razaes que impossibilitaram a instalayao desses Departamentos. 
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6.13 Milton Riquelme de Macedo 

Junho/1995 - junho/1996 

Achiles de Jesus Siquara Filho 

Junho/1996 - dezembro/1997 

Ao final de seu mandato, Milton Riquelme manifestou 0 desejo de concorrer it 
reelei,ao e apresentou sua chapa: 

Diretoria 

Presidente - Mi lton Riquelme de Macedo (PR) 

10 Vice Presidente - Manuel Lima Soares Filho (CE) 

20 Yice-Presidente - Eduardo Lima de Matos (CE) 

Secretario-Geral - Francisco Jose de A. de Siqueira Branco (PR) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Jose Maria Alves (RN) 

Yice-Presidente - Clovis Camarao (RN) 

Membros: 

Manoel Santino Nascimento Junior (PA) 

Antonio Miranda Bezerra (PI) 

Jorge Luis Dodaro (RJ) 

Clenan Reinault de Me lo Pereira (TO) 

COllselheiros: 

Jorge de Mendoll,a Rocha (PR) 

Esaceu Cipriano Nascimento (MS) 

Edsoll Santana Gon,alves (CE) 

Diretores Regionais 

Norte: Yanda Denir Milani Nogueira (AC) 

Nordeste : Francisco da Chagas Barbosa de Souza (MA) 

Sui: Pau lo Roberto Speck (SC) 
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Sudeste: Pedro Hideite de Oliveira (SP) 

Centro Oeste: Adalgisa da Silva Neri 

Distrito Federal: Brasilino Chagas 

Surgiu, no entanto, pela segunda vez, uma disputa pela Presidencia da 
CONAMP, com uma chapa concorrente, III liderada pelo Procurador de Justi~a da 
Bahia, Achiles de Jesus Siquara: 

Diretoria 
Presidente - Achiles de Jesus Siquara (BA) 

1 ° Vice-Presidente - Ivana Farina (GO); (2°) 

2° Vice-Presidente - Jose Carlos Paes (RJ) 

Secretario-Geral - Antonio Sergio dos Anjos Mendes (BA) 

Conselho Fiscal 
Presidente - Jose Maria Alves Rodrigues Oliveira (ES) 

1 ° Vice-Presidente - Manoel Roberto Veras Bezerra (AM) 

2° Vice-Presidente - Luiz Alberto Moura Araujo (SE) 

Conselheiros: 

Jorge de Mendon~a Rocha (PA) 

Esaceu Cipriano Nascimento (MS) 

Edson Santana Gon~alves (CE) 

Diretores Regionais 
Norte: Joao Carlos Garcia de Oliveira (RR) 

Nordeste: Renato da Silva Filho (PE) 

SuI: Jair Cirino dos Santos (PR) 

Sudeste: Vagner Vartulli (MG) 

Centro-Oeste: Selma L. N. Saurbroun de Souza (DF) 

Distrito Federal: Jose Carlos de Carvalho (MP Militar) 

Na Assembleia convocada para a elei~ao, constatou-se que a Associa~ao do 
Piaui, atraves de FAX, delegou poderes a Doutora Francisca Soares da Silva, Promotora 
de Justi~a do Distrito Federal, para votar em nome daquela Associa~ao. 

Levada a questao a Assembl<;ia pelo Presidente da Junta Eleitoral, Doutor Cl6vis 
Guimaraes, a mesma, por dezoito (18) votos a dez (10), nao pennitiu 0 voto da 
mesma naquela eleic;ao. 

III Conf. Ata da CONAMP de 03 de dezembro de 1997. 
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Procedida a vota~ao das chapas concorrentes constatou-se, como resultado final, 
quatorze (14) votos para cada uma delas. Em face da ausencia de previsao nos 
Estatutos da entidade para 0 caso de empate em elei~oes, as partes interessadas 
iniciaram negocia~oes, culminando pela proposta a Assembleia da transforma~ao 
imediata daquela reuniao em Assembleia Geral Extraordimiria para modifica~ao 
dos Estatutos, 0 que foi aprovado por acIama~ao unanimemente. Em decorrencia 
aprovou-se tambem por unanimidade, a altera~ao do art. 38 do Estatuto da entidade, 
fixando-se a elei~ao para a presidencia da CON AMP para a primeira semana de 
dezembro, e inc1usao de uma disposi~ao transit6ria no sentido de que 0 atual 
Presidente, Milton Riquelme de Macedo permanecesse a frente da dire~ao da 
CONAMP ate 0 dia trinta (30) de junho de 1996 e, no dia lOde julho de 1996 
assumiria a Presidencia Achiles de Jesus Siquara, permanecendo na dire~ao da 
entidade ate trinta e urn (31) de dezembro de 1997. 112 

Sobre essa quesHio Milton Riquelme urn dia comentou: 

Eu ja senti a que 0 trabalho que tinha desenvolvido na dire~ao da entidade ja fora 
feito. Assim, entendi que talvez fosse mesmo a hora de uma renova~ao. Como nao 
havia disposi~ao Estatutaria que tratasse da questao, optei por propor ao colega 
Aquiles, e ele concordou, que ficaria prorrogado 0 meu mandato por urn ano e, 
depois, ele assumiria. Com isso eu consegui concIuir os trabalhos que tinha em 
andamento, como por exemplo, 0 contatos iniciais relativos a Reforma da Previdencia 
que enta~ se desejava fazer. E depois, 0 Aquiles deu seqiiencia a esse trabalho. Com 
isso conseguimos seguir em frente e manter a unidade institucional. 113 

Uma Reforma que Principiava 

Houve urn momenta em sua gestao que Milton Riquelme assumiu com destemor 
uma adminivel posic;ao em defesa do Ministerio Publico. Isso ocorreu por ocasiao de 
propalada Reforma da Previdencia. Em decorrencia de determinada posic;ao do entao 
Ministro da Previdencia, ele publicou uma nota: 

Entendimentos para are/orilla da Previdellcia 

Sob esse titulo, 0 Ministro da Previdencia e Assistencia Social, Reinhold Stepha
nes, publicou no jomal Folha de sao Paulo, edi~ao do dia 9 do corrente, artigo 
sobre a reforma da Previdencia Social, cujo Projeto encontra-se na Camara dos 
Deputados aguardando a constitui~ao de Comissao Especial para 0 prosseguimento 
de sua tramita~ao legislativa. Todos estao de acordo em que ha necessidade de se 
introduzirem reformas no sistema previdenciario nacional, algumas apontadas com 
propriedade no referido artigo e outras tantas que certamente resultarao dos amplos 

112 Conf. Ata da CONAMP, de 31 de maio de 1995. 

1 I3 Entrevista dada ao Autor, em 8 de novembro de 2005, em Belo Horizonte, na ocasiao do 16° 
Congresso Nacional. 
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e valiosos debates que serao realizados no ambito daquela Comissao Especial. Nes
se sentido e que de se ressaltar que recentemente a Comissao de Seguridade Social 
da Camara dos deputados, realizou semimirio sobre a materia, abrindo democrati
camente espa(fo para que as diversas entidades representativas da classe dos servi
dores publicos pudessem expor sua opiniao sobre tao importante tema para toda a 
sociedade brasileira. 

Entretanto, 0 que nao se pode admitir e a irresponsabilidade, que beira a leviandade, 
com que 0 Ministro ali se referiu ao Ministerio Publico. Procedimento inadequado 
a urn Ministro de Estado, que tern 0 dever de preservar a imagem e 0 conceito das 
Institui(foes da Republica. Tanto mais a Institui(fao do Ministerio Publico, de secular 
tradi9ao em nos so pais. Institui(fao que alcan(fou a posi(fao atual de legitima defensora 
da ordem juridica, do regime democnitico e dos direitos sociais e individuais 
indisponiveis, pelo reconhecimento dos Constituintes de 1988, da competencia e 
espirito publico demonstrados por seus integrantes, atraves dos tempos. 

Diversamente do que afirma 0 Ministro - que se revela profundo desconhecedor da 
atividade do Ministerio Publico, os Procuradores e Promotores de Justi9a trabalham 
sim, e muito! A par de cumprirem 0 expediente forense, a mais das vezes trabalham 
nos processos em suas residencias, em regime de dedica(fao integral e excIusiva, 
inclusive nos finais de semana, sem contar com qualquer servi90 de apoio ou 
assessoria. E, contribuem para a previdencia social sobre 0 valor total de seus 
vencimentos, que guardam estrita observancia das normas pertinentes. Mesmo 
dispondo de possibilidade legal de se aposentar aos trinta anos de Servi90, sao poucos 
os que fazem usa dessa faculdade. A maioria de seus membros nao se aposenta 
antes dos quarenta anos de servi90 publico. Tal assertiva e facil de ser comprovada 
pelo Ministro da Previdencia. Basta que fa(fa uma visita ao Ministerio Publico de 
seu Estado de origem, 0 Parana. La encontrara em atividade inumeros Procuradores 
de Justi(fa com mais de quarenta anos de servi(fo. ContempOl-aneos seus de ingresso 
no servi(fo publico, que hoje veem indignados a of ens a dirigida contra a sua honra 
profissional, assacadas por alguem que ja ha muito tempo fez uso do permissivo 
legal, aposentando-se precocemente. 

Por tudo isso e porque a Institui(fao do Ministerio Publico e constituida de 
profissionais serios, responsaveis, competentes e conscios da relevancia de sua 
missao constitucional, da defesa dos interesses maiores da sociedade brasileira, e 
que se vern a publico repelir vigorosamente as injuriosas e ofensivas afirma90es 
inseridas no referido artigo. 

Milton Riquelme de Macedo 

Procurador de Justi(fa do Ministerio Publico do Parana e Presidente da Confedera(fao 
Nacional do Ministerio Publico. 114 

114 Foi aprovado em Assembleia-Geral que fosse remetido ao Presidente da Republica manifesta~ao 
de desagravo pela posi~ao do Ministro da Previdencia, em rela~ao ao Ministerio Publico brasileiro. 
Conf. Ata de 15 de agosto de 1995. 
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Com 0 implemento do prazo estabelecido na Assembleia em que a Diretoria 
do bienio foi eleita, em lOde julho de 1996, assumiu a presidencia 0 Doutor Achiles 
de Jesus Siquara, com sua respectiva Diretoria. 

Vma das caracteristicas dos mandados dos Presidentes da CONAMP foi a 
necessidade de se lutar por alguns objetivos em mais de urn mandato. As lutas que 
resultaram na Lei Complementar 40 e na Lei Organica Nacional do Ministerio Publico, 
os esforc;os pel a Ac;ao Civil Publica e os trabalhos na Constituinte sao alguns desses 
exemplos de "atuac;ao continuada da entidade em mais de uma gestao". E como nao 
poderia ser de outra forma, Achiles Siquara recebeu de Milton Riquelme algumas 
propostas de Reformas Constitucionais em tramitac;ao no Congresso Nacional, alem 
de, no seu mandato, surgirem muitas propostas de Leis sobre as quais teve de despender 
o melhor de seus esforc;os para defender os interesses do Ministerio Publico. 

a) Reforma da Previdencia 

Quando assumiu a presidencia, Achiles viu-se diante da Reforma da Previdencia 
(con stante da Proposta de Emenda Constitucional n. 35 - PEC-35), ja aprovada na 
Camara dos Deputados e que seguira para 0 Senado. 0 que a CONAMP buscava 
naquela emenda, fufidamentalmente, era a preservac;ao da integralidade e da pari dade 
dos proventos dos inativos com os vencimentos dos ativos. No Senado, adveio uma 
surpresa: "lamentavelmente, segundo 0 relator, Senador Beni Veras (PSDB/CE) 0 

ponto de partida das discussoes no Senado Federal seria 0 projeto original do 
Go vern 0, marcado por propostas de retrocesso que haviam sido a/astados na 
Comara".115 (grifo nos so) 

o texto aprovado pelo Senado Federal e devolvido it Camara foi considerado, 
em essencia, uma nova proposta de Emenda it Constituic;ao e, dessa forma, sujeita 
aos mesmos requisitos de tramitac;ao e aprovac;ao de uma proposta inedita. Assim, 
to do trabalho em prol de uma Reforma que nao prejudicasse 0 Ministerio Publico 
teve de ser reiniciado, ate sua aprovac;ao ao final de 1998. 

A indecisao, e a longa tramitac;ao da Reforma da Previdencia, ate sua aprovac;ao 
final, com relac;ao aos principios da remunerac;ao e aposentadoria, arrastando-se ao 
sabor das mais desencontradas noticias, produziu efeitos desastrosos. 

A Reforma da Previdencia e urn exemplo do que pode ocorrer, quando falta 
uma previsibilidade de conseqiiencias. Ela teve inicio em 1995 e sua tramitac;ao na 
Camara dos Deputados e no Senado Federal, ate sua promulgac;ao, arrastou-se por 
tres anos. 

lIS INFORMATIVO CONAMP, de 13 de mar~o de 1997. 
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Durante todo esse periodo, as infonnac;oes e boatos sobre seus objetivos surgiam 
a cada passo. As apreensoes - e ate rnesrno 0 ternor - entre os funciomlrios e agentes 
politicos que aguardavarn em nlpido prazo se aposentar erarn indisfarc;aveis e 
continuas. 

A inexistencia de regras de transi~ao mais claras, que pudessem dar tranqiiilidade e 
seguran~a aqueles que foram admitidos no servi~o publico ha varias decadas, 
criavam-Ihes a contingencia de deixar a atividade, para garantir direitos adquiridos 
atraves de uma aposentadoria transitada em julgado, antes do advento do final daquela 
reforma, mesmo querendo continuar no servi~o ativo. 1 16 

E isso de fato ocorreu, com especial destaque para as consequencias negativas 
no rneio universitario, no Ministerio Publico e na Magistratura. 

Amea~ados em direitos basicos, como os de, entre outros, respeito a situa~ao 
juridicamente definidas, irredutibilidade de ganhos e preserva~ao de regras sobre 
aposentadoria, servidores e Juizes tern em Sao Paulo procurado 0 caminho da 
aposentadoria. E de modo alarmante, como 0 revelam os numeros [ ... ]. Nos ultimos 
dois anos ocorreram aposentadorias sucessivas de Magistrados, a media de duas 
por dial'J7 

"Tao grave quanto a falta de Juizes [ ... ] e a aposentadoria de 10% do 
funcionalisrno dos quadros de apoio ao Poder Judiciario".118 

Essas considerac;oes se aplicarn por inteiro ao Ministerio Publico de todo pais. 
Washington Eparninondas M. Barra, Procurador de Justic;a do Estado de Sao Paulo, 
observou com precisao a questao: 

o Ministerio Publico e a Magistratura sao Institui~oes essenciais a promo~ao e a 
distribui~ao da justi~a, elementos indispensaveis para uma sociedade democratic a 
e justa. Desta forma, a exemplo dos militares, nao podem ser colocados em vala 
comum ou ficar ao sabor de eventuais manipula~oes politicas, devendo, ambas as 
Institui~oes, merecer tratamento diferenciado no quadro do funcionalismo publico.' 19 

Dado 0 nivel de conhecirnentos, especializac;ao e experiencia que os integrantes 
de todas essas profissoes (Ministerio Publico, Magistratura, Professores Universitarios) 
requerern, centenas e centenas de titulares daqueles cargos se aposentararn 
prernaturarnente, 0 que causou, de urn lado, larnentaveis prejuizos a adrninistrac;ao 

116 Luiz Antonio Guimaraes Marrey, Procurador-Geral de Justi~a do Estado de Sao Paulo, in: Gazeta 
Mercantil, de 17 de mar~o de 1998. 

117 Desembargador Dirceu de Mello, Presidente do Tribunal de Justi~a do Estado de Sao Paulo, na 
Sessao Plemiria da Corte do TJSP, em 25 de mar~o de 1998. 

118 Editoria do jomal 0 Estado de sao Paulo, de 9 de abril de 1998. 

119 REVISTA DA ASSOCIAC;Ao PAULISTA DO MINISTERIO PUBLICO, junho 1998, p. 72. 
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da Justi~a e, de outro, prejuizos materiais ao proprio Estado, pela necessidade de 
instaura~ao de demorados concursos para suprir as lacunas de cargos que se vagaram. 

Todos os dirigentes das classes afetadas pela Reforma da Previdencia alertaram, 
vezes sem conta, os Poderes da Republica sobre os seus possiveis efeitos, em razao 
da forma como estava sendo conduzida. Cerebros afastaram-se das catedras 
universitarias, Juizes e Membros do Ministerio Publico, com uma admiravel vivencia 
profissional, inseguros quanta a preserva~ao de seus direitos e garantias, 
tradicionalmente consagrados pelas Constitui~oes, aposentaram-se prematuramente. 

Pode-se dizer, assim, que uma das conseqiiencias da Reforma da Previdencia 
foi gerar urn clima de inseguran~a para integrantes do Ministerio Publico '20 e da 
Magistratura, alem de tambem para os Professores Universitarios. 

b) Reforma Administrativa 

Tambem passou para as maos de Achiles Siquara a PEC n.173, que tratava da 
Reforma Administrativa e que transitava na Camara dos Deputados. Essa foi outra 
das questoes prementes de que ele teve de tratar, tao logo assumiu a presidencia da 
CONAMP. 0 relator na Comissao Especial era 0 Deputado Moreira Franco (PM DB/ 
RJ), com 0 qual os contatos anteriores nao foram marcados por dialogo produtivo. 

Apresentado e lido por ele urn texto substitutivo, foi desencadeada a sua tra
mita~ao. Acontece que, por meio de minuciosa analise daquele substitutivo, verifi
cou-se que sua versao continha "inumeras contradi~oes e retrocessos, fragilizando, 
sobremaneira, os avan~os alcan~ados pela nossa institui~ao na Constitui~ao de 
1998".121 0 momenta foi considerado como de "extrema gravidade". 

Eram precisas novas gestoes junto aos Parlamentares, visando a restaurar no 
texto as garantias dos membros do Ministerio Publico e isso foi feito, ao mesmo 
tempo em que se procurou alertar e mobilizar a classe. 

Em menos de uma semana, instituiu-se na CONAMP uma Comissao de 
Sistematiza~ao e Reda~ao, que de imediato come~ou a elaborar uma proposta do 
Ministerio Publico a ser apresentada ao Relator e as demais lideran~as na Camara 
dos Deputados. 

120 0 autor deste livro cita 0 seu exemplo pcssoal na questiio. Procurador de Justi~a no Estado de 
Minas Gerais, tais eram os desencontros de informa90es sobre possiveis mudan9as nas regras de 
aposentadoria voluntaria, que julgou mais prudente aposentar-se naquele momento do que ser colhido 
por novas regras rigidas e imprevisiveis, como as que se falava que seriam adotadas com aqueJa 
Reforma. 

121 Conf. INFORMATIVO CONAMP, de II dejulho de 1996, p.2. 
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Apresentadas aquelas propostas ao Relator, buscando as altera~oes necessarias 
a preserva~ao da autonomia do Ministerio Publico, ao mesmo tempo foi convocada 
para uma reuniao em Brasilia a sua Comissao Permanente de Acompanhamento 
Legislativo l22, bern como todas as demais Associa~oes do pais. 

o que se buscava equacionar, ente outras questoes, era a angustiante tentativa 
de introdu~ao do redutor de vencimentos (subteto), sem urn criterio determinado, e a 
preserva~ao da integridade e pari dade de vencimentos entre ativos e aposentados. 

A transi~ao das Reformas criava urn clima de angilstia sempre crescente. As 
idas-e-vindas dos contatos e encontros, as reunioes e memoriais, que se levavam a 
efeito, nao apresentavam os resultados dentro de urn razoavel tempo. Para que se 
tenha no~ao daquele angustiante clima, no meio de convoca~oes seguidas e constantes 
reunioes, as Reformas Administrativa, do Judiciario e da Previdencia foram paralisadas 
em fun~ao da instala~ao no Congresso de uma Comissao Especial que tratava do 
tema da reelei~ao do Presidente da RepUblica. 

Achiles Siquara colocou, com precisao, as preocupa~oes que eram vividas 
naquela epoca: 

Apos 1988, enfrentamos urn grande e grave problema, qual seja, 0 de consolidarmos 
a Institui9ao do Ministerio Publico. Durante este periodo foram impetradas inumeras 
A90es Diretas de Inconstitucionalidade, contra dispositivos de nossas leis organicas, 
tanto das estaduais quanto.da Lei n. 8.625, Lei Organic a Nacional do Ministerio 
Publico. 0 Supremo Tribunal Federal soube afirmar a institui9ao do Ministerio 
Publico, no que respeita as suas autonomias. 

Tivemos AD Ins historicas, como a de n.171 do Estado de Minas Gerais, quando 
ficou definido que, se 0 Ministerio Publico nao era vinculado ao Poder Judichirio 
para efeito vencimental, tinha a institui9ao a iniciativa da lei para fixar vencimentos 
dos seus membros e servidores. 

Quando da Reforma Administrativa (Emenda n. 20), conseguimos alterar 0 paragrafo 
segundo do artigo 127, fazendo inserir a expressao "politica remuneratoria". A partir 
de entao 0 Procurador-Geral pode propor a politica remuneratoria do Ministerio 
Publico. Resolvemos assim parte das nossas angUstias, haja vista que a iniciativa de 
lei vencimental, foi anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao 
Ministerio Publico, em raziio da interpreta9ao do dispositivo mencionado. Acredito 
que isso afasta a tese de que em 0 Supremo Tribunal Federal entender que 0 Ministerio 
Publico e institui9ao que integra 0 Poder Executivo, admitida a divisao chissica dos 

122 Integrada por representantes das seguintes Associa~oes: Bahia, Distrito Federal, Espirito Santo, 
Gohis, Minas Gerais, Ministerio Publico Militar, Para, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sui e Sao 
Paulo. 
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poderes, nao fica submetido it politica remuneratoria do Executivo, e sim, por 
comando constitucional expresso, it politica remuneratoria proposta pelo proprio 
Ministerio Publico. 123 

Toda essa "angUstia" ocupou to do 0 ana de 1996, primeiro na Camara e depois 
no Senado, e somente em 1997 a Emenda Constitucional n. 19 encerrou, no nivel 
Legislativo, os trabalhos da Reforma Administrativa. 

U ma Visiio Administrativa 

Uma das primeiras decisoes de Achiles ao assumir a Presidencia foi, "para 
somar esforyos junto a Diretoria recentemente empossada, designar como seus 
assessores os colegas Claudio Britto (RS), Flodesmidt Riani (MG) e Marfan Martins 
Vieira (RJ), colegas da maior experiencia classista em seus respectivos Estados". 

A par de urn trabalho continuo junto ao Congresso Nacional, Achiles Siquara 
criou urn instrumento de contatos constantes com as entidades filiadas: o Informativo 
CONAMP. Este, aliado a urn sistema de informayoes complementares, levava ao 
conhecimento da classe tudo que se fazia na administrayao central da CONAMP. 

Por outro lado, deve-se a ele a primeira sede propria da entidade, em Brasilia. 
"Para amp liar 0 espayo fisico posto a disposiyao das associayoes em Brasilia, visando 
maior conforto aos seus associados e adequayaO aos seus objetivos, a CONAMP esta 
providenciando novas instalayoes para sua sede administrativa". 124 

Poucos dias depois, voltou ele a comunicar a Classe que 

confonne noticiado no ultimo infonnativo, a CON AMP ja se encontra em novas 
instala~oes, proporcionando maior conforto aos membros do Ministerio Publico e 
efetiva~ao de seus objetivos. 0 novo endere~o e: SCS - Quadra 1 - Bloco K, Ed. 
Densa, sal a 904, CEP 70.300-500, Fone (06) 226-2663 e telefax n. 226-1844. 125 

Urn aspecto de importancia nao pode ser olvidado na hist6ria da CONAMP, 
ocorrido na gestao de Achiles Siquara. Foi em sua diretoria que, pela prime ira vez, 
uma integrante do Parquet, Ivana Farina, de Goias, foi eleita Vice-Presidente daquela 
entidade. Mais importante ainda: em todos os afastamentos de Achiles, ela assumiu a 
Presidencia da CONAMP, 0 que. se constituiu em significativo momenta historico. 

Outro aspecto a se registrar e que, as eleiyoes a Presidencia da CONAMP 
passaram a ser nos meses de dezembro, com as posses solenes ocorrendo nos meses 
de maryo. 

123 Conf. Anais do 13° Congresso Nacional do Ministerio Publico, p.48 e 51. 

124 INFORMATIVQ CONAMP, de 25 dejulho de 1996. 

125 INFORMATIVO CONAMP, de 08 de agosto de 1996. 
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6.14 Achiles de Jesus Siquara Filho 

Bienio mar/1998 - mar/2000 

Quando Achiles Siquara, na sede da CONAMP em Brasilia, 
manifestou seu interesse em disputar a reelei,ao a Presidencia da 
entidade, surgiu apenas uma chapa, assim constitu ida: 

Presidente - Achiles de Jesus Siquara Fi lho (BA) 

10 Vice-Presidente - Jose Carlos Paes (RJ) 

20 Vice-Presidente - Claudio Barros Silva (RS) 

Secretario-Geral - Antonio Sergio dos Anjos Medeiros(BA) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Jose Maria Oliveira Filho (ES) 

Vice-Presidente - Manoel Edmundo Mariano da Si lva (AM) 

Conselheiros: 

Alcino Oliveira de Moraes (AP) 

Edson Damas da Si lveira (RR) 

Joao Batista de Siqueira (PB) 

Diretorias Regionais 

Norte: Joao Carlos Garcia de Oliveira (RO) 

Nordeste: Renato da Silva Fi lho (PE) 

Sui : Jail' Cirino dos Santos (PR) 

Sudeste: Vagner Vartulli (MG) 

Centro-Oeste: Selma L. N . Sauerbronn de Souza (OF) 

Distrito Federa l: Jose Carlos Couto de Carvalho (MP M ili tar) 

Em principios de 1996, a Reforma do J udiciario, iniciada atraves das Propostas 
de Reforma Judiciaria (PEC) n. 96/92 e 11 2/95, foi palco de substi tutivos na Camara 
dos Deputados e j a nos dias 20 e 2 1 de agosto daquele ano, a CONAMP reuniu-se no 
Hotel Nacional, em Brasilia, para tratar da questao. 

o traba lho incessante da CONAMP naque la Reforma buscava salvaguardar os 
interesses instituc iona is, a tim de que 0 Ministerio Publico pudesse continuar 
desempenhando com independencia as suas flln,oes de defesa da sociedade. 0 que 
mais at ingiria a Institlli,ao naque la Reforma, observou Achiles, "dizia respeito a 
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perda do controle extemo da atividade policial e a criac;ao de urn Conselho extemo 
para 0 Ministerio Publico e 0 Poder Judichirio, com can her deliberativo".'26 

Achiles Siquara recorda que 

A Deputada Zulaie Cobra, como relatora da Refonna do Judichirio, disse que iria 
ter a grande oportunidade de sua vida, [advogada criminal], de colocar 0 Ministerio 
Publico no lugar que merece. E com isso anuiu a proposta que dava competencia ao 
Conselho Nacional do Ministerio Publico para decretar a perda do cargo - 0 que 
feria 0 principio da inafastabilidade da jurisdi~ao. Mas a Deputada nao se conteve e 
propos a morda~a na institui~ao, no inciso quarto do art. 95 da Constitui~ao Federal, 
onde ela acrescentava: "revelar ou permitir indevidamente que chegue ao 
conhecimento de terceiros, aos meios de comunica~ao, fatos ou infonna~oes de 
que tenham ciencia em razao do cargo e que violem 0 sigilo legal e a intimidade, a 
vida privada, a imagem e a honra das pessoas. 127 

Com relac;ao a esse posicionamento, observou Luiz Antonio Guimaraes Marrey: 

o interessante e que, paralelamente, no projeto Zulaie, tinhamos urn refor~o a 
imunidade do advogado, no dispositivo onde 0 advogado tinha como inviolavel 
todos os seus atos e manifesta~oes no exercicio da profissao, nos tennos do Estatuto 
do Advogado. Ou seja, 0 Ministerio Publico tinha que ficar mudo e 0 advogado 
podia falar tudo. 128 

A entidade viu-se numa atividade de atuac;ao con stante no ambito do Legislativo, 
pois naquele periodo foram inumeras tentativas de se fazerem valer novos diplomas 
legais em formac;ao ou modificados, 0 que exigiu a sua intervenc;ao, como, por 
exemplo: modificac;oes na Lei de T6xicos, Porte de Arma, alterac;ao do periodo de 
ferias dos membros do Ministerio Publico, ou extinc;ao de sua intimac;ao em 
determinados momentos processuais, bern como supressao da promoc;ao do lnquerito 
Civil Publico, responsabilidade objetiva dos membros do Ministerio Publico, Lei de 
Abuso de Autoridades, e muitas outras. 

Somente tres anos depois, em 1999, com a apresentac;ao de urn substitutivo na 
Camara, e que a referida reforma teve seu andamento. 

Achiles foi 0 unico que ate hoje, na condic;ao de Presidente da CONAMP, teve 
oportunidade de presidir tres Congressos Nacionais do Ministerio Publico: os 
Congressos Nacionais realizados em Goiania, em Fortaleza e em Curitiba. 

Ainda hoje, quando ele fala da CONAMP, demonstra 0 sentimento de quem 
carrega consigo momentos felizes de sua vida: 

126 Conf. Ata da CONAMP, de 05 de outubro de 1999. 

127 Conf. Anais do 13° Congresso Nacional do Ministerio Publico, p.50. 

128 Conf. Anais do 13° Congresso Nacional do Ministerio Publico, p.35. 
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Algumas vezes, quando penso na CONAMP, eu me transporto para aquela epoca 
em que estava a sua frente. As lembranltas que ficaram hoje sao lembranlta5 excelentes 
da boa convivencia nacional, com a alegria de ter conhecido nao s6 grandes lideranltas 
do Ministerio Publico brasileiro dos diversos Estados da Federaltao e dos diversos 
ramos do Ministerio Publico, como tam bern de ter consolidado amizades que 
permanecem ate hoje. E verdade que tam bern tenho recordaltoes dos momentos de 
tensao, em que a preOCUpaltaO em consolidar 0 Ministerio Publico p6s 1988 era 
uma constante, como tern sido 0 de todas as suas diretorias ainda hoje. Os males ou 
as angilstias continuam, como se perpetuassem, e a todo instante 0 Ministerio Publico 
e colocado a prova, e suas Iideranltas tern que demonstrar maturidade suficiente, 
habilidade no trato das questoes institucionais. Mas, no balanlto final, as recordaltoes 
maiores sao das Iideranltas que eu conheci, ate mesmo daquelas quase anonimas 
que marcaram de forma indelevel essa Instituiltao adminivel, maravilhosa mesmo, 
que se chama CONAMP.129 

Cumprido seu mandato, 0 seu entao Secretario-Geral, Antonio Sergio dos Anjos 
Mendes, compareceu, no dia 11 de abril de 2000, a uma Assembleia da CONAMP, 
oportunidade em que, de uma forma clara e objetiva, discorreu sobre os principios e 
trabalhos desenvolvidos por aquela gesmo. 

Enfatizou, inicialmente, que "duas linhas basicas de atua~ao foram tra~adas: a 
busca da organiza~ao financeira e administrativa da CONAMP". Para conseguir a 
organiza~ao financeira, 

a mais significativa tarefa foi 0 desenvolvimento de urn rigoroso controle das 
despesas. Para tanto foi contratada idonea empresa de contabilidade, a qual procedeu 
a escrituraltao da entidade atraves de livros contabeis, amparados pela documentaltao 
pertinente, possibilitando a CONAMP publicar balancetes mensais e balanlto anual, 
alem de deixar a disposiltao dos associados os documentos que os bern embasaram. 

Lembrou-se, na oportunidade, de que foi elaborado urn efetivo controle da 
arrecada~ao, 0 que permitiu urn planejamento eficiente de gastos. 

No ambito da organiza9ao administrativa acentuou que "a primeira meta tra~ada 
foi a de dotar a CONAMP de espa90 fisico adequado as suas necessidades, 0 que 
culminou com a compra das salas no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, fato 
ocorrido ainda na sua primeira gesmo". 

Mostrou a preocupa~ao constante da Diretoria anterior com 0 quadro de pessoal, 
tanto com rela~ao ao seu numero para uma correta eficiencia funcional, quanto no 
que dizia respeito it sua politica salarial, nao apenas com rela~ao a regulariza~ao das 
obriga~oes trabalhistas, como tambem com 0 pagamento de salarios compativeis 
com 0 mercado e com a estabilidade da folha de pagamentos. 

129 Entrevista dada ao autor em 29 de setembro de 2007, em Salvador, Bahia, na ocasHio do 17° Congresso 
Nacional do Ministerio Publico. 
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[nfonnou final mente a Assembleia que "a gestao do Doutor Achiles Siquara 
encerrou 0 seu mandato com cerca de cento e cinqilenta e dois mil reais (R$ 152.000,OO) 
em caixa, sem que existi ssem dlvidas ou pendencias financeiras de qualquer ordem, 
e isso mesmo apoiando financeiramente inumeros eventos do Ministerio Publico de 
todo 0 Brasi l" ."o 

6.15 Marfan Martins Vieira (RJ) 

BU!nio mar~o/2000 - mar~o/2002 

Eram radicais as condi90es existentes no Ministerio Publico 
- e mais ainda na Magistratura -, quando Marfan adentrou na 
carreira. Parece a este Autor que elas devem ser rapidamente 
enfocadas, para que sejam conhecidas, assim como 0 ambiente no 

qual teve inlcio sua carrei ra institucional, 0 que tenninou por dar-Ihe uma tempera 
fo rte para enfrentar os problemas da Ins ti tui~ao. 

A sua chegada, em 1983, 0 Estado do Rio de Janeiro ainda vivia uma grande 
turbulencia interna no meio juridico-administrativo. De fato, a fu sao dos Estados da 
Guanabara com 0 antigo Estado do Rio de Janeiro, feito as pressas, em 1975, e talvez 
sem urn melhor planejamento com rela9ao aos servi90s publicos acabou por provocar 
urn "abismo" na integra~iio das can'eiras tambem entre os membros do Ministerio 
Pltblico daqueles dois Estados. 

Com rela9ao a MagislTatura e 0 Ministerio Publico, a diferen9a sal aria I entre 
eles era tao grande que os oriundos da antiga Guanabara eram tidos como "maraj as"; 
e os do Estado do Rio recebiam menos da metade da quanti a paga aqueles. [sso 
gerava uma enorme insatisfa9aO, uma divisao fortissima. Como, no poder Judiciario, 
a disputa era muito acirrada e os animos estavam exaltados, alguns di tos correntes 
chegavam a ser desrespeitosos, se nao ate mesmo ofensivos. Para se ter uma ideia 
basta que se recorde uma brincadeira de mau-gosto: 

- Voce sabe como se identi fica urn Desembargador do antigo Estado do Rio de urn 
Desembargador da Guanabara? 

- Nao,- respond ia-se - pelos sapatos. Se estiver sujo de lama e do antigo Estado do 
Rio! E evidente que essa "brincadeira" tambem se apJicava 30 Ministerio P6blico!J31 

130 Assembleia realizada, na Sala de Reunioes do Hotel Nacional, em Bras ilia, com registros em Livro 
de Alas da CONAM P. 

131 En trevista dada ao autor em 12 deju lho de 2007, no Gabinete do Procurador-Geral de Justi'Ya do 
Rio de Janeiro. 
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Por outro lado, 0 Governador da epoca, Chagas Freitas, que poucos dias depois 
entregaria 0 cargo a seu sucessor, era egresso do Ministerio Publico - urn Procurador 
de Justi~a. Nao se sabe bern por que ele, durante 0 seu mandato, "maltratou muito 0 

Ministerio Publico", acabando por ser considerado persona non grata pela classe, 
culminando por ser expulso da Associa~ao do Ministerio Publico. 

Aquela Associa<;ao, por seu turno, vivia ate en tao as turras com 0 Procurador
Geral que, tambem, entregaria seu cargo em breve. 

Foi dentro desse "caldo turbulento" que Marfan entrou, e tudo que entao ocorria 
levou-o diretamente para a Associa~ao Estadual. Era ali "que nos podiamos valer os 
nossos direitos, e nao havia muitos frente a administra<;ao da epoca". 

Eleito Presidente da Associa~ao do Ministerio Publico do Rio de Janeiro em 
1988, Marfan Martins Vieira foi reeleito quatro vezes para esse cargo. Como ele 
sempre se fazia presente as reunioes da CONAMP, e com uma participa~ao ativa 
muito grande, 0 seu nome surgiu naturalmente como candidato a Presidencia daquela 
entidade. 

Reunida na cidade do Rio de Janeiro, em 20 de mar~o de 2000, tomou posse a 
Nova Oiretoria da CONAMP, eleita em chapa unica, assim constituida: 

Diretoria 

Presidente - Marfan Martins Vieira (RJ) 

10 Vice Presidentes - Luiz Ricardo Pereira Cavalcanti (SC) 

10 Vice Presidentes - Jorge de Mendon~a Rocha (PA) 

Secretario-Geral- Fernando Grela Vieira (SP) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Luiz Alberto Moura Araujo (SE) 

10 Vice-Presidente - Jose Carlos Couto de Carvalho (MP Militar) 

20 Vice-Presidente - Beatriz Regina Lima de Melo (TO) 

Conselheiros: 

Edilson Santana Gon~alves (CE) 

Aristoteles Santana Ferreira (PR) 

Humberto Alexandre Campos Ramos (ES) 

Diretorias Regionais 

Centro-Oeste: Jose Antonio Borges Pereira (MT) 

Oistrito Federal: Mauricio Silva Miranda (OF) 

Nordeste: Lais Coelho Teixeira Cavalcanti (PE), 
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Norte; Alcino Oliveira de Moraes (AP) 

Sudeste; Tomaz de Aquino Resende (MG) 

SuI; Delmar Pacheco da Luz (RS) 

Assessores; 

Flodesmidt Riani (MG) 

Jose Antero Monteiro Filho (MG) 

Luiz Antonio Ferreira de Araujo (RJ) 
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Na Assembleia-Geral para a elei~ao, urn de seus integrantes fez uma proposta 
para que a escolha fosse feita por aclama~ao, indicando 0 nome de Marfan a 
Presidencia, e todos a aprovaram com aplausos. 

Logo que assumi a CONAMP, nos tinhamos uma grande preocupac;ao porque eu 
entrei num momenta em que havia urn sentimento que comec;ava a crescer com 
muita intensidade, especialmente dentro do Congresso Nacional, contra 0 Ministerio 
Publico. 0 Ministerio Publico vinha cumprindo sua missao, 0 seu papel, 
responsabilizando os maus gestores da coisa publica, enfim, tendo uma atuac;ao 
muito positiva e muito forte, especial mente na area dos chamados direitos da 
cidadania e, particularmente, 0 que mais incomodava a cIasse poIitica era exatamente 
a responsabilizac;ao pelos atos lesivos ao patrimonio publico. Isso gerava dentro do 
Congresso Nacional uma reac;ao muito forte contra a Instituic;ao. Eu entrei exatamente 
nesse contexto. Esse e 0 cal do que efervescia no Congresso a minha entrada. Enos 
tinhamos que enfrentar uma serie de iniciativas que vinham ou do executivo, atraves 
de Medidas Provisorias, ou atraves das propostas de projetos de lei que tramitavam 
no Congresso Nacional. Enos sabiamos que esse enfrentamento nao se esgotaria so 
no transito politico dentro do Congresso. 

Lidando com a Midia 

Logo ao inicio de sua gestao, Marfan - que sempre sentira que a CON AMP 
funcionava como "uma caixa de retumbancia" das ideias oriundas dos Estados, como 
uma "grande tutora dos avan~os institucionais do Ministerio Publico" - achava que 
ela nem sempre surgia com 0 destaque que deveria ter. "Naquele momenta de sua 
chegada a Presidencia da CONAMP, por urn processo natural de maior visibilidade 
ate do Ministerio Publico Federal, a entidade que mais aparecia no cenario nacional, 
como a grande defensora do Ministerio Publico era a Associa~ao dos Procuradores 
da Republica, a ANPR". 

No segundo semestre de 2002, 0 cemirio politico, no ambito federal, mostrava
se arido para 0 Ministerio Publico. A CON AMP reuniu-se, em Sao Luis (MA), no 
Hotel Brisa, "para tratar do que entao se denominava Lei da Morda~a. Como 0 
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Presidente da entidade tivera de pennanecer em Brasilia, 132 acompanhando os trabalhos 
relativos aquela questao no Senado Federal, 0 plemirio aprovou a reda9ao de uma 
m09ao atinente aquela Lei, nos seguintes tennos: 

A Associa~ao dos membros do Ministerio Publico - CONAMP-, atraves do 
Conselho deliberativo, reunido em Sao Luis (MA), por ocasiao do IV Congresso do 
Ministerio Publico da regiao Nordeste, repudia, veementemente, a aprova~ao, na 
Comissao de Constitui~ao, Justi~a e Cidadania do Senado Federal (CCJS), do Projeto 
de lei da Camara dos Deputados, PL 65/99, conhecido como Lei da Morda~a, que 
impoe multas e considera crime a divulga~ao por membros do Ministerio Publico, 
da Magistratura, entre outros, atraves de quaisquer forma de manifesta~ao, de fatos 
de que tenham conhecimento em razao de suas fun~oes. Este mesmo projeto tambem 
beneficia agentes politicos, autoridades que passarao a ter foro privilegiado nas 
a~oes de improbidade administrativa, retirando, por conseqiiencia, as investiga~oes 
dos cerca de 8.500 membros do Ministerio Publico do Brasil e as concentrando nas 
maos de apenas trinta Procuradores-Gerais de Justi~a. Como se nao bastasse, 
possibilita recurso administrativo, com poder de suspender as investiga~oes dos 
Inqueritos Civis Publicos, instaurados por Procuradores e Promotores de Justi~a, 
inviabilizando a apura~ao imediata de viola~ao dos interesses da coletividade ligados 
a prote~ao do meio ambiente, consumidor, defesa da inrancia e da juventude, atos 
de improbidade, etc. Estao tentando suprimir 0 direito constitucional de todo cidadao 
a informa~ao, calando 0 Ministerio Publico e impedindo-o de defender eficazmente 
a sociedade e 0 Estado Democnitico de Direito. 

Ainda sobre 0 assunto, foi ressaltada pelos presentes, naquela reuniao, a 
importancia do engajamento de entidades da sociedade civil na mobiliza9ao pela 
rejei9ao da "Lei da Morda9a". Ficou deliberado, igualmente, que a CONAMP, por 
sua Diretoria, deveria entrar em contato com os dirigentes do Conselho Nacional de 
Bispos do Brasil (CNBB), Associa9ao Brasileira de Imprensa (ABI) e Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), e que os Presidentes das Associa90es deveriam entrar 
em contato com as representatividades estaduais daquelas entidades, alem de contatar
se com todos os Senadores de seus respectivos Estados. 

A CONAMP, que historicamente sempre foi a maior entidade nacional, parecia 
estar sendo colocada em segundo plano pela midia! "Toda e qualquer investida que 
se fazia contra 0 Ministerio Publico, a que imediatamente aparecia, especialmente na 
midia, como a entidade defensora, e que era chamada a todo instante para falar sobre 
o Ministerio Publico era a Associa9ao Nacional dos Procuradores da Republica". 

A ANPR, observa Marfan, "e uma entidade importante porque congrega os 
Procuradores da Republica, mas 0 seu numero de associados e menor com certeza do 

132 A presidencia dos trabalhos foi ocupada pela Doutora Beatriz Regna Lima de Mello, de Tocantins, 
2a vice-Presidente do Conselho Fiscal. 
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que 0 de alguns Estados da Federacyao. E a CONAMP que representa 0 Ministerio 
Publico como urn todo, e tornava-se necessario que sua voz tambem fosse ouvida". 

Marfan Martins Vieira tracy a urn quadro bern nitido daquela quesmo e fala da 
sua atuacyao no ambito governamental e no da propria CONAMP: 

Eu entrei com 0 propos ito de mudar isso. Achei que a CONAMP deveria resgatar 0 

seu papel de importancia como entidade nacional. E come~amos a fazer urn trabalho 
de aproxima'tao com a midia, urn trabalho que realmente revelasse e mostrasse que 
a CONAMP era a entidade representativa do MP como urn todo no pais. Na verdade 
essas coisas nao acontecem so por vontade sua, claro que proposito havia, mas era 
preciso que acontecesse algum fato. Foi en tao que a sorte me sorriu! 

Aconteceu urn fato que foi, digamos assim, urn divisor de aguas. 

No final do ana de 2000, nao me lembro exatamente 0 dia, mas foi entre 0 dia 25 e 
31 de dezembro, 0 Presidente da Republica editou uma Medida Provis6ria, aquela 
de numero 2.088, a qual modificava a lei de Probidade Administrativa estabelecendo, 
entre outras coisas, 0 conceito de "a'tao temeniria", segundo a qual 0 Membro do 
Ministerio Publico que ingressasse com aquilo que eles chamavam de "a~ao 
temerana" seria pessoalmente responsabilizado pela a~ao. Criaram urna reconven~ao 
do demandado na a~ao, reconven~ao nao contra 0 Ministerio PUblico, mas contra 0 

membro do Ministerio Publico signamrio da a~ao, uma coisa teratol6gica. Criava 
uma multa pesada, que seria suportada pelo membro do Ministerio Publico autor 
dessa a'tao chamada de "temeniria", 0 que seria uma coisa que inviabilizaria por 
inteiro 0 manejo desse instrumento importante que e a a~ao de improbidade 
administrativa. 0 propos ito era esse! 

o politicos reclamavam muito, 0 pr6prio Presidente da Republica, com quem eu 
tinha estado urn pouco antes, reclamava, dizendo que ele estava respondendo 198 
a'toes de improbidade administrativa no'pais todo e entao ele tinha interesse pessoal 
em modificar isso. 0 Advogado-Geral da Uniao era Gilmar Mendes, que, embora 
fosse do Ministerio Publico, tinha uma diferen~a muito forte, em razao de problema 
interno do Ministerio Publico Federal. E pela pena de Gilmar Ferreira Mendes criou
se essa Medida Provisoria. Houve a edi~ao dessa Medida Provisoria com todas 
essas maldades, contra 0 Ministerio Publico. 

Era uma coisa inaceitavel, enos tomamos conhecimento disso, eu nao me recordo 
bern, mas me parece que era dia 26 de dezembro, logo depois do Natal. Isso apare
ceu na imprensa e eu, imediatamente, ingressei com uma a'tao direta de inconstitu
cionalidade no supremo, uma ADIN contra a medida provis6ria, e isso teve grande 
repercussao, enorme repercussao na epoca, porque era urn instrumento que nos 
tinhamos e a ANPR nao tinha como mane jar. 

A CONAMP ganhou uma enorme visibilidade. Era urn periodo de fim de ano, 
epoca em que geralmente nao hA grandes noticias. Aatividade politica esm paralisada, 
etc. N6s ficamos nos noticianos durante quinze dias. S6 falando sobre aquela medida 
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provisoria, porque aconteceram varios lances. Primeiro porque, uma vez ajuizada a 
a~ao, e com a repercussao que ela ganhou, 0 govemo acuou. Entendeu que nao 
havia como bancar aquela Medida Provisoria, mas queria ter uma saida honrosa, 
nao queria ter que recuar. Era assessor do Presidente da Republica, a epoca, 0 ex
Govemador do Estado do Rio de Janeiro, Moreira Franco, que me procurou e acenou 
com a possibilidade de uma negocia~ao para retirar, num reedi~ao daquela medida, 
aquelas excrescencias que eram inaceitaveis. 

Outras autoridades federais me procuraram e dai come~amos uma negocia~ao muito 
grande. Eu convoquei uma reuniao de emergencia da CONAMP em Brasilia. A 
essa reuniao compareceram todos os Presidentes de Associa~oes. Convidei inclusive 
a ANPR - que se fez presente -, convidei os Procuradores-Gerais - que vieram em 
peso - e inclusive 0 Procurador-Geral da Republica, que na epoca era 0 Brindeiro, 
mas estava no exterior, nos Estados Unidos, passando ferias, e em seu Iugar veio 0 

Haroldo, que era 0 Subprocurador deles. E nessa reuniao, que foi presidida por 
mim, nos tivemos urn grande desentendimento, que acabou importando na retirada 
do Presidente da ANPR, que saiu no meio da reuniao, pisando nas tamancas, [ ... ], 
eu propunha que nos negociassemos com 0 govemo, e nao contundissemos com 
ele, porque 0 govemo queria apenas uma saida honrosa, e eles queriam 0 massacre 
do govemo. Nos achavamos que isso nao teria produtividade. 0 que interessava 
para nos era a derrubada daqueles artigos que de certa fonna manietavam 0 Ministerio 
Publico e inviabilizavam a utiliza~ao do instrumento. 0 proprio govemo percebeu 
o erro que cometeu. 

Mas eu percebi, no transcurso da reuniao, que essa posi~ao da ANPR era uma posi~ao 
muito mais em fun~ao do espa~o que ela havia perdido na midia e do aparecimento 
da CONAMP que agora ocupava 0 espa~o de entidade representante do Ministerio 
Publico do Brasil. Acho que eles quiseram fazer uma especie de contraponto conosco, 
mas 0 trabalho foi muito bem-sucedido e 0 Supremo nao precisou julgar a ADIN. 

Nos viviamos urn momento em que a CONAMP come9ava a se reafinnar como 
entidade nacional, e isso evidentemente contrariou interesses, inclusive 0 interesse 
de uma entidade importante tambem, que era a ANPR. Mas eu acho que, a partir 
desse momento, a partir da grande publicidade que esse fato acabou merecendo na 
oportunidade, pelo interesse enonne da imprensa acerca dos lances que se seguiram 
ao tonga de quinze dias, que culminaram com a negocia9ao em que foi expungida 
da Medida Provisoria toda aquela serie de maldades que estavam ali inseridas, nos 
entao saimos muito fortalecidos, e a CONAMP saiu como uma verdadeira entidade 
que, inclusive, sabia e conseguia dialogar com 0 govemo. Nao era uma entidade 
que so contundia, mas que sabia tambem dialogar. 

A partir dai, isso acabou facilitando ou pennitindo que se concretizasse aquele nosso 
projeto de come9ar uma aproxima9ao com a midia e come9ar a mostrar a CON AMP 
como a verdadeira entidade ou a grande entidade de representa9ao do Ministerio 
Publico. Todos os fatos que aconteceram depois acabaram dando a CONAMP a 
primazia na condu9ao dos interesses do Ministerio Publico. Dai para frente, foram 
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varias questoes, entre elas, varias refonnas: a refonna da Previdencia, na qual a 
CONAMP teve urn papel decisivo na defesa das carreiras tipicas do Estado. No fim 
conseguimos inclusive 0 reconhecimento do proprio govemo, ja no govemo Lula 
que criou urn espa~o para a representa~ao da Magistratura e para a da representa~ao 
Ministerio Publico no Conselho de Desenvolvimento Economico e Social, e deu 
esses espa~os respectivamente a AMB e a CONAMP. Tanto e que a CON AMP tern 
esse assento la, e eu fui 0 primeiro representante do Ministerio Publico brasileiro a 
ter assento no Conselho de Desenvolvimento Economico e Social, representando a 
entidade de c1asse, vale dizer, representando a c1asse dos Procuradores e Promotores 
do Brasil. 133 

Ado~ao de Politicas Publicas de Combate a Criminalidade 

o aumento da criminalidade no pais, que ja levara a CONAMP a se debruc;ar 
sobre a questao,134 levou a entidade a realizar uma reuniao especial, a tim de que 
pudesse definir estrategias acerca da forma pel a qual ela poderia contribuir, "dentro 
de seus objetivos e finalidades estatutarias", para a diminuic;ao da violencia crescente. 

Urn grupo de trabalho, composto por membros indicados pelas Associac;oes 
atiliadas, ficou encarregado de elaborar, de forma emergencial, uma proposta 
legislativa para uma nova politica de seguranc;a publica, a ser encaminhada ao 
Presidente da Camara dos Deputados. 

Reunido, na cidade de Sao Paulo, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2002, aquele 
grupo de trabalho elaborou 0 seguinte documento, enviado ao Ministro da Justic;a no 
dia 19 daquele mes: 

AAssocia~ao Nacional dos Membros do Ministerio Publico - CONAMP - entidade 
que congrega os integrantes do Ministerio Publico brasileiro, haja vista a escalada 
dos indices de delinqiiencia e diante da constata~ao do aprimoramento dos contomos 
qualitativos da criminalidade violenta e organizada, entende imperiosa a apresenta~ao 
a Vossa Excelencia de proposi~ao de medidas, a serem implementadas atraves de 
lei ou a serem repassadas ao Executivo para implementa~ao por atos proprios, todas 
visando a redu~ao dos indices delitivos que tanto aviltam a cidadania. 

Ainda que nao se possa negar a influencia dos indicadores sociais e economicos 
nos niveis de criminalidade, reduzir-se a compreensao dos problemas apenas a tais 
fatores implica desprezar a complexidade da questao. E preciso, sobretudo, investir 
na eficiencia do sistema de combate a delinqiiencia, criando-se mecanismos 
legisiativos e estruturais capazes de afastar 0 sentimento de impunidade que alimenta 

133 Entrevista dada ao Autor, em 12 de julho de 2007, no Gabinete do Procurador-Geral de Justi~a do 
Estado do Rio de Janeiro. 

134 Ver Primeira Carta de Curiliba, neste livro. 
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a ilicitude, isto porque a supremacia da lei continua sendo principio inarredavel a 
pairar sobre todos n6s, como (mica forma de preservarmos nossas comp6sitas e 
consolidarmos, de vez, a credulidade em nossas instituiyoes. 

Assim, sem embargo de reformas gerais como reduyao das desigualdades, elevayao 
dos niveis de escolaridade, emprego e renda da populayao e criayao de meios para 
a incorporayao da juventude pobre ao mercado de trabalho e con sumo, cujos efeitos 
somente serno perceptiveis em longo prazo, difundir sentimento, hoje mitigado, 
acerca da certeza da puniyao do delinqiiente, desestimulando-o as praticas anti
sociais, deve ser 0 objetivo primordial e urgente do Estado no trato da questao da 
seguranya publica. 

A CONAMP, consciente do papel que the e reservado no contexto, tern procurado 
colaborar com os poderes constituidos e, em especial, com 0 Legislativo, havendo, 
entre outras providencias, no ana pass ado (2001), sugerido alterayoes nas esferas 
penal e processual penal, apresentando propostas concretas de reforma nos 
respectivos c6digos, as quais, atualmente, encontram-se sob analise do eminente 
relator da materia, Deputado Ibrahim Abi-Ackel. 

Entendendo, contudo, que, para atender aos anseios e reclamos da Nayao, 0 momenta 
atual demand a ainda maior aprofundamento das alterayoes e a adoyao de novas 
politicas publicas especificas de combate a criminalidade, propoe a Vossa Excelencia: 

1. Integra~io das policias civil e militar 

A estrutura de organizayao da policia brasileira reveste-se da complexidade que 
decorre da dualizayao do sistema, constituido de urn segmento civil e outro militar, 
apresentando, cada qual, c6digos, valores, regras, tradiyoes, qualidades e defeitos . 
pr6prios. Independentemente da unificayao ou nao das policias - debate cuja 
dificuldade decorre da propria natureza das instituiyoes e da inexistencia de estudos 
cientificos e comparativos sobre a genese das mesmas e das alternativas para melhor 
organiza-Ias, entendemos necessario adotar medidas que permitam sua atuayao de 
forma integrada. 

A integrayao das policias, a ser imediatamente buscada, implica incorporayao das 
rotinas, estruturas e procedimentos de ambas, de tal sorte que possam ser 
compartilhados os recursos, racionalizando-se a gestao do material humano com 
vistas a melhor eficacia da atividade. Para tanto, a CONAMP sugere medidas como 
a unificayao progressiva das escolas de formayao de policiais; a integrayao territorial 
das areas de atuayao; a criayao de corregedoria unica e de orgao conjunto de 
informayao e inteligencia. 

2. A policia e 0 duplo emprego 

Os baixos vencimentos dos policiais, notadamente os menos graduados, produziram 
o fenomeno do segundo emprego, como forma de complementayao de renda, nao 
obstante a vedayao legal. A necessidade de subsistencia material tern acarretado, 
ate, a tolerincia por parte das chefias, disseminando a pratica de atividades proibidas 
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por lei. A dupla jomada, no entanto, sobrecarrega 0 profissional da seguranc;a, 
desmotivando-o para a func;ao publica e debilitando sua auto-estima. 

Ao poder publico incumbe, em defesa da maior efetividade de suas policias, a urgente 
tomada de medidas que visem impedir atividades paralelas. Tais medidas vao desde 
a progress iva recuperac;ao de vencimentos e uniformizac;ao do piso salarial nos 
Estados, ate a implantac;ao de cooperativas para atendimento das necessidades 
basicas, especialmente a habitac;ao, assim resgatando a dignidade dos profissionais. 

3. Regulamenta~ao da investiga~ao criminal realizada diretamente pelo 
Ministerio Publico 

o constituinte atribuiu ao Ministerio Publico, com exclusividade, a titularidade da 
ac;ao penal publica. Ainda hoje, entretanto, nao ha definic;ao especifica quanto a 
investigac;oes de carater criminal a serem desenvolvidas diretamente pelo titular da 
ac;ao, quando este entender conveniente faze-Io. Essa lacuna e injustificavel, 
porquanto a pr6pria Carta estabelece como func;ao do Ministerio Publico, voltada a 
consecuc;ao de sua finalidades institucionais, 0 poder de requisitar diligencias 
investigat6rias. 

A CONAMP, portanto, propoe seja inserido na legislac;ao dispositivo que expressa
mente regule a investigac;ao direta pelo Ministerio Publico, com a possibilidade, 
inclusive, de requisic;ao de informac;oes sobre movimentac;ao financeira e fiscal do 
investigado, assim como dados relativos as contas telefonicas. 

4. A investiga~iio criminal 

A CONAMP, examinando 0 projeto de reforma do CPP relativo a investiga9ao 
criminal, em tramita9ao no Congresso Nacional, apresentou proposta substitutiva 
em relac;ao a diversos aspectos. Tal texto, como antes dito, entre outros, encontra-se 
em maos do relator da materia, Deputado Ibrahin Abi-Ackel. 

Em mencionada proposta, a CONAMP, considerando as particularidades geograficas 
do Pais, bern como 0 crescente e intolenivel indice de violencia, propoe soluc;oes 
praticas que, se aprovadas, desburocratizariam a fase investigat6ria, a semelhan9a 
do que ocorre em modemas legislac;oes de paises desenvolvidos. Assim, pela 
implementa9ao de urn modelo de investigac;ao sumaria, a excessiva formalidade do 
inquerito policial ficaria reservada tao somente aqueles casos em que fosse 
verdadeiramente indispensavel. 

Entendemos ser fundamental 0 resgate da credibilidade do sistema investigatorio, 
recobrando com urgencia a efetividade reclamada pelo corpo social. Para isso, fazem
se necessarios mecanismos de controle efetivo da atividade policial pelo Ministerio 
Publico, com 0 que se minimizara os indices de corrupc;ao, aproximando 0 titular 
da ac;ao da fase persecut6ria. 

A proposta da CONAMP descarta a ado9ao, entre nos, do sistema de juizados de 
instruc;ao, por sinal ja abandonado na quase totalidade dos paises europeus, por 
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consideni-lo incompativel com nosso ordenamento juridico e inviavel em face das 
dimensoes continentais de nosso territ6rio e ao reduzido numero de juizes. 

5. A amplia~ao da transa~ao penal, com admissao de culpa 

o grande volume de trabalho das varas criminais tern contribuido sobremaneira 
para a lentidao do tramite processual que, segundo se sabe, aprofunda a sensa~ao de 
impunidade, na medida em que retarda a resposta estatal it infra~ao praticada. A 
burocratiza~ao sistematica do processo, sem qualquer possibilidade de barganha, 
presta-se a que os reus, notadamente os mais experientes e melhor estruturados 
economicamente, socorrendo-se de subterffigios, prolonguem significativamente 0 

deslinde das causas. 

E imperioso, portanto, a exemplo do que ocorre em modernas legisla~oes 
comparadas, que se crie mecanismos capazes de, pela transa~ao entre 0 Ministerio 
Publico e 0 acusado, resolver prontamente a causa, desafogando 0 sistema e 
possibilitando respostas nipidas aos reclamos da sociedade. Tratamos aqui do que 
ja foi, em parte, introduzido no Brasil pela Lei n. 9.099/95, que, no entanto, limitou 
o instituto a urn numero reduzido de crimes, fazendo-o, ainda, sob 0 equivoco de 
que 0 acusado, ao compor a lide pela transa~ao (art. 76) ou aceita~ao do sur sis 
processual (art. 89), nao estani assumindo a culpa pela infra~ao, assim obstando 
quaisquer efeitos secundarios da senten~a condenat6ria. 

Diante disso, a CONAMP propoe que a transa~ao penal al~ando todos os delitos, 
com as conseqiiencias inerentes it senten~a penal condenat6ria. 

Assim, 0 Ministerio Publico podera sempre transacionar com 0 autor do fato, 
devidamente assistido por defensor, caso entenda conveniente e oportuno para a 
preven~ao e repressao ao crime, inclusive no que se refere it quanti dade da pena 
privativa de liberdade, observados limites a serem estabelecidos pelo legislador. 
Admitida a culpa e ace ita a proposta de pena, 0 acordo sera levado it homologa~ao 
judicial, com eficacia de senten~a condenat6ria. 

6. Eleva~ao do limite de cumprimento da pena 

o limite de cumprimento da pena, imposto pelo art. 75 do C6digo Penal, tern se 
mostrado danese ao interesse social, notadamente nos casos de crimes de alta 
gravidade e, muito especialmente, nos casos de deiinqiientes jovens. Diante dos 
atuais indices de violencia, nao e toleravel que latrocidas ou seqiiestradores 
plurirreincidentes sejam beneficiados com a unifica~ao que lhes restitui a Iiberdade 
ao cabo de trinta anos de pena cumprida, sejam quantos forem os crimes que tenham 
cometido. 

Diante disso, propoe-se a eleva~ao do tempo de efetivo cumprimento da pena para 
cinqiienta anos. 

De outra parte, nao raras vezes, os tribunais tern considerado esse limite para todos 
os efeitos e nao s6 para 0 efetivo cumprimento. 
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A CONAMP propoe, entao, que 0 dispositivo seja expresso em estabelecer a 
1imita~ao do art. 75 exc1usivamente ao efetivo cumprimento da pena, de modo que 
qualquer outro beneficio devera tomar por base 0 total da pena unificada, seja ele 
qual for. 

7. Estabelecimento de regras para concessao de indulto 

Em momentos de recrudescimento da criminalidade violenta, deve limitar-se a 
utilizac;:ao de mecanismos que aumentam a expectativa de extin~ao da pena privativa 
de liberdade. 

Atualmente inexiste qualquer restric;:ao legal a concessao de indulto, excetuando-se 
a veda~ao imposta ao deferimento desse beneficio a autores de crimes hediondos e 
assemelhados (art. 2°, I, da Lei n. 8.072/90). Tal situac;:ao possibilita a concessao do 
indulto de forma indiscriminada, beneficiando, ate mesmo, criminosos de elevada 
periculosidade. 

A CONAMP propoe, portanto, criar-se vedac;:ao legal a concessao de indulto e a 
comutacrao de pena, nos seguintes casos: a) aos crimes dolosos, cometidos com 
violencia ou grave ameac;:a a pessoa: b) aos condenados que, solventes, tenham 
deixado de reparar 0 dana; c) ao que esteja sendo processado, ou tenha sido 
condenado, pel a pratica de crime em concurso com menor de 18 anos de idade; d) 
ao condenado que tenha cometido falta grave, conforme dispoe a Lei n. 7.210/84; 
e) ao condenado que esteja sendo processado por crime doloso. 

Alem disso, deve-se proibir a concessao de beneficios exc1usivamente em razao da 
idade do condenado. 

8. Inclusao do roubo e da extorsao qualificados pelo emprego de arma no rol 
dos crimes hediondos 

A of ens iva social dos delitos hediondos nao se limita ao aspecto fisico ou patrimonial, 
alcanc;:ando tambem 0 dana psicol6gico. A utilizacrao da arma para obten~ao da 
vantagem, deixa a vida da viti rna a merce do delinqiiente, configurando situacrao de 
trauma que fatal mente acarreta seqiielas duradouras. 

A CONAMP propoe, portanto, que se confira tratamento severo aos autores desses 
crimes. Alias, circunstancias dessa natureza ja levaram 0 legislador, em ocasioes 
anteriores, a agravar 0 tratamento penal para determinados delitos, 0 que justifica, 
hoje, a inc1usao do roubo e da extorsao com emprego de arma no rol daqueles a que 
se recomenda especial severidade punitiva, elevando-se-os a categoria de crimes 
hediondos. 

9. Supressao do beneficio da continuidade delitiva para autores de crime 
praticado com emprego de violencia ou grave amea~a 

A atual reda~ao do paragrafo imico do art. 71 do C6digo Penal vern beneficiando 
criminosos violentos que, mesmo reiterando condutas tipicas, socorrem-se da 
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continuidade delitiva para abrandar significativamente as penas a que estariam 
sujeitos. E inadmissivel que se continue tolerando a possibilidade de crime 
continuado em casos, entre outros, de roubos qualificados (inclusive latrocinios), 
estupros, homicidios e seqiiestros. 

Diante disso, a CONAMP propoe a retomada do modele anterior a reforma penal 
de 1984, nao permitindo 0 reconhecimento de crime continuado quanto aos delitos 
praticados com violencia ou grave amea~a a pessoa. 

10. Aumento da pena para 0 delito de porte de arma 

E imperioso que 0 sistema penal contemple mecanismos tendentes a coibir a guarda 
e 0 porte de arma de fogo nao autorizados, uma vez que 0 tratamento atualmente 
conferido ao autor de crime dessa natureza, por demais benevolente, acaba por 
fomentar a pnitica de crimes violentos, os quais, em sua maioria, sao perpetrados 
com emprego desses instrumentos. 

As disposi~oes atuais permitem que urn mesmo agente, desde que primano, pratique 
p~r, pelo menos tres vezes, infra~ao de porte ilegal de arma sem que esteja sujeito 
ao cumprimento de pena privativa de liberdade, porquanto se faculta sejam-Ihe 
oferecidos os beneficios da transa~ao penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95, combinado 
com 0 art. 2°, panigrafo unico, da Lei n. 10.259/01), da suspensao condicional do 
processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) e da substitui~ao da pena corporal por restritiva 
de direitos (art. 44 do C6digo Penal). 

A CONAMP propoe, assim, a reformula~ao da legisla~ao atinente a materia, 
prevendo-se pena minima de tres anos e maxima de seis para 0 porte ilegal de arma 
de uso permitido; pena minima de quatro anos e maxima de oito, quando a arma for 
de uso restrito e, ainda, em qualquer caso, incidencia de causa de aumento de pena 
equivalente a metade na hip6tese de supressao ou altera~ao dos sinais de identifica~ao 
(oblitera~ao de numero ou pniticas similares) da arma. 

11. Altera~iio do prazo de produ~iio dos efeitos da senten~a condenat6ria para 
fins de reincidencia 

E inamissivel que, ap6s 0 transcurso de apenas cinco anos, a contar da data do 
cumprimento ou extinc;ao da pena, 0 condenado passe a receber tratamento dos 
moldes do criminoso verdadeiramente primario, motivo pelo qual se propoe a 
altera~ao do prazo estabelecido no art. 64, I, do C6digo Penal, elevando-o para 10 
(dez) anos. 

12. Revoga~iio do instituto da prescri~iio retroativa 

o instituto da prescri~ao, ao longo do tempo, ganhou tamanha dimensao, que acabou 
por transformar-se em importante mecanisme a servic;o da impunidade. 0 elevado 
volume de trabalho nas varas criminais via de regra e aproveitado pelos reus para, 
retardando de todos os modos 0 processo, alcan~ar a extin~ao da punibilidade, 
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especialmente pela contagem retroativa do prazo, tomando por base a senten~a 
condenatoria. 

Em 1994, a reforma penal introduziu a chamada prescri~ao retroativa (art. 110, §§ 
1 ° e 2°), constru~ao pela qual e possivel tomar em conta prazo anterior a condena
~ao para, com base na pena concretizada, extinguir a punibilidade do reu 
imediatamente apos a condena~ao. A sumula 18 do antigo Tribunal Federal de 
Recursos, ao estabelecer que tal modalidade de prescri~ao atinja a pretensao puni
tiva, determinou que a senten~a condenatoria, em tais casos nao produza qualquer 
efeito, nem mesmo no que se refere aos reflexos no ambito civil, 0 que aprofunda 
o prejuizo das viti mas. 

E imperioso reconhecer que tal constru~ao (prescri~ao retroativa) configura odioso 
beneficio a criminosos, desabrigada de qualquer amparo doutrimirio minimamente 
solido, tanto assim que se desconhece semelhante instituto em legisla~oes 
comparadas. 

Portanto, a CONAMP propoe sejam imediatamente revogados os panigrafos do art. 
110 do Codigo Penal, estabelecendo-se no texto, expressamente, a veda~ao de que, 
para efeito de prescri~ao, qualquer prazo possa ser contado retroativamente. 

13. Cria~iio de banco de dados com abrangencia nacional 

E imperativo que 0 Estado brasileiro se ajuste aos padroes hoje possiveis de 
organiza~ao quanto aos dados delinqiienciais no Pais, criando, no ambito do 
Ministerio da Justi~a, amplo banco de dados no qual se congregue 0 maior numero 
de informa~oes, disponibilizando-as a todo 0 aparato repressivo, sendo inconcebivel 
os limites territoriais das unidades federadas funcionarem como barreiras a atua~ao 
estatal, impondo-se a unifica~ao de dados em todo territorio nacional, especialmente 
para que melhor se enfrente 0 crime organizado. 

14. Amplia~iio e refor~o das atividades de inteligencia e informa~iio 

o exito nas investiga~oes, tanto para fins preventivos quanto repressivos, sobretudo 
no que conceme a atividade de organiza~oes criminosas, em regra a de maior 
complexidade, esta visceralmente atrelado ao aprofundamento da estrutura na area 
de inteligencia, sendo imperativa a amplia~ao, 0 refor~o e a devida valoriza~ao dos 
respectivos organismos de informa~a:o, tanto em nivel federal quanto estadual, com 
direcionamento de sua atua~a:o, especial mente ao combate ao narcotratico e ao 
comercio ilegal de armas, figuras delitivas que, por certo, influem de modo 
determinante sobre 0 restante da criminalidade. 

15. Medidas relativas a tutela da administra~iio prisional 

Como e do conhecimento geral, a vulnerabilidade da estrutura carceraria e a atua~ao 
de organiza~oes criminosas no interior de estabelecimentos prisionais, que irradiam 
suas a~oes para alem das barreiras fisicas desses ambientes, acabaram por acentuar 
as cronicas deficiencias do sistema. 
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Essa especial situacrao reclama pronta resposta por parte dos poderes constituidos, 
nao so para fazer frente a crescente audacia dos criminosos, mas, sobretudo, com 0 

escopo de impedir condenados de se furtarem ao cumprimento da pena, 
materializando, assim, a sensacrao de impunidade. 

Nesse contexto, a CONAMP propoe a alteracrao do art. 352 do Codigo Penal, para 
que seja tipificada a fuga, independentemente da utilizacrao de violencia ou grave 
ameacra, circunstancia que, se ocorrente, devera passar a figurar como qualificadora 
da conduta. Propoe-se que a figura fundamental contemple pena de detencrao entre 
urn e dois anos, e a qualificada, entre tres e seis anos de reclusao, devendo, ainda, a 
alteracrao consagrar a inclusao de causa especial de aumento de pena para 0 caso de, 
na segunda hipotese, haver emprego de arma. 

Premente, tambem, que se eleve os patamares minimos e maximos das penas 
cominadas as diversas condutas tipificadas no art. 351 do Codigo Penal, para fazer 
frente a crescente ousadia das organizacroes criminosas e desestimular 0 concurso 
de agentes estatais incumbidos da custodia em acroes dessa natureza. A pena da 
figura prevista no caput devern consistir em reclusao, de tres a seis anos; a do § 1°, 
de quatro a oito anos; a modalidade prevista no § 3°, por sua vez, que hoje e figura 
qualificada, devera passar a ter natureza de causa de aumento de pena, com carga 
de elevacrao de metade. Em relacrao ao § 4°, alem da necessaria elevacrao da pena, 
que devera variar entre urn e tres anos, deve-se incumbir 0 juiz de, ao prolatar a 
sentencra condenatoria, decretar a perda do cargo ou funcrao publica, em face do 
elevado grau de culpa, como efeito secundario da condenacrao (art. 92, letra "a", do 
Codigo Penal). 

Por fim, sugere-se a elevacrao dos patamares da pena prevista para 0 crime do art. 
354 do Codigo Penal, para urn a dois anos de detencrao. 

Conclusao 

Com tais proposicroes, senhor Presidente, cujo mote nao e a pretensao de esgotar 0 

conjunto de providencias que a situacrao da segurancra publica no Pais estci a reclamar, 
espera a CONAMP poder contribuir para 0 enriquecimento do debate em tomo de 
tao relevante tema, certamente alvo de graves reflexoes tambem de Vossa Excelencia 
e de todos os ilustres membros dessa Casa Congressual. 

Salientando, por tim, terem as sugestoes aqui trazidas sido alvo de breve justificativa 
para cada qual, colocamo-nos a sua disposicrao e, igualmente, de todos os nobres 
Deputados, para, eventual mente, acaso entendido necessario, serem aprofundados 
os esclarecimentos e apresentando maior detalhamento quanta aos motivos e suportes 
juridico-filosoficos orientadores das proposicroes ofertadas. 

Atenciosamente 

Marfan Martins Vieira 

Presidente da CONAMP 
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6.16 Marfan Martins Vieira (RJ) 

Bienio mar~o/2002 - mar~o/2004 

Ao final do mandato de Marfan, na Assemblei a Ordinaria do 
Conselho Deliberativo da CON AMP, para a eleiyiio a presidencia 
do novo mandato , duas chapas se insc revam: "Parti c ipayiio 
Democratica" e "Etica e Trabalho", lideradas, respect iva mente, por 

Maria Tereza Ui lle Gomes, do Parana, e Marfan Martins Vieira, que buscava sua 
reconduyiio ao cargo. 

Concedida a palavra, sucessivamente, aos candidatos ao cargo de Presidente 
de cada uma das chapas, observou Maria Tereza - ouvida depoi s de Marfan -, apos 
longa exposiyiio, que a inscriyao da chapa por ela liderada nao tinha como objetivo 
criar uma cisao na CON AMP, mas, essencialmente, marcar uma presenya e fi xar uma 
linha de principios ideologicos do grupo que a apoiava. Entendia ela e aq uel e grupo 
que chegara a hora de uma abertura mai s democriltica no seio da entidade com 
imediatas comunicayoes as suas entidades filiadas acerca dos projetos e atividades 
da CON AMP, 0 que permitiria as seus presidentes uma participayao mais efetiva nos 
planejamentos da entidade. 

Ah'\m de tratar de "um novo modelo de Diretoria" sugeriu a criayao, dentro da 
CONAMP, de uma Central Nacional de Info rmayoes do Ministerio Pllblico, com a 
finalidade de 

elaborar e editar semanalmente uma col una de in forma~5es, contendo os principais 
acontecimentos de acompanhamento legislat ivo no Congresso Nacional, a resenha 
das materias veiculadas nos principais jorna is e que digam respeito ao Ministerio 
Publico, a resenha dos trabalhos desenvolvidos pela CONAMP, CN PGJ e CNCGMP. 

E muito importanle, que todos os membres do Min isterio Publ ico no Brasil, saibam 
qual 0 trabalho que vern sen do desenvolvido pelos referidos orgaos. E lima maneira 
inclusive de se permitir, que varias fon;:as importantes sejam canalizadas para lim 
objetivo maior, de defesa dos in teresses e prerrogativas institucionais no ambito 
nacional, pois muitas vezes 11 0S deparamos, des necessaria mente, com a e l abora~ao 

de trabalhos isolados, sobre 0 mesmo tema, c qlle poderiam ler side rcal izados de 
fonna conjunta, COl1strut iva e produtiva. 

A Central Naciona l de ComunicalYao do Min isteri o Pllblico devera ter, por exemplo, 
urn site proprio na Internet, bern como 0 cadastre nacional atua lizado dos membros 
do Ministerio Publico, a cadastre atualizado de tabelas vencimenlais, 0 cadastro 
seqUenciaI de todos os proj etos de lei de interesse do Ministerio Pl!bIico e a fase em 
que se encontram, um quadro comparativo organizacional de como funcionam os 
Centres de Apoio e as Promotorias Especializadas em cada un idade federat iva, 0 

nllmero de inqueritos civis e alYoes civis PllbI icas em tramite e 0 respectivo objeto, 
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as experiencias que 0 Ministerio Publico desenvolve em nivel nacional visando a 
facilitar 0 acesso a Justi~a, a resenha das experiencias associativas positivas que 
mere~am intercambio, os dados de pesquisa e planejamento dos rumos de atua~ao 
do Ministerio Publico e os dados acerca dos resultados concretos que 0 Ministerio 
Publico vern atingindo em beneficio da sociedade, dentre uma serie de outras 
finalidades da Central. 

Alem da coluna semanal, que pode ser veiculada nos jornais e remetida por e-mail 
aos associados cadastrados na CONAMP, que seja elaborado tam bern, urn boletim 
com periodicidade definida, para divulga~ao do planejamento e da execu~ao dos 
projetos relevantes no ambito nacional, inclusive, com dados estatisticos, a serem 
reproduzidos, nao so para os membros do Ministerio Publico, mas tambem para a 
imprensa. 

Propoe-se, tambem, a cria~ao da Escola Nacional do Ministerio Publico, como orgao 
da CONAMP, a exemplo da Escola Nacional da Magistratura, que e considerado 
orgao da AMB. 

Urn grande realce foi dado por ela, visando a modifica9ao da forma das elei90es 
bianuais para a dire9ao da entidade. E para deixar marcada a sua posi9ao com rela9ao 
a essa questao, fez chegar a todos os presentes urn documento em que dizia: 

As entidades de classe, consoante entendimento do STF (ADln 353-4/600), sao 
organismos personificados e estiveis, cuja existencia so e concebivel "em fun~ao 
dos objetivos institucionais que lhes inserem e que dao transindividualidade e 
transcendencia a pluralidade dos interesses singulares dos que a compoem". 

AAssocia~ao Nacional dos Membros do Ministerio Publico - CONAMP - entidade 
de classe de ambito nacional, "integrada pelos membros do Ministerio Publico da 
Uniao, dos Estados e do Distrito Federal, ativos e inativos, e que tern por objetivo 
defender as garantias, direitos e interesses, diretos e indiretos, da Institui~ao e dos 
seus integrantes, bern como 0 fortalecimento dos valores do Estado Democnitico 
de Direito", so pode ter legitimidade para agir em nome dos associados, membros 
do Ministerio Publico Brasileiro, se os seus orgaos diretores forem escolhidos 
diretamente pela c1asse, em elei~io direta, de ambito nacional. 

A afericrao da legitima~ao ativa para agir vern sendo interpretada de forma rigorosa 
pelo Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito as entidades de classe, de ambito 
nacional, nao basta apenas verifica~ao da demonstra~ao do vinculo de pertinencia 
tematica. E imprescindivel, consoante destaca 0 constitucionalista Clemerson Merlin 
Cleve, "que possuam associados ou membros em pelo menos nove Estados da 
Federacrao, por aplica~ao anal6gica da Lei Organica dos Partidos Politicos, alem de 
exigir que os associados ou membros sejam pessoas fisicas (ausencia de hibridismo 
em sua composi~ao social) e estejam ligados entre si pelo exercicio da mesma 
atividade economica ou profissional (homogeneidade de interesses)". 

A legitimidade da entidade de classe de ambito nacional e, sem duvida alguma, 
forte instrumento de aprimoramento do Estado Democratico de Direito, uma vez 
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que fortalece 0 controle da constitucionalidade em face de atos normativos apontados 
como legitimos do ponto de vista constitucional, e que podem cercear a atividade 
dos agentes do Ministerio Publico, que tern como obriga~ao a fiscaliza~ao das leis 
em defesa dos interesses da sociedade. 

o Supremo Tribunal Federal tern reconhecido a legitimidade ativa para propositura 
de AD Ins a Associa~ao Brasileira dos Magistrados (AMB) e a Associa~ao dos 
Notarios e Registradores do Brasil (ANOREG-BR). 

o grande fundamento que as identifica e legitima e justamente 0 fato de que a 
elei~ao para escolha dos orgaos diretivos e feita mediante voto direto e secreto por 
todos os associados e nao apenas pelos Presidentes das respectivas entidades 
de c1asse, como ocorre na Associa~ao Nacional dos Membros do Ministerio 
Publico. 

[ ... ] Importante ressaltar que os associ ados da AMB - Magistrados filiados ao 
Membro Institucional- e que elegem, mediante voto direto e secreto, os integrantes 
do Conselho Executivo e Fiscal, possibilitando-se 0 voto por correspondencia, 
competindo a cada Membro. institucional apurar 0 resultado dos votos de seus 
respectivos socios, remetendo 0 a AMB. E vedada a reelei~ao do Presidente do 
Conselho Executivo, que nao podera ser sucedido por integrante dos quadros do 
mesmo Membro Institucional. 

[ ... ] A proposta que se faz e no sentido de alterar 0 Estatuto da CONAMP, para dar
lhe existencia legitima, nao de uma associa~ao de Associa~oes, em que sequer 
existe urn cadastro nacional com a inscri~ao de seus associ ados, mas de uma 
entidade de c1asse de ambito nacional que legalmente represente os seus asso
ciados. 

Nos registros dos trabalhos daquela reuniao da CONAMP nao consta a posi9ao 
de Marfan, com rela9ao as posi90es acima referidas, embora se tenha consignado 
que, 

apos longa exposi~ao, ponderou Maria Tereza que a inscri~ao em si, da chapa por 
ela liderada, atingiu a finalidade pretendida por todos os seus integrantes, ja que 
parte das propostas por eles apresentadas foram acatadas pela chapa "Etica e 
Trabalho" e, por tal motivo, em seu nome e no dos demais componentes, formalizava, 
neste ato, a retirada da chapa "Participa~ao Democratica". 

Pouco depois, a elei9ao roi realizada, ja que nao se concordou com a 
possibilidade de aclama9ao da chapa remanescente. Na apura9ao dos votos, verificou
se que, dos vinte e nove votos de Associa90es afiliadas presentes, ocorreram dois 
votos em branco, abstendo-se de votar as Associa90es de Pernambuco, Bahia, Ceara, 
Goias, Mato Grosso e Parana. 0 resultado final mostrou que a chapa vencedora foi 
eleita por vinte e urn votos, a qual assim se constituia: 
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Diretoria 

Presidente - Marfan Martins Vieira (RJ) 

10 Vice-Presidente - Regina Fatima Bello Butrus (AMPT) 

10 Vice-Presidente - Osvaldo Luiz de Araujo (RO) 

Secretario-Geral- Jose Jurez Staut Mustafa (SP)135 

Conselho Fiscal 

Presidente - Jorge de Mendonya Rocha (PA) 

Vice-Presidente - Gilton Feitosa Conceiyao 

Secretario - Humberto Alexandre Campos Ramos (ES) 

Conselheiros: 

Edsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento (PR) 

Arist6teles Santana Ferreira (PB) 

Diretorias Regionais l36 

Centro-Oeste: Gerardo Eriberto de Morais (MS) 

Nordeste: Eduardo Tavares Mendes (AL) 

Norte: Otavio de Souza Gomes (AM) 

Sudeste: Humberto Alexandre Campos Ramos (ES) 

SuI: Ivory Coelho Neto (RS) 

Assessores 137 

Alex Sandro Teixeira da Cruz (SC) 

Delmar Pacheco da Luz (RS) 

Luiz Antonio Ferreira de Araujo (RJ) 

Marcio Souza Guimaraes (RJ) 

Nicanor Medici Fischer (RJ) 

135 Afastou-se, posterionnente, em razao de sua candidatura a lista trip lice para Procurador-Geral de 
Justi~a de Sao Paulo. Seu substituto foi Sergio de Araujo Prado Junior, de Sao Paulo, que renunciou 
ao cargo por motivos particulares. A partir de entao, Luiz Ricardo Pereira Cavalcanti, de Santa 
Catarina, funcionou, nas Reunioes da CONAMP, como secreUiriq ad hoc. 

136 Em decorrencia de afastamentos ou impedimentos, os Diretores Regionais do Nordeste, Norte e 
Sudeste foram, respectivamente, substituidos por Joao de Deus Duarte Rocha (CE), Maria das 
Gra~as Azevedo da Silva (PA) e Emmanuel Arcanjo de Souza Gagna (ES) 

137 No lugar dos Assessores Luis Antonio Ferreira de Araujo (RJ), Marcio Souza Guimaraes (RJ) e 
Nicanor Medici Fischer assumiram, no decorrer desse mandato, Carlos Augusto Alcantara Machado 
(SE), Fernando Grella Vieira (SP) e Luiz Antonio Ferreira de Araujo (RS). 
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Nessa Diretoria, sua primeira Vice-Presidencia foi ocupada por urn integrante 
de urn dos setores do Ministerio Publico Federal, Regina Fatima Bello Brutus, entao 
presidente da Associayao Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). Essa 
participayao abriu varias portas para aquela Entidade, garantiu maior representayao 
dos mernbros do MPT e, por outro lado, incorporou a Diretoria da CONAMP urn 
valoroso e destacado setor do Ministerio Publico Federal. 

Posteriormente, com relayao a proposta de uma nova forma de eleiyoes na 
CONAMP, viu-se que a posiyao de Marfan nao discrepou daquela de Maria Teresa. 

A fonna de eleic;ao da CONAMP como ainda hoje se realiza deveria ser modificada. 
Na verdade, a eleic;ao feita no ambito do Conselho Administrativo, ou seja, pelos 
Presidentes das Associac;oes, justificava-se quando a CONAMP era uma 
Confederac;ao de Associac;oes. A partir do momenta que ela se tomou uma Associac;ao 
de ambito nacional, uma Associac;ao de membros do Ministerio Publico, e nao mais 
uma Associac;ao so de Associac;oes - alias eu ate quero abrir urn parenteses para 
dizer 0 seguinte: na verdade, a CON AMP e uma entidade hibrida, porque ela tern 
no seu quadro Associativo os membros e as Associac;oes, 0 que alias esta no seu 
proprio estatuto -, seu processo eleitoral, 0 processo de escolha de seus 
representantes, tal como ocorre hoje com a AMB, que e uma entidade de c1asse 
tam bern de ambito nacional, deve acontecer, acho, com a participac;ao de todos os 
membros do Ministerio Publico do pais, 0 que seria, inclusive, uma fonna importante 
de integrar, definitivamente, todos os membros a entidade nacional, a entidade maior. 

Nao creio que haveria 0 perigo da CONAMP ficar dominada pelos Estados que 
tenham urn numero maior de membros do Ministerio Publico. Pelo contnlrio! Acho 
que nos temos que adotar urn criterio de proporcionalidade, de peso, para que todos 
os Estados possam, almejar a presidencia da entidade. Essa nao e uma materia de 
discussao nova. Ela surgiu exatamente a partir do momento que a CONAMP tomou
se uma Associac;ao Nacional, e ha varias propostas para sua adoc;ao entre nos. Ha 
propostas em que se daria urn peso para 0 colegiado, ha propostas que mitigam 
exatamente essa predominancia dos Estados grandes, para poder haver urn equilibrio 
e todos os estados terem 0 mesmo peso. Entao 0 que se ha a fazer e encontrar a 
fonna para que essa entidade de c1asse nao seja uma entidade predominantemente 
dominada pelos grandes Estados.' 38 

Durante 0 seu mandato, criou a CONAMP em Revista, orgao de informayao da 
Entidade, enviada a todos os integrantes das Associayoes dos Estados. Observou 
Marfan, em pagina divulgada pela Internet: 

Desde a historica carta de lOde dezembro de 1970, quando foi proclamada a "Carta 
de Principios" da CAEMP (hoje CONAMP), nos sa entidade associativa nacional 

138 Entrevista ao Autor, em 12 de julho de 2007. 
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tern se projetado no cemirio da Republica como 0 principal instrumento da canali
za~ao dos anseios da classe, agindo como promotora da unidade e do fortalecimento 
do Ministerio Publico e como grande indutora dos avan~os institucionais. Ao longo 
dos seus trinta e dois anos de existencia, tern cumprido, com fidelidade, 0 compro
misso de defender as prerrogativas e a independencia dos membros da Institui~ao e 
de colaborar com os Poderes Publicos para 0 desenvolvimento da justi~a e do bem
estar social. 

Agora, inspirada no seu passado e antevendo 0 futuro, a CONAMP inaugura uma 
nova pagina em sua hist6ria, oferecendo a comunidade juridica e, sobretudo, aos 
pr6prios membros do Parquet, sua revista institucional, dedicada ao fomento do 
debate, a divulga~ao das ideias e a informa~ao precisa acerca dos temas mais 
importantes a envolverem os interesses da Institui~ao, esperando contar com a 
colabora~ao de todos para, atraves de artigos e opinioes em geral, ver edificada 
uma verdadeira doutrina do Ministerio publico.139 

Em 8 de marc;o de 2001, a CONAMP, na ocasHio do I Congresso do Ministerio 
Publico do Ceara, reuniu-se ordinariamente para tratar de temas como a apresentac;ao 
das propostas ja elaboradas pela Comissao Nacional encarregada de estudar as 
propostas de reformas dos Codigos Penal e de Processo Penal; a viabilidade da criac;ao 
de urn fundo previdenciario, assistencial e medico-hospitalar dos membros e servidores 
do Ministerio Publico; a necessidade e conveniencia da alterac;ao de seus estatutos, 
para garantir, de forma definitiva, a legitimidade para a propositura de ac;oes diretas 
de inconstitucionalidade; a criac;ao de Comissao permanente de Defesa das 
Prerrogativas Funcionais, organismo para defesa dos colegas de todo 0 Brasil; a 
instituic;ao da "Medalha da Ordem do Merito da CONAMP"; e 0 estabelecimento da 
data de comemorac;ao dos trinta anos de criac;ao da CONAMP. Na oportunidade, 
foram indicadas as personalidades que na ocasiao de tais comemorac;oes seriam 
homenageadas com a referida Medalha. 

Ao final de sua gestao, procurou criar uma Escola Nacional do Ministerio 
Publico. Com a natureza de Fundac;ao, teria ela sede na Capital da Republica, nao 
tendo 0 proposito de concorrer com as escolas estaduais, mas de atuar junto a elas de 
forma cooperativa, em permanente intercambio. Entendia-se que, com sede na Capi
tal da Republica, aquela Escola teria melhores condic;oes de promover, em ambito 
nacional, congressos, simposios, seminarios, conferencias e palestras, assim como 
realizar cursos de pos-graduac;ao e de extensao, diretamente ou por intermedio 
de convenios com universidades e outras entidades de ensino do Pais ou do ex
terior. 

139 Disponivel em: <http://www.CONAMP.org.br/Revistallledit.htm> 
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Ecos do Trabalho na Constituinte 

A busca de urn consenso, ou pelo menos urn "encontro de ideias" para a 
refonnula9ao do perfil do Ministerio Pllblico, no corpo da futura Constitui9aO que 
en tao se anunciava, pode ser vista em diferentes momentos. Nesse senti do, lembra
se Marfan Vieira Martins de que, em 1986, por exemplo, quando ja come9ava 0 
movimento constituinte com a chamada Comissao Affonso Arinos l40, ocorreu-Ihe 
uma ideia: organizar urn Encontro Interesladual em Caxambu, buscando com isso 
consoli dar um movimento nacional que pudesse levar a Assembleia Nacional 
Constituinte as ideias da reformata930 do perfi l do Ministerio Publico. 

Pro-Jus: Da esquerda para a dire ita, Jose Antero Monteiro Filho (MG), Nedens Ulisses Freire Vieira 
(MG) e Walter Paulo Sabella (S P), (n.o idenrificada). 

Conquanto ele a epoca nao tivesse representatividade classista, 0 Presidente 
da Associa9ao do seu Estado, Carlos Navega, empalmou a ideia e, com a paIticipa9ao 
das Associa90es Estaduais de Minas Gerais (Castellar Modesto Guimaraes) e Sao 
Paulo (Luis Antonio FleUlY Fi lho), aquele encontro tomou-se possive!. Diz Marfan: 

Eu achava que nada poderia come~ar, no pais, que nao tivesse a part i c ipa~ao desses 
Estados. Nao que os outros Estados nao tivessem importancia: todos tiveram urn 
papeJ irnportante e dec isivo na formata~ao do Min isterio Pub lico, mas era 
inconcebivel que esses Estaclos nao estivessem presentes naquele Congresso. Aquele 
encontro incorporou-se depois 0 Estado do Parana, e assim come~amos a criar urn 
movimento nacional de contexto oficial, com vistas a Constituinte. 

140 Essa Comissao foi criada pelo entao Presidenle Jose Samey e tinha como objet ivo forl11ular uma 
l11inuta da Nova Constituiryao. Esse trabalbo preliminar surgiria como um "instnnTIcl1lo de trabalho", 
com 0 qual se esperava que os Consti lllintcs pudessem mais faci ll11ente elaborar um lexto final. 
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Recordando-se da luta do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro, a 
epoca dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, diz Marfan: 

Nossa Associac;ao ocupava uma salinha no terceiro andar do predio da Procuradoria 
e era muito pobre. Dessa forma, nos nao tinhamos recursos para bancar a presenc;a 
de colegas do Rio de Janeiro em Brasilia. Entao, fizemos urn movimento para 
angariar recursos junto aos colegas, criando urn fundo para 0 qual contribuiam 
espontaneamente, naturalmente administrado e sob a responsabilidade da Associac;ao. 
Esse fundo foi idealizado por mim, e eu fui nao so 0 seu gestor, mas, tambem, 
aquele que designava, que escalava as pessoas para irem a Brasilia pelo Rio de 
Janeiro. 

A quesmo da advocacia pelos membros do Ministerio foi uma das que tiveram uma 
grau de dificuldade maior para sua aprovac;ao, porque os membros do Ministerio 
Publico de alguns Estados e tam bern os Procuradores de Justic;a advogavam. 

Ja a epoca da Lei Complementar n. 40, de 1981, essa quesmo foi objeto de discussoes 
entre os membros do Ministerio Publico. Naquela epoca, quando se discutia se a 
vedac;ao da advocacia deveria ser inserida no texto que terminou por ser transformado 
naquela Lei, 0 entao Estado da Guanabara se opos com firmeza. 

A despeito da proibic;ao acabar por constar do texto daquela Lei, na sua adaptac;ao 
estadual os seus membros inseriram urn artigo proibindo a advocacia, mas permitindo 
o seu exercicio para aqueles que a epoca da promulgac;ao da Lei Complementar n. 
40 ja estivessem advogando. 

A questao, agora, era mais seria: tratava-se da restric;ao a advocacia pelos membros 
do Ministerio Publico em nivel constitucional e, com isso, nao seria possivel a nivel 
estadual a repetic;ao do que fora feito anteriormente. Mais, ainda: aquela proibic;ao 
iria impedir a advocacia aos Procuradores da Republica, 0 que ate entao era 
permitido! 

A CONAMP, filosoficamente, continuava contra aquele exercicio da advocacia, e 
Araldo, entao presidente da entidade, ja dizia: "Nos defendiamos ardentemente a 
bandeira da nao-advocacia porque, por todos os titulos ela, evidentemente, nao se 
justificava".141 Nao obstante, durante os trabalhos da Constituinte, a Associac;ao 
Nacional dos Procuradores da Republica remava contra, pois trabalhava em sentido 
oposto ao nosso! Eles queriam ressalvar a advocacia, continuar atuando na 
representac;ao judicial da Uniao. No final e que e1es acabaram aderindo, diante da 
impossibilidade da retirada da proibic;ao do texto constitucional.142 

141 Antonio Araldo Ferraz Oal Pozzo, em entrevista ao Memorial do Ministerio Publico do Rio Grande 
do SuI. 

142 Entrevista dada ao Autor, em 12 de julho de 2007, no Rio de Janeiro, no Gabinete do Procurador
Geral de Justicra. 
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Relembra Marfan que Luiz Anton io Fleury Filho ja di zia, quando Presidente 
da CONAMP, que "ou se est a de 1II111ado, ou do outro do bald io. Como n6s queriamos 
todas as garantias da Magistratura, defendiamos que tinhamos tambem que ter todos 
os impedimentos" ,14J 

Ao final , a pro ibi ,iio consto u do arti go 128, § 5°, II , " b", do texto da 
Constitui,iio, com 0 que essa pratica fo i exti rpada do Ministerio Pub lico brasileiro. 

Ell era Feliz e Nao Sabia 

Hit uma coisa ell tenho que dizer, e que acho importante 

Scmprc almejei SCI' Procurador-Gcral. E a ati vidadc associat iva, cmbora cia tenha 
side 0 mcu primciro passo denlro da carrcira, aqucla primcira coisa quc me atraiu, 
ell sempre me senti mllito bem, muilo rcalizado no dcsempcnho nas atividades 
classistas, seja como Prcsidente, seja como intcgranle do grupo quc trabalhava as 
qucstocs do M inisterio Pllblico, mas ell scmpre desejava ser Procurador-Geral. E 
agora que j a sou Procurador-Gera l, c ja estou no segundo mandato, eu posso fazer 
um balanc;:o e vcr 0 que era a atividade de antes e 0 que e a atividade de hoje. 

Eu acho que a grande realizaI;:ao da minha vida, 0 grande sonho que eu realizei no 
Ministerio PLlblico, nao foi aquele que ell sonhei, mas aqllele que ell liz sem tel' 
sonhado. E o grande sonho que ell alimentei na verdade ele nao se confirmou como 
grande sonho. 0 born e a representac;:ao ciassista, 0 bom e realmente a gcnlc trabalhar 
pcla Instituic;:ao na lese, buscando defender a Instituic;:ao nas questoes que di zem 
rcspcito it sua formatac;:ao. 

Em dccorrencia disso gostaria de cnccrrar com uma frase: ell era fe liz e flaO sabia! 

6.1 7 Joiio de Deus Dua rte Rocha (eE) 

Bienio mar~0/2004 - lI1a r90/2006 

Duas chapas concorreram para a forma,ao da nova Diretoria 
da CONAMP: "Uniiio c Participa~iio" e "Ihiea, 1ntegra~ao e 
Trabalho". 

Etic'l, 1ntegra~iio e Trabalho 

Diretoria 

Presidente - Gerardo Eri berto de Morais (MS) 

1° Vi ce-Presidente - Patricia de Amorim Rego (AC) 

2° Vice-Presidente - Marce lo Weitze l Rabello de Souza (ANMP Militar) 

SecreHirio-Gera l - Marcelo Uli sses Sampaio (TO) 

143 Conf. CONA MP EM R.EVISTA. vol. 2. p. I\. 
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Conselho Fiscal 

Presidente - Edilson Queiroz Martins (AM) 

Vice-Presidente - Afonso Henrique Oliveira Pereira (AP) 

Secretario - Leonardo Azeredo Bandarra (DF) 

Membros: 

Maria de Fatima Rodrigues Travassos Cordeiro (MA) 

Eunice Helena Rodrigues de Barros (MT) 

Uniao e Participa~ao 

Diretoria 

Presidente - Joao de Deus Duarte Rocha (CE) 

10 Vice-Presidente - Jose Carlos Consenzo (SP) 

20 Vice-Presidente - Ivory Coelho Neto (RS) 

Secretario-Geral- Mauro Flavio Ferreira Brandao (MG) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Ivonei Sfoggia (PR) 

Vice-Presidente - Eduardo Barreto D' Avila Fontes (SE) 

Secretario - Valdir Barbosa Junior (PE) 

Membros: 

Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno (ES) 

Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Junior (BA) 

A elei~ao ocorreu, no dia 2 de dezembro de 2003, com a chamada nominal das 
Entidades votantes. Dos trinta votos validos, foram dezesseis para a chapa "Uniao e 
Participa~ao"; e quatorze para a chapa "Etica, Integra~ao e Trabalho". 

Na sequencia, foram eleitos por aclama~ao, pelos Presidentes das respectivas 
regioes, os Diretores Regionais, a saber: 

Diretorias Regionais 

Norte: Edilson Queiroz Martins (AM) 

Nordeste: Jose Antonio Malta Marques (AL) 

Centro-Oeste: Eunice Helena Rodrigues de Barros (MT) 

Sui: Lio Marco Marin (SC) 

S6 posteriormente e que Joao Antonio Bastos Garreta Prats, de Sao Paulo, foi 
escolhido como representante da Regiao Sudeste. 
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A solenidade de posse ocorreu, no dia 15 de mar~o de 2004, no Audit6rio do 
Edificio-Sede do Ministerio Publico do Distrito Federal, e a posse solene, no dia 18 
do mesmo mes, em Fortaleza. Nessa ocasiiio, Joao de Deus fez questao de observar, 
em seu discurso de posse, que 

E necessario que somemos nossas for~as na luta por reais condi~oes de trabalho 
para os membros do Ministerio Publico, a fim de que possamos ser fieis ao nosso 
mandato constitucional. E, nesta linha, aqui reafirmamos 0 compromisso de 
campanha, visando implementar ampla participa~ao para que, juntos, possamos 
garantir a manuten~ao das prerrogativas atuais e fazer despontar outros horizontes, 
avan~ando para novas conquistas que tomem 0 Ministerio Publico cada vez mais 
fortalecido e independente. 

Para isso, instrumentalizaremos sempre dois remos onde em urn estara escrito 
acreditar e em outro agir, para desta forma realizarmos nossas propostas e 
retribuirmos a confian~a depositada, sem nos descurar da nossa obriga9ao 
institucional de integrarmos e acolhennos todos os colegas. 

[ ... ] Olhando para cada colega, move-nos urn sentimento como se cada urn tivesse 
sido empossado a frente da CONAMP. Essa e a sensa~ao que tatua nossa alma, 
contagia-nos e emociona; e assim verdadeiramente 0 e, e queremos que seja. 

Naquela oportunidade, foram agraciadas com a "Medalha do Merito da 
CONAMP" os Deputados Federais Vicente Arruda e Miro Teixeira, lider do Govemo 
na Camara. 

A nova Diretoria da Entidade ficou assim constituida: 

Diretoria 

Presidente - Joao de Deus Duarte Rocha (CE) 

10 Vice-Presidente - Jose Carlos Cosenzo (SP) 

20 Vice-Presidente - Ivory Coelho Neto (RS) 

Secretario-Geral- Mauro Flavio Ferreira Brandao (MG) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Ivonei Sfoggia (PR) 

Vice-Presidente - Eduardo Barreto D' Avila Fontes (SE) 

Secretario - Valdir Barbosa Junior (PE) 

Conselheiros: 

Emanuel Arcanjo de Sousa Gagno (ES) 

Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Junior (BA) 

Diretorias Regionais 

Centro-Oeste: Eunice Helena R. de Barros (MT) 
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Nordeste: Jose Anton io Malta Marques (AL) 

NOlte : Edilson Queiroz Martino (AM) 

Sui: Lio Marcos Marin (SC) 

Assessores 

Manuel Lima Soares Fi lho (CE) 

Pedro Roberto Decomain (SC) 

Sergio Renato Sinhori (PR) 

Tesoureiro 

Manuel Pinheiro Freitas (CE) 

Da esquerda para a direita: Valdir, Lio, Joao de Deus, Malta, Coscnza, Eunice, Ivory, Gonzaga, 
Mauro Flavia, Gagno, Juarez, Gilka, Eduardo e Ivonei. 

Joao de Deus Duarte levou para a CONAMP a sua experiencia como Presidente, 
por duas vezes, da Associa,ffo Cearense do Ministerio Pl,bli co. Ingressando no 
Min isterio Publico, em 1993, viu-se, desde logo, envo lvido na luta c lassista da 
Insti tui,ao e, em 1999, assumiu 0 primeiro mandato da Associa,ao Cearense, sen do 
reeleito para 0 cargo em 2000. Sua carreira como Promotor Titular mostra passagens 
nas Comarcas de Paracuru, Barbalha e Itapipoca, antes de chegar a Fortaleza. 

Com os novos principios e as garantias da Const itui ,ao de 1988,0 Ministeri o Publ ico 
agigantou-se. Desvinculou-se de outros Poderes, ganhou um perfil constitucional 
exercendo parcela do poder do Estado e, com isso, foi natural que contra ele surgissem 
investidas. 
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Sua administra<;ao, na CONAMP, foi marcada por fatos que se refletiram 
diretamente no caminho da modemiza<;ao do Ministerio Publico, e urn deles, urn dos 
mais polemicos, dizia respeito ao poder de investiga<;ao do Ministerio Publico. 

Essa atividade do Ministerio Publico come<;ou a se fazer presente, sem maio
res consequencias, ate 0 momenta que 0 Ministerio Publico Federal no Estado do 
Maranhao promoveu uma investiga<;ao criminal contra 0 Deputado Federal Remi 
Trinta, dono da clinica Santa Luzia, em Sao Luis, e, ao final, foi ele denunciado por 
crime de estelionato e participa<;ao em fraudes contra 0 Sistema Unico de Saude 
(SUS). Como a apura<;ao dos fatos nao foi levada a cabo pela Policia Federal, foi 
levantada a incompetencia do Ministerio Publico para presidir e/ou conduzir as in
vestiga<;oes, e 0 fato foi parar no Supremo Tribunal Federal, sob 0 argumento de 
falecer competencia para 0 Ministerio Publico promover suas proprias investiga
<;oes. 

Com 0 advento da Lei n. 7.347, que criou 0 Inquerito Civil Publico, tomou-se 
possivel ao Ministerio Publico a apura<;ao de fatos que causem dana aos interesses 
sociais e coletivos como 0 meio ambiente, patrimonio publico e ao consumidor. Muitas 
vezes, no desenrolar da a<;ao civil, 0 Promotor via-se ante a ocorrencia de conduta 
penal mente punivel. Seria urn tremendo absurdo ele, com a pe<;a investigat6ria pronta, 
devolvesse-a a policia para que esta reproduzisse aquela pe<;a e, ao final, oferecesse 
denuncia criminal - mesmo porque a propria lei 0 permite, sempre que se tenha as 
maos indicios de crime. "0 que queremos e que no curso das investiga<;oes em que 0 

Ministerio Publico proceda, quando ele se deparar com fatos penais, que possa, dali 
para frente, oferecer a denuncia necessaria".I44 

No campo oposto, outros sustentavam que a Constitui<;ao Federal nao 
contemplava essa possibilidade de procedimentos penais serem conduzidos pelo 
Ministerio Publico, argumentando-se que "os membros do Ministerio Publico colhem 
as provas e impedem os advogados de ter aces so ao processo".14S 

o poder investigatorio criminal do Ministerio Publico foi uma das bandeiras 
de sua administra<;ao, diante de algumas iniciativas junto ao Congresso Nacional e 
ao Supremo Tribunal Federal, que pretendiam suprimi-Io. Os movimentos para a 
supressao daquele poder sao explicaveis: com 0 advento da Constitui<;ao Federal de 
1988, 0 Ministerio Publico come<;ou a atuar "de forma bastante eficiente na 
investiga<;ao de alguns crimes de maior gravidade, principalmente quando os 

144 Mauro Fhlvio Ferreira Brandiio, Procurador de JustilYa. In: DIARIO DO COMERCIO, de 20 de 
junho de 2004. 

145 Miguel Reale Jr., ex-Ministro da JustilYa, ill: REVISTA EPOCA, julho de 2004. 
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investigados eram pessoas politica ou economicamente infiuentes, que, ate entao, 
costumavam ficar impunes", nao raro, pelas investigac;oes que nunca chegavam ao 
fim, ou, quando chegavam, 0 crime estava prescrito. 

Dessa forma, via-se, de urn lado, 0 poder economico e, do outro, 0 poder politico, 
por intermedio de muitos Prefeitos Municipais e, ate mesmo, de alguns Deputados, 
que passaram a ser investigados - e, nao raro, condenados. Muitos passaram a exercer 
pressoes sobre os politicos para que nao fossem investigados pelo Ministerio Publico. 

Essa tentativa de afastamento do Ministerio Publico tambem e explicavel: como 
os seus membros nao estao subordinados as cupulas do Poder Executivo, alem de 
disporem das garantias constitucionais da inamovibilidade, da vitaliciedade e da 
irredutibilidade de vencimentos, passaram eles a conduzir, com eficacia, a apurayao 
de crimes contra a administrac;ao publica, a ordem Tributaria, a Ordem Economica e 
a relac;oes de consumo, "que anteriormente nao vinham sendo devidamente 
investigados pela Policia Judiciaria", cometidos por agentes publicos ou nao. 

Ademais, como surgiram suspeitas de participac;ao de integrantes da Policia 
Judiciaria ou de outros agentes publicos em quadrilhas ou bandos, tambem essa policia 
procurou afastar da apurac;ao de tais fatos 0 Ministerio Publico. 

Dentro desse quadro e de posic;oes distintas ante 0 andamento de ac;ao inteIposta 
no Supremo Tribunal Federal, Joao de Deus arregimentou 0 posicionamento da Classe 
e, com isso, recebeu 0 apoio de inumeros segmentos juridicos e sociais como a 
Conferencia dos Bispos do Brasil, pela Comissao Brasileira de Justiya e Paz 
(organismo vinculado a CNBB), da Associac;ao Brasileira de Imprensa (ABI), da 
American Bar Association, do Movimento Transparencia Brasil e Transparencia 
Intemacional, entre outros. Ademais, teve ele ao seu lado ness a luta 0 Ministerio 
Publico Federal. 

Vma Administra~ao Atuante 

Ao transferir a presidencia da CONAMP para seu sucessor, Joao de Deus fez 
questao de apresentar a prestac;ao de contas de suas atividades it frente da Entidade 
de forma modema: por meio de urn CD, enviado a todas as associac;oes afiliadas do 
Pais. Ve-se que, naquela prestacrao de contas, urn de seus primeiros atos administrativos 
foi criar melhores condicroes materiais de trabalho, realizando uma reforma geral das 
instalac;oes da sede da entidade, aluguel de espac;o anexo para apoio as atividades 
administrativas e aquisic;ao de equipamentos necessarios. 

o relato das atividades de sua gestao foi divido por area de acompanhamento, 
fracionando a atuacrao da CONAMP em cada uma delas, com a apresentayao de 
quadros informativos. 
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o trabalho de reestrutura<rao da sede foi concIuido em 2005, transformando 0 que 
era "pequeno escrit6rio" em local adequado para realiza<rao de reunioes, alem de 
proporcionar aos colegas sua utiliza<rao como base em Brasilia, verdadeira extensao 
de sua sedes estaduais, com a aquisi<rao de novos computadores, licenciamento dos 
sistemas operacionais, implanta<rao de sistema de som e de grava<rao dos eventos 
como reunioes de Diretoria e do Conselho Deliberativo, reformula<rao de nossa 
pagina na Illternet, agora agil, moderna e sempre atualizada, confec<rao de cartoes 
de visita com a logomarca da CONAMP aos Diretores e integrantes do Conselho 
Deliberativo, etc. 

A Assessoria de Imprensa ficou a cargo de pro fissional experiente, com a 
contrata~ao da empresa "Carlini Comunica~ao Especializada", sob a coordena~ao do 
jomalista Ricardo Carlini, ap6s processo licitat6rio. Com isso, aquela empresa 
manteve, na CONAMP, uma jomalista - Claudia Bernal, monitorando, diariamente, 
as noticias veiculadas na imprensa nacional de interesse do Ministerio Publico e da 
Justi~a em sua totalidade. 

No periodo da gestao de Joao de Deus, foram "levantadas mais de sete mil 
proposi~5es de interesse da Institui~ao, e, aproximadamente, 460 foram identificadas 
como as mais importantes e recebem por parte das entidades solicita~ao de 
acompanhamento e efetiva atua~ao, sendo que todas foram infonnadas". Alias, 
In/ormes Legis/alivos foram enviados as Associa~5es Estaduais com rela~ao aos 
acontecimentos mais importantes, na fonna de infonne especial. 

Foi produzido urn mapeamento do Congresso Nacional, contendo todos os 
Presidentes e Vice-Presidentes das Mesas Diretoras, lideres partidarios e das Mesas 
das Comiss5es Pennanentes, com suas atribui~5es, perfis dos parlamentares, etc. 

Alem dos infonnes semanais, uma preocupa~ao con stante foi 0 monitoramento 
e acompanhamento "dos acontecimentos mais importantes para 0 Ministerio Publico 
nos Tribunais Superiores e, em especial, no Supremo Tribunal Federal aonde a atua~ao 
da CONAMP vern se destacando com grande intensidade". 

Registra-se, igualmente, a presen~a da CONAMP na entrega de material e nas 
reuni5es com 0 Procurador-Geral da Republica, Associac;ao Nacional dos Procuradores 
da Republica e Associa~ao dos Magistrados Brasileiros. 

No plano politico, foram inumeros os contatos com Ministros de Estado (Jose 
Dirceu, Dilma Rousseff, Olivio Dutra, Marina Silva) para tratar de assuntos relevan
tes para a Instituic;ao e Parlamentares, entre eies, 0 Presidente da Camara dos 
Deputados, para falar sobre subsidios, integralidade de vencimentos, porte de anna 
(PL 5.048/05), modificac;ao de idade limite para aposentadoria compulsoria (PEC 
457/05), Refonna do ludiciario (PEC 358/05), Lei Eleitoral (PEC 444/05) e outras 
mais. 
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Ademais, a CONAMl' sempre esteve presente em mov imentos ptlblicos de 
moralidade administrativa, como 0 Ato Publ ico contra COITup,ao, de ini ciativa da 
AMB, com parceria da CONAMP, "resultando na entrega de Carta Abelta a Na,ao 
aos Presidentes do STF, TSE, Senado Federal e Camara dos Deputados". De igual 
forma, ela esteve presente "na organiza,ao de ato publico contra a Reclama,ao 2. 138 
em tramita,ao no STF, referente a improbidade administrativa" . 

Modesto, Joao de Deus, que enfrentou dificuldades em sua admini stra,ao e, a 
despeito disso, manteve a CONAMP em um caminho fi nne e seguro, diz apenas 
sobre 0 seu grande traba lho institucional: 

[ ... J embora com uma carreira relativ3mente curta, ela nos proporcionoll a honra, a 
grata satisfacrao de tcr vivenciado, ao lado de grandes colcgas, a honra de chegar it 
presidencia da CONAMP e, hi, nos romos apenas instrumento de efetiva~ao e de 
garantia da permanencia das conquislas que haviam side obt idas e de prescrvac;:ao 
dos principios que a Constitu iC;:80 nos reservou, I46 

[ ... J Com a mais elevada honra fina lizamos 0 mandata a frcnte da valorosa CONAMP 
- bienio 200412006 - com a a1m3 leve e a consciencia tranqili la do dever clll11prido. 
Consignando, POrt!ITI, que 0 exile alcanc;:ado deve-se it lealdade, ao companheirismo 
e a ded ica~ao dos estimados membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e da grande 
maioria dos membros do Conselho Deliberativo, cujo convivio nos proporcionou a 
possihi lidade de cultivar 0 que reputamos de mais va lioso: a 3mizade,I47 

Diretoria 

6.18 Jose Carlos Cosenzo (SP) 

Bienio mar~o/2006 - mar~o/2008 

A nova Diretoria da CONAM P foi eleita, em Brasilia, no 
mes de dezembro de 2005, e empossada, na cidade de Sao Paulo, 
no dia 17 de mar,o de 2006. 

Pres idente - Jose Carlos Cosenzo (SP) 

10 Vice-Presidente - Alexandre Cesar Femandes Teixeira (PB) 

20 Vice-Presidente - Otavio de Souza Gomes (AM) 

Secretario-Geral - Marcelo Ferre de Carvalho (MT) 

146 Entrevista dada aoAutor, em 28 de selernbro de 2007, em Salvador (BA), na ocasiao do 17° Congresso 
Nacional do Ministerio Pllblico. 

147 Mensagem fina l da sua Presta!yao de Con Ins. 
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Consetllo Fiscal 

Presidente - Marcelo Ulisses Sampaio (TO) 

Vice-Presidente - La is Coelho Teixeira Cava lcanti (PE) 

Secretario - Gilton Feitosa Concei9ao (SE) 

Conselheiros: 

Jose Antonio Malta Marques (AL) 

Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Jimior (BA) 

Diretorias Regionais 

Centro Oeste: Ana Lara Camargo de Castro (MS) 

Nordeste: Luis Gonzaga Mattins Coelho (MA) 

Norte: Wilton Nety dos Santos (PA) 

Sui: Maria Tereza Ui lle Gomes (PR) 

Sudeste: Joao Antonio Bastos Garreta Prats (SP) 

Uma Gestiio Participativa 

243 

Ja, no principio de sua gestao, Cosenzo Ira90u os principios basicos de sua 
gestao: prioridade do debate como fonte inesgotavel de ideias; destaque de lideran,as 
que integravam 0 Conselho Deliberativo, buscando a unidade em lorno de ideias e 
ideais, condi90es fundamentais para a continua e intransigente luta na defesa do 
Ministerio Pltblico; defesa dos direitos e das prerrogativas de seus integrantes. Buscou, 
para tanto, a di vulga9ao rapida e precisa da atua9iio da CONAMP, pelo e-mail ou 

Oa esquerda para a direita: Otavio de Souza Gomes (AM), Marce lo Ferre de Carvalho (MT), Jose 
Carl os Cosenzo (S P) e Alexandre Cesar Fernandes Teixeira (PB) 
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Conselho Fiscal Oa esquerda para a direita: Marcelo Ulisses Sampaio (TO), Lais Coelho Teixeira 
Cavalcanti ePE), Gi lton Feitosa Concei<rao (SE), Jose Antonio Malta Marques (AL) e Ai rton Juarez 

Chastillet Mascarenhas (SA) 

CD, com informes legislativos, dando ciencia as Entidades afiliadas dos fatos 
relevantes ocorridos nos Tribunais Superiores, no Congresso Nacional, no Poder 
Executivo e, posteriormente, nos Conselhos Nacionais de Justi9a e do Ministerio 
Publico. 

No primeiro ano de sua gestao, ocorreram inllmeras alividades, a par da 
continuidade da ampla discussao de varios lemas que j il estavam sendo anal is ados 
em 2005, como: combate a COITUP9ao; foro privilegiado, nepot"ismo, federaliza9ao 
de crimes; Lei Eleitoral e Lei de Responsabi lidade Fiscal. 

Tres foram as grandes desafios que tivemos na primeira gestao. 

Preocupei-me, de inicio, em organizar a si tuac;:ao finance ira e patrimonial da entidade. 

Posteriormente tive 0 trabalho de reorganizar e expand ir 0 pessoal de suporte da 
Casa, dentro de nossas necessidades. Estruturamos a Assessoria de Imprensa, a 
Assessoria Pari amen tar e a area admin istrativa. Oepois busquei uma fanna de 
intera930 maior, fazendo com que cada membro do Conselho Deliberativo da 
CONAMP, - cada Presidente de Associa,ao - fosse IOllgo 1II01lllS d. CONAMP. 
Com isso eu queria que rninha gesHio fosse uma administracrao compartilhada, 
colocando-rne na condicrao de um mero coordenador, e e isso que eu sou. Nossa 
entidade e integrada por um Colegiado de Lideres: todos tem mandato, todos tem 
legitimidade, todos tem lideran,a. 

o terceiro e (Il timo desafio daquela gestao foram as grandes dificuldades de ordem 
poiftica e, dentre elas, 0 contrale extemo da ati vidade policial , 0 poder investigatorio 
eo foro privilegiado. 
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Com a cria,30 dos Conselhos Nacionais do Ministerio Publico e da Magistra
tura, a CONAMP teve de mostrar-se presente com suas posi,oes doulTimirias, orien
ta,iies e deci soes. Com rela,iio ao Conselho do Ministerio Pllb li co, a CONAMP, 
desde 0 inicio, acompanhou as suas atividades de fomla constante, seja por ocasiiio 
de sabatinas de novos Conselheiros, seja nas rellniiies daquele Conselho. 

Digno de destaque e qlle 0 site criado pela Entidade mostroll-se util e propiciou 
lim aces so a mais de noventa mil usuarios, somente em 2006, no "Fale Conosco" 
foram recebidas mais de quatrocentas mensagens, as quais, em sua maioria, foram 
respondidas. 

Como organizadora, colaboradora Oll apoiadora, a CONAMP participou de 
inlllneros eventos e rellniiies. Assim e que ela esteve presente no Diagn6stico do 
Ministerio Pllblico dos Estados; no III Premio Innovare; em todas as discussoes do 
Conselho Nacional do Ministerio Publico, inclllsive com defesas orais em diversos 
process os. 

Criado, em 2003, 0 premio Innovare foi lima iniciativa para premiaI' as praticas 
mai s criati vas e bem-sucedidas de Gestao do Judiciario , com moderniza,ao, 
desburocratiza,ao e melhoria da qualidade e eficiencia dos servi,os da Justi,a. 

o objetivo maior desse premio era identificar essas pniticas, valoriza- Ias e 
incentivar suas dissemina,iies para outras institui ,iies do sistemajlldiciario brasileiro. 

Jose Carlos Cosenza, Presidellte da CONAMP, fa la no cncerramento das solcnidades do Premio 
Innovare, que tratou do lema "A JlIsli~a do Seculo XX I". 
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Nao se pode olvidar que a CONAMP nao apenas buscou, em todas as 
oportunidades que surgiram, posicionar-se em defesa da situa~ao juridica dos menores 
mas, tambem, procurou encontrar caminhos efetivos para 0 amparo dos mesmos. 
Assim e que, no Ministerio das Comunica~oes, ao lado da Controladoria-Geral da 
Uniao, buscou a participa~ao de adolescentes (menores) como "facilitadores" ou 
"implementadores sociais". Ademais, na Secretaria da Receita Federal, buscou 0 

desenvolvimento de mecanismos administrativos que permitissem aos membros do 
Ministerio Publico e do ludiciario fazerem doa~oes legais as institui~oes que atendem 
menores carentes, com compensa~ao direta na fonte pagadora. 

No primeiro quadrimestre de 2007, a Lei de Improbidade Administrativa - no 
que diz respeito a expectativa do julgamento da ADIn que questionou no STF a sua 
aplica~ao - e 0 teto salarial dos membros do Ministerio Publico foram as materias de 
maior consulta da imprensa a CONAMP. 

Por meio de sua Assessoria de Imprensa, foi possivel a CON AMP 0 

monitoramento diario de noticias veiculadas pela imprensa nacional relacionadas ao 
Ministerio Publico. Aquelas reportagens eram colocadas no site da Entidade, alem de 
serem enviadas, via e-mail.paraasassocia~oesafiliadas.peloclipping.De outra 
parte, realeses e notas oficiais, produzidas intemamente, tambem foram remetidas a 
Imprensa, com frequencia, para tomar as a~oes da CONAMP conhecidas entre a 
popula~ao. 

Ao final de seu primeiro ana de administra~ao, Consenzo teve a oportunidade 
de sintetizar suas preocupa~oes e as modifica~oes que julgava necessarias na evolu~ao 
do Ministerio Publico: 

A atuacrao dos Promotores de Justifra mudou muito depois da Constituicrao de 1988, 
no entanto a administracrao mudou pouco. Hoje nos temos uma atuacrao modema 
com uma administracrao nao modemizada. 

Para tentar reverter esse quadro e preciso urn novo modelo de gestao do Ministerio 
Publico, feito a partir de urn diagnostico da entidade. Sao diversos os desafios. 
Temos desafios de ordem legislativa, desafio de campo orcramentario. 

Tambem e preciso uma avaliacrao do Promotor de Justicra. 0 Promotor nao tern por 
que fugir da avaliacrao. Existe uma avaliacrao para merecimento. Mas se ele nao 
quiser ser promovido? Nos nao queremos superpromotores, mas tam bern nao 
queremos urn Promotor ruim. Essa avaliacrao seria baseada em criterios objetivos e 
subjetivos, onde 0 Promotor teni que mostrar uma serie de servicros. Ele tern que ter 
contato com a sociedade, desenvolver projetos, fazer cursos de recicIagem, 
atualizacroes, publicacrao de trabalhos juridicos, participacrao de eventos, etc. 148 

148 Oeclaracr3o no 2° Congresso do Ministerio Publico de Alagoas. Ill: CUSTOS LEGIS, out.lnov. / 
2006, p. 5. 
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Um aspecto que chamou a atenyao, na administrayao de Jose Carlos Cosenzo, 
foi a maneira pe la qual ele procurou, con forme suas pr6prias palavras, " implementar 
o principio da transparencia absoluta nos alos de gestao, alem da comUniCay30 diaria 
de todas as atividades desenvolvidas, atraves de mensagens eletroni cas encaminhadas 
aos integrantes". 

Procurando levar ao pt,bli co exlerno as ideias e posiyoes da CON AMP, Jose 
Carlos Cosenzo proferiu palestras, em Araraquara (SP), "Foro por prerrogati va de 
funy30 e sua tentativa de extensao"; e, em Sa lvador (BA); "Foro privilegiado" . 
Participou, igualmente, de inumeros eventos, nos quais di scorreu sobre "A to Pt,blico 
de Repudio II COrrUpy30" (AJUR]S); Oia Nacional de Mobi lizayao Nac ional contra 
o Foro Privi legiado (Sao Paulo); e lntegrayao de informayoes sobre Politicas Publ icas", 
CEDS, em BSB. Participou de Alo Pt,bli co de Repudio II Corrupyao (AJUR]S), da 
Campanha "0 que voce tem a ver com a corrupyao", alem de Audi encias Publicas, na 
Camara dos Deputados, sobre "Estrategias para difusao na soc iedade dos principios. 
Conceitos e comportamentos sobre Elica" (como expos itor); na Comissao de 
Seguranya Pt,blica, sobre 0 tema "Reestruturayiio administrativa, a independencia e 
a autonomia das pericias, 0 aperfeiyoamento de suas metodologias c ientifi cas e 
operaci onai s"; audienc ia publica na CPI do Sistema Carcerario; e "Control e e 
Fiscali zayao das ayoes e serviyos do Oistr ito Federal" . 

Ao final de sua gestao, em de sua prestayao de contas, Cosenza regi strou: 

Este trabalho resume UI11 p Oll CD do muito que foi fe ito nestes dais an os e reflete 
uma atuayao da Diretoria e do COllselho Deliberativo. 

Dn esquerda para a direita: Jose Silverio Pcrdigao de Oliveira (Mo), Cesar Bcchara Nader Mattar 
llmior (PA) e Nicanor Medici Fischer (RJ ), CIll rcuniao da CON AM P, em Brasilia. 



248 J. CABRAL N ETIO 

Da esquerda para a direita: Jose Renata Oliva de Mattos (BA), Norma Angelica Reis C. Cava1canti 
(BA), Benedito Torres (GO) e Achi les de Jesus Siqua"" ex-Presidente da CONAMP. 

Reuniao em Brasilia. Da eSCJucrda para a direita: Marcelo Ferraz de Carvalho (MT); Jose Silverio 
Perdigiio (MG); Paulo Cezar dos Passos (MS); e Rui Carlos Kolb Scheifler (SC). 

Estamos sempre presentes nos momentos decisivos da hist6ria do pais, e muito nos 
orgu lha dizer que a Direloria da CONAMP constata 0 aumento de seu prestigio na 
mesma proponrao que cresce 0 respeito e admirar;:ao da sociedade pelo Ministerio 
Publico, que ajudamos a edificar e aperfeiryoar. 

A partir de 1998, a preocupayao com os gastos publicos se intensificou e, para 
seu controle, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101), aprovada, 
em 2000, e reglliamentada, em 2002, transformou-se em lim instrllmento juridico 
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para impor regras no trato dos recursos publicos. Por ela, os Ministerios Publicos 
devem obedecer a urn limite de 2% da arrecada9ao dos respectivos Estados, para 
aplica9ao com pessoal. 

Quando 0 Conselho Nacional do Ministerio Publico (CNMP), orgao norteador 
e regulador do Ministerio Publico brasileiro, trouxe a tona 0 desempenho comparativo 
da autonomia financeira de todas as unidades da federa9ao, entre os anos de 2006 e 
2007, a preocupa9ao se tomou manifesta. Muitos dos Ministerios Publicos mostraram
se acima do percentual, ou, no minimo, no limite de alerta ou prudencial dos limites 
estabelecidos para aqueles pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em decorrencia dessa situa9ao, diversos Estados iriam se preocupar com 0 
aperfei90amento e a evolu9ao de seu Ministerio Publico, sobretudo os mais pobres, e 
aquela preocupa9ao tambem iria se refletir na Associa9ao Nacional do Ministerio 
Publico. De fato, apenas tres meses depois de entrar em vigor a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a CONAMP ajuizou a ADIn n. 2.261, solicitando 
liminarmente a suspensao da eficacia de seu artigo 20, que trata da reparti9ao dos 
limites globais do or9amento. Entendia ela que e inconstitucional 0 item "d" do inciso 
II daquela Lei, estabelecendo 0 limite de 2% da receita corrente liquida dos Estados 
da Federa9ao aos Ministerios publicos. 

Ao final de sua gestao, Jose Carlos Cosenzo teve oportunidade voltar ao assunto: 

A preocupa9ao maior e, praticamente, de todos os Estados da Federa9ao onde hci 
menor arrecada9ao, ou seja, os mais pobres. No Estado de Sao Paulo, por exemplo, 
o percentual de 2% e mais que suficiente para satisfazer 0 or9amento elaborado 
pelo Ministerio Publico, que nao 0 utiliza integralmente. Nos Estados menores, 
onde esse percentual fica aquem de suas necessidades or9amentarias, a altemativa 
e 0 chefe do parquet ficar postulando suplementa9ao de verba. E aqui, justamente, 
que reside nosso inconformismo, pois perante a sociedade nao hci institui9ao 
independente se aquele que e nomeado pelo governador para ser seu fiscal 
intransigente vai bater a sua porta suplicando aumento no or9amento. 

Em vcirios Estados hci Ministerios Publicos com uma lacuna grande em seus quadros, 
todavia, os concursos nao podem ser realizados porque nao hci dota9ao or9amentciria. 
Hci 0 engessamento da administra9ao, com urn prejuizo maior da sociedade. 

Passados mais de seis anos, a materia nao foi apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal em seu Plencirio, 0 que esperamos possa ocorrer em 2008. 149 

149 REVISTA CEARENSE DO MINISTERIO PUBLICO, n.16, p.IS e seguintes. 
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6.19 Jose Carlos Cosenzo 

20/mar~o/2008 - 20/mar~oI20IO 

Com a apresenta,ao de apenas uma chapa concon'ente, no 
dia 28 de novembra de 2007, fo i eleita, em Bras ilia, a nova Diretoria 
da CONAMP, liderada por Jose Ca rlos Cosenzo e denominada 
CON AMP Forte e Unida: 

A Diretoria ticou ass im constituida: 

Diretoria 

Pres idente - Jose Carlos Cosenzo (SP) 

10 Vice-Presidente - N0I1113 Angel ica Reis C. Cavalcanti (BA) 

20 Vice-Presidente - Cesar Bechara Nader Matta Jlmior (PA) 

Secretario-Geral - Rui Carlos Kolb Scheifler (SC) 

Conselho Fiscal 

Presidente - Jose Antonio Malta Marques (AL) 

Vice-Presidente - Luiz Gonzaga Martins Coelho (MA) 

Secretario - Jose Maria Silva Junior (TO) 

Membras: 

Almira Gon,alves da Rocha (ES) 

Paulo Cesar dos Passos (MS) 

Diretorias Regionais 

Regiao Centro-Oeste: Carlos Alberto Cantarutti (DF) 

Regiiio Nordeste: Joao Arl indo Correa Neto (PB) 

Regiao Norte: Carlos Fabio Monteiro (AM) 

Regiiio Su i: Miguel Bandeira Pereira (RS) 

Regiiio Sudeste: Joao Eduardo Ciotola Grissem (RJ) 

U rna posse solene 

Jose Carlos Cosenzo tomou posse, em Brasili a, no dia 8 de abril de 2008, no 
salao de eventos Porto Vitoria, Trecho 02, Conjunto 19, em Brasil ia, com a presen,a 
de altas autoridades da Republica e dos Presidentes de todas as Associa,oes de Classe 
do Ministerio Publico do Pais. Na oportunidade disse ele: 

[ ... ] Em todos os govemos pos 1988, lui uma nitida despreocupa,ao em cuidar do 
patrimon io maior do Estado, que sao os servidores publicos. 
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Este colossal acervo construido ao longo dos anos, que mistura vida e sonhos dos 
seres humanos que 0 compoem, invariavelmente e culpado pelas mazelas decorrentes 
da desidia do administrador. 

Por falta de uma politica abrangente e transparencia absoluta nas defini~oes de 
competencias e atribui~oes, 0 que se assiste hoje, tristemente, e uma luta sem treguas 
entre institui~oes, corporac;oes e entidades na busca das prerrogativas de cada c1asse. 

Ministerio Publico, Magistratura, Defensoria Publica, Delegados de Policia, Fiscais 
de Tributos, Procuradores, enfim, todas as carreiras tipicas de Estado, engalfinham
se em luta fratricida, cujo palco se desloca para 0 Congresso Nacional, se inclui a 
Ordem dos Advogados do Brasil, com inevitaveis compara~oes e grada~ao de 
impormncia da atividade tim, como se alguma delas tivesse mais afinidade com os 
fundamentos que constituem 0 Estado Democratico de Direito. 

Na ansia preservativa, espanca-se 0 coletivo, e esquece 0 genero do qual somos 
especies. E abdicamos da indaga~ao c1assica: a quem interessa institui~oes frageis 
e subservientes? 

E imperiosa a existencia de urn Poder ludiciario sem peias, sem grilhoes, agil na 
presta~ao da tutelajurisdicional; de urn Ministerio Publico forte e independente na 
defesa da sociedade; de uma Defensoria Publica que efetivamente atue na defesa 
das pessoas pobres, sem condi~oes de constituir advogado, uma policia judiciaria 
atuante e com estrutura necessaria para colher provas aptas a sustentar a acusa~ao; 
de uma policia militar aparelhada para proteger a sociedade; fiscaliza~ao eficaz e 
profissional no combate a sonega~ao, entim, carreiras tipicas que desenvolvam 
atua~ao de excelencia. 

E importante ter a Ordem dos Advogados do Brasil, soberana na sua inflexivel 
missao de patrocinar defesa dos cidadaos; e uma imprensa livre, que denuncie e 
informe sem partidarismo e sem paixoes. 

E fundamental urn Congresso Nacional composto por cidadaos probos, despidos de 
interesses pessoais ou corporativos, mas comprometidos integralmente com a 
vontade do povo que 0 elegeu. 

[ ... ] Enfim, a quem tern olhos de ver, e muito mais facil nos unirmos em torno de 
construir institui~oes fortes, do que sucumbirmos juntos ao perene objetivo de 
sucateamento da maquina administrativa. 

[ ... ] Em uma mesma solenidade, dois atos se realizam: a outorga de nossa comenda 
maior e a posse da nova Diretoria para 0 bienio 2008/20 I O. 

A Medalha da Ordem do Merito da Associac;ao Nacional dos Membros do Ministerio 
Publico (CONAMP), foi instituida no ana de 2001, com objetivo de homenagear 
pessoas que tenham prestado relevantes servi~os a Institui~ao, cuja entrega 
obrigatoriamente dar-se-a em solenidade publica. 

Nossos ilustres agraciados sao portadores de not6ria e extensa folha de servicos 
prestados ao pais, que apenas 0 fato de nomina-los ja os torna dignos do 
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reconhecimento: Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Ministro do STF; Antonio 
Fernando Barros e Silva de Souza, Procurador-Geral da Republica; Carlos Eduardo 
Vieira da Cunha, Carlos Henrique Focesi Sampaio e Jose Eduardo Cardozo, 
Deputados Federais e Paulo Moura, ex-Presidente da CONAMP, in memoriam. 

As pessoas sao marcadas, e reconhecidas muitas vezes, pelos gestos mais singelos 
ou pelo cumprimento natural de seu oficio. 

o Ministro Joaquim Barbosa, ao curnprir sua rnissao com naturalidade e seriedade 
como Relator do rumoroso processo conhecido por escandalo do mensalao, mesmo 
sem 0 pretender, trouxe a sociedade brasileira a reconquista da confian~a na justi~, 
abalada pela morosidade, em deCOITC!ncia do numero excessivo de feitos e pelo 
sistema processual cruel, que contempla infindaveis recursos. 0 temor de que a 
impunidade sobreviesse desapareceu no recebimento da Denuncia. Isso nos faz 
lembrar uma frase marcante de Nelson Mandela quando afirmou que "0 bravo nao 
e quem nao sente medo, mas quem vence esse medo". 

Ministro Joaquim Barbosa, ex-integrante do Ministerio Publico, nao apenas por 
isso, mas tambem por isso, receba nos so reconhecimento. 

Doutor Antonio Fernando, autor daquela Demincia, de conduta serena e inflexivel, 
muito honra nossa Institui~ao. 

Solicito venia para aqui repetir as palavras proferidas na abertura do XVII Congresso 
Nacional do Ministerio Publico, e que estendo ao Ministro Joaquim Barbosa: "A 
sociedade que teve sua confian~a restabelecida se regozijou ao verificar que perante 
a Justi~a ha simetria entre classes sociais, e que nao apenas os pobres e desamparados 
sao submetidos a for~a da lei". 

Doutor Antonio Fernando, com energia e coragern, tern defendido todas as investidas 
contra nossa Institui~ao, e com permanente dialogo, na condu~ao do CNMP, cujos 
integrantes homenageio e publicamente reverencio pela magnitude na atuac;ao que 
proporcionou conquistas hist6rias e irreversiveis, como a isonomia vencimental e 0 

reconhecimento do carater nacional do Ministerio Publico. 

Caro Doutor Antonio Fernando, sua atua~ao rnarcante, de coragem politica exemplar, 
ficara indelevel na hist6ria do Ministerio Publico e do pais. 

Excelentissimos Deputados Federais, Vieira da Cunha, Carlos Sampaio e Jose 
Eduardo Cardozo: feliz a Institui~ao que tern pessoas dessa estirpe a defende-Ia 
junto ao pariamento brasileiro. Penso que mais feliz ainda e a Instituic;ao que nao 
busca benesses ou privilegios a seus rnembros, mas que luta incessantemente para 
manutenc;ao dos poderes e prerrogativas ja existentes, como ferramentas de trabalho 
na defesa de coletividade. 

Deputado Vieira da Cunha, mernbro do Ministerio Publico do Rio Grande do SuI, 
tern sua hist6ria de vida institucional e politica marcada pelo trabalho desenvolvido 
em favor do povo gaucho. Antes de se eleger Oeputado Federal,ja tinha 0 reconhe-
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cimento nacional atraves de seus colegas, e cito os irmaos Bandeira, Roberto e 
Miguel, alem do Claudio Barros e Mauro Renner, como os maiores entusiastas. 

Em primeiro mandato, assumiu a lideran~a de seu partido e participa de comissoes 
relevantes naquela Casa. 

Deputado Carlos Sampaio, membro do Ministerio Publico de Sao Paulo, que junto 
com Vieira da Cunha sao remanescentes da ativa na Camara dos Deputados. Filho 
do Procurador Affonso Celso, e meu amigo desde a juventude e busca na politica a 
forma mais positiva de ajudar a sociedade. Desde a Assembleia Paulista traz consigo 
a marca da juventude, do dialogo, da polidez, e registra atua~oes brilhantes nos 
fatos politicos da ultima decada. E com certeza, e sem surpresa, uma das maiores 
revela~oes politicas. 

Deputado Jose Eduardo Cardozo, 0 unico que nao integra ou integrou 0 Ministerio 
Publico, mas pode ser rotulado como Promotor Honorario. Detentor de cultura 
juridica invejavel, nunca faltou na defesa da Institui~ao, mas sem qualquer interesse 
pessoal ou corporativo. Com sua participa~ao efetiva em cursos e palestras auxiliou 
na edifica~ao e aperfei~oamento atuais. 

Vieira da Cunha, Carlos Sampaio e Jose Eduardo sao parlamentares que pensam 
politica como habilidade no trato das rela~oes humanas, com vista it obten~ao dos 
resultados desejados. Por isso, muito honram e dignificam 0 parlamento brasileiro, 
a quem rendemos 0 mais absoluto respeito. 

Senhores homenageados tenham a certeza de que fizemos a mais autentica justi~a. 
E na vida, muitas vezes, mais que fazer justi~a, e mais conforbivel repara-Ia. 

Para justificar, fa~o uma brevissima reminiscencia. Ao se imaginar uma carreira do 
Ministerio Publico, os que a integravam, no tempo em que era livre a nomea~ao, 
mas demissiveis ad nulum, homens de fibra entenderam que a unica trilha a seguir 
era criar uma entidade de classe, depois nacionalizada. E 0 sonho se realizou. 

Urn destes homens intrepidos era Paulo Moura, do pequeno Estado de Sergipe, que 
ficou pequeno para tantas ideias e vontade de construir. Veio para nos liderar em 
tempos dificeis, e era 0 unico ex-Presidente da CONAMP ainda nao condecorado. 
o seu falecimento nao deixou que isso acontecesse. Gra~as a Joaquim Cabral Netto, 
nosso historiador, hoje tentamos corrigir, mesmo sabendo que a homenagem p6stuma 
nao repara integral mente a injusti~a. 

A viuva Dona Tania e aos filhos, nossa gratidao pela contribui~ao de Paulo Moura 
it sociedade brasileira e junto com ela suplicamos que nos perdoe pela 
intempestividade no reconhecimento. 

Senhoras e Senhores, ha dois anos, ao assumir a dire~ao da CONAMP, a Diretoria 
que hoje encerra a sua missao, antes de qualquer promessa irrealiz3vel, fez quesmo 
de reafirmar urn publico convite de mutua gestao, exigindo uma democracia 
participativa, de efetiva aproxima~ao entre representantes e representados. 
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Sim, urn trabalho de coopera~ao na busca de ideias, urn pensamento de gestiio 
institucional modema, funcional e responsavel, tendo como aliados, e em continua 
intera~ao, 0 Conselho Nacional do Ministerio Publico, 0 Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais, os Corregedores-Gerais, 0 Colegio de Diretores de Escolas. 
Foi urn periodo proficuo, de respeito as divergencias pontuais, pois, na essencia, 
temos 0 ideal comum do crescimento e aperfei~oamento. Alargamos nossas parcerias, 
tivemos a possibilidade de desenvolver urn trabalho conjunto com as demais 
entidades, como a ANPR, onde prontificou 0 espirito leal e fratemo. 

Tais avan~os somente poderiam acontecer em urn trabalho de equipe, onde cada 
pessoa se transformou em pe~a importante na gestao. E assim, sensibilizado, quero 
agradecer ao Alexandre Cesar, ao Otavio Gomes, ao Marcelo Ferra, ao Emmanoel 
Gagno, ao Marcelo Ulisses, ao Gilton Feitosa, ao Juarez Chastinet, a Lais, ao Jose 
Antonio Malta, que conosco conviveram os dois ultimos anos, auxiliando, 
amparando, sendo companheiros nos momentos dificeis, fieis aos compromissos. 
Quando a convivencia e harmoniosa, como realmente foi, nao ha como se lembrar 
de momentos tristes. Preocupantes, talvez, mas ofuscados pela alegria reinante na 
maioria do periodo. A todos voces, a gratidao e certamente 0 reconhecimento da 
classe. 

Os desafios se tomam a cada dia mais dificeis e complexos. Para quem figurou no 
primeiro texto da Republica, dormitou por decadas ate deixar 0 estigma "de homem 
so para guardiao da cidadania" em 1988 e atingiu propor~oes de uma das mais 
respeitadas institui~oes da Republica, a exigencia e de dedica~ao absoluta, pois era 
inevitavel 0 aparecimento de rea~oes diversas, e estas se perpetraram atraves da Lei 
da Morda~a, amea~a da veda~ao ao poder investigatorio, aceno ao foro privilegiado 
para agentes politicos, asfixia na lei de responsabilidade fiscal, entre outras. De 
outro lado, a comunidade nos prestigia, mas tern sabido cobrar providencias na 
atua~ao em sua defesa. 

Sabemos que precisamos corrigir varios e varios defeitos proprios de uma institui~ao 
abruptamente rejuvenescida e buscar uma atua~ao menos burocratizada, destinada 
a defesa social; e espancar interesses politicos intemos, onde 0 plano de poder se 
sobrepoe a urn projeto de gestao. 

Para isso devemos con tar com a energia e a criatividade intema e a coopera~ao 
extema, que pode ser feita atraves de aconselhamentos e, principalmente, atraves 
de criticas, ainda que contundentes. Estes, queridos companheiros que hoje investem 
na posse dos cargos para os quais foram democraticamente eleitos, sao os desafios 
que irao, ou que iremos enfrentar. 

Nao nos cansamos de repetir que a competi~ao e encami~ada, a luta e perene e nao 
ha mais lugar para amadorismos no mundo modemo. A sociedade, com toda razao, 
exige de nos uma atua~ao profissional, coragem politica e esfor~o integral. E 
fundamental estimular a inflexibilidade no cumprimento da lei e, na mesma esteira, 
manter permanente vigilia para que nao seja ultrapassada a linha tenue que separa a 
licitude dos excessos condenaveis. 
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Precisamos ter a pertimkia, a obstina<;:ao, para desenvolver na integra 0 que era 
proposta de campanha e se transformou cm planejamento de gestao. Precisamos tcr 
a humildade suficientc para acolher as crit icas, ainda que injustas, pois como ensinou 
Santo Agostinho, "prefiro os que me cri ticam, porque me corrigem. aos que me 
adu lam, porque me corrompem". 

Precisamos ouvir pacientemente 0 Conselho Deliberativo e continuar desenvolvendo 
o d ialogo pennanente com os demais co legiados, como 0 CNMP, Procuradores
Gerais, Corregedores-Gerais e Dirctorcs de Escolas. E indispensavelmantermos os 
espfritos desannados e a mao estendida, pois com punho cerrado nao se consegue 
aperto de mao. 

[ ... ] Por derradeiro, juntamente com os demais colcgas de Diretoria, Conselho Fiscal 
e Diretores Regionais, elevando os pensamentos em Deus e rogando sua prote<;:ao, 
clamando pela uniao da classe e colabora<;:ao de todos, renovar nosso publico 
compromisso de trabalhar pelo Min isterio Pllblico e pelo Brasil. 

Cosenzo, logo ao inicio de sua gestao, observou que "0 que se apresenta como 
grande desafio e a continuidade das re formas in fracons titucionais", entre elas, 0 poder 
investigat6rio para 0 Mini sterio Pitblico, sobre 0 que ele vo ltou a falar: 

Diversas situayoes recomendam a interven<;:ao do Min isterio Pllblico, por sua 
independencia em rela<;:ao aos Poderes estatais, pois nao e raro apura r-se 0 

envolvimento de poiiciais em epis6dios de corrupyao ou mesmo com 0 crime 
organizado, ou, com freqliencia, os abusos praticados contra 0 cidadaos. 

Da esquerda para a di reita: Cesar Bedlara Nader JlLlli or CPA), Ru i Carlos Ko lb Schiefler (SC), Jose 
Maria Sil va )lmor (TO), Paulo Cesar dos Passos (/'viS), Almiro Gon~alves da Rocha (ES), Jose Carlos 

Cosenzo (SP), Luiz Gonzaga Marlins Coelho (MA), Jose Anton io Malta Marques CA L) e Norma 
Angelica Rcis C. Cavalcanti (BA). 



256 J. CABRAL NETTO 

A investiga~ao pelo Ministerio Publico tern urn can iter subsidiario e sera empregada 
apenas quando for necessaria, de modo que a competencia da policia nao e subtraida, 
o que, por si so ja evidencia a inexistencia de qualquer sentido beligerante por parte 
do Ministerio Publico, que nunca almejou a presidencia do inquerito policial e muito 
menos pretendeu alijar a policia judiciaria de tao relevante fun~ao, mas enxerga, 
assim como toda a sociedade brasileira, a necessidade, subsidiariamente, de deter 0 

poder investigatorio. 

A importancia social dessa atividade, que transcende a simples olhadela, deveria 
servir de orgulho para ambas as institui~oes, que recebem da mesma fonte e tern 
como desiderato servir a sociedade brasileira. 0 espirito corporativo demonstrado 
por alguns setores da policia em nada contribui, uma vez que devemos sempre ter 
em mente que 0 espirito de uniao fortalece a ambas as institui~oes, como nos casos 
de grandes escandalos apurados nos ultimos tempos, onde Ministerio Publico e 
policia, juntos, conseguiram 0 que talvez nenhum conseguiria individualmente. 
Certamente, sem 0 poder investigatorio sera impossivel 0 combate as organiza~oes 
criminosas, cada dia mais sofisticadas. ISO 

o Relatorio de Atividades da CONAMP de 2008 mostra-nos que ela 
desenvolveu inumeras atividades durante aquele ano, dando continuidade a ampla 
discussao dos vanos temas que ja estavam sendo analisados, em 2007, como 0 combate 
a corrupyao, ao foro privilegiado e ao nepotismo. Sua presenya junto ao CNMP e ao 
CNJ, que acarretaram novas e dificeis tarefas a Entidade, foi constante, como nas 
discussoes para modificayoes na Lei Eleitoral, continuidade da Refonna do Judiciario, 
aperfeiyoamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, reajuste dos subsidios e 
restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviyo. 

A Entidade investiu principalmente em tecnologia e iniciou sua reestruturayao 
com a ampliayao do quadro de pessoal, antecipando a reorganizayao necessaria para 
mudanya da Sede Executiva, que ocorrera em 2009, para 0 Edificio Brasil XXI. Aquela 
reestruturayao e a profissionalizayao no enfrentamento das discussoes de ordem 
politica proporcionaram a CONAMP a contratayao de uma eficiente assessoria 
parlamentar, que possibilita 0 acompanhamento diutumamente de mais de 1.200 
proposiyoes legislativas, alem de agilizar 0 repasse de infonnayoes a Classe. 

Por outro lado, foram feitos investimentos em uma nova e modema central 
telefonica, totalmente digital, e que sera posteriormente transferida para a nova sede, 
com a aquisiyao de novos equipamentos eletronicos para fotografia - necessarios a 
Assessoria de Imprensa -, alem de atualizayoes de programas de computador. 

150 FOLHA DO MINISTERIO PUBLICO. Associa~iio do Ministerio Publico da Bahia, mar~o/2008, 
p.5. 
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o Conselho de Desenvolvirnento Econornico e Social CCDES), orgao de 
consulta da Presidencia da Republica, que tern como objetivo discutir as principais 
questoes nacionais e elaborar propostas que sirvarn de base para as politicas publicas 
e para os prograrnas de govemo, tern entre os seus noventa rnernbros e representa~ao 
da CONAMP, sendo, alias, a unica representa~ao do Ministerio Publico brasileiro. 

A CONAMP e hoje conhecida e reconhecida nacionalrnente, fazendo com que 
o Ministerio Publico ocupe urna enorme parcela, nos noticiarios, em razao de sua 
atuaftao positiva. Durante 0 ana de 2008, 0 Clipping Eletronico confeccionado pel a 
ernpresa Clipex identificou 400 registros em que a CONAMP foi citada direta ou 
indiretarnente, em reportagens e/ou entrevistas concedidas por seus integrantes. 0 
numero e 86% maior do que 0 de 2007, quando houve apenas 215 registros. 

Sern deixar de se reunir, regularmente, em sua sede, em Brasilia, a CONAMP 
procurou "rnarcar sua presen~a fisica", em diversos Estados da F edera~ao, por reunioes 
de seu Conselho Deliberativo em varios Estados da Federaftao. Nurna delas, em 
Florianopolis, em 30 de janeiro de 2009, Jose Carlos Cosenzo sintetizou: 

o grande sonho que tenho e buscar a realiza~ao de tres pontos de ordem politica: a 
elei~ao direta para Procurador-Geral, - eleito pela c1asse para urn mandato de tres 
anos, sem recondu~ao; ter a certeza absoluta de que nos podemos exercer a 
investiga~ao policial; e acabar com 0 foro privilegiado. 

No aspecto politico, esses serao os tres grandes investimentos, alem do que ha urn 
de ordem institucional: mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela esta 
manietando os Procuradores-Gerais, esta engessando as institui~oes. Nos nao 
queremos ser uma Institui~ao sem controle, sem freios. Com 0 controle extemo da 
atividade do Ministerio Publico atraves do Conselho Nacional, hoje nao ha mais 
perigo do Ministerio Publico ser uma institui~ao desenfreada. 

Depois, 0 que eu queria mesmo, gra~as a Deus consegui: uma pacifica~ao politica 
da CONAMP. Eu sempre respeitei as divergencias politicas intemas, e todos nos 
tratamos de uma fonna absolutamente fratema. 0 que nos nao poderiamos e fazer 
uma politica fraticida, em que acabada a elei~ao urn come~a a bater no outro. Isso, 
gra~as a Deus, acabou. 
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AexperienCia e os conhecimentos dos que conduziram os destinos da CONAMP 
constituiam urn repositorio que a Entidade nao poderia deixar de levar em 

considera~ao, sempre que surgissem determinadas situa~oes e discussoes para 
posicionamentos classistas. 

Criado em Assembleia-Geral da Entidade, Luis Antonio Fleury Filho, em sua 
segunda gestao, submeteu it aprecia~ao da Diretoria da CONAMP 0 Regulamento do 
Conselho de Ex-Presidentes da Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico, 0 qual 
foi aprovado por unanimidade. 

Regulamento do Conselho de Ex-Presidentes da Confedera~ao Nacional do 
Ministerio Publico 

Art. 1°. 0 Conselho dos ex-presidentes da Confederactao Nacional do Ministerio 
Publico, criado pelo Estatuto, e 6rgao de assessoramento superior da Confederactao. 

Art. 2°. Compete ao Conselho de ex-Presidentes da Confederactao: 

I. Assessorar 0 Presidente e a Diretoria em assuntos que the forem submetidos; 

II. Comparecer a reuniao da Diretoria e as Assembleias Gerais, quando convocados 
pela Diretoria; 

III. Usar da palavra e intervir em debates, todavia, sem direito a voto. 

Art. 3°. Este regulamento entrara em vigor na data de sua reprovactao pelaAssembleia
Geral. 

Esse Conselho nunca se reuniu. 
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Nos seus primordios, como ja se disse, de uma reuniao de algumas Associa~oes 
Estaduais de Classe do Ministerio Publico, surgiu a ideia de uma Entidade de 

ambito nacional, dentro da qual todas as Associa~oes do Pais estivessem representadas. 
Foi por essa razao que, quando essa Entidade nacional surgiu, foi denominada 
Confedera~ao de Associa~oes Estaduais. A epoca, essa denomina~ao foi muito 
importante para a forma~ao de urn espirito de c1asse, porque for~ou a cria~ao de 
entidades associativas do Ministerio Publico nos Estados onde elas nao existiam e, 
por outro lado, nos Estados em que elas existiam em conjunto com a Associa~ao dos 
Magistrados, tornou-se necessaria a sua separa~ao. 

Apos a cria~ao da CAEMP, Associa~oes representativas de segmentos do 
Ministerio Publico Federal manifestaram seu interesse em integra-l a e, ja ao final da 
segunda Administra~ao de Ferdinando de Vasconcellos, elas come~aram a se filiar. 
Com 0 passar do tempo, todavia, aquelas Associa~oes manifestaram sua dificuldade 
em permanecerem filiadas, pois a Confedera~ao era de Associa~oes estaduais. 

Filiaram-se, entao, a CONAMP as Associa~oes representativas de segmentos 
do Ministerio Publico Federal: Ministerio Publico da Republica, Ministerio Publico 
do Trabalho, Ministerio Publico Militar, alem da Associa~ao do Ministerio Publico 
do Brasil- Entidade que anteriormente fora fundada, no Rio de Janeiro, e tinha uma 
Diretoria. 

Essas novas Entidades chegaram a participar de forma atuante na ocasiao da 
sucessao de Ferdinando de Vasconcellos, realizada, em Sao Paulo, quando entao 
ocorreu, pela primeira vez na CAEMP, uma disputa entre dois candidatos: Joaquim 
Cabral Netto, de Minas Gerais, e Jose Pereira da Costa, de Goias. 

Como ja se registrou oportunamente, em agosto de 1978, na cidade de Goiania, 
na segunda administra~ao de Ferdinando de Vasconcelos Peixoto, uma reforma no 
Estatuto da CAEMP modificou 0 nome da Entidade para "Confedera~ao do 
Ministerio Publico do Brasil". Conquanto mantida a sigla "CAEMP" e, embora ja 
naquela oportunidade houvesse surgido a sugestao de mudar sua denomina~ao para 
"Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico", com a sigla CONAMP, a questao 
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so foi equacionada na administra<;ao de Luis Antonio Fleury Filho, em 1984, com a 
modifica9ao da denomina9ao de CAEMP, para CONAMP: "Confedera~io Nacional 
do Ministerio Publico". Com a denomina<;ao de uma Confedera<;ao Nacional, 
desaparecia a indica<;ao de que ela se constituiria tao somente de orgaos de 
representa<;ao estadual. 

Em 1981, ao final da gestao de Jose Pereira, que sucedeu a Joaquim Cabral 
Netto, a Associa<;ao dos Procuradores de Republica, "sem que a motivasse qualquer 
divergencia com 0 orgao confederativo, mas por entender-se, tambem, de nivel 
nacional e no mesmo plano da Confedera<;ao Nacional do Ministerio Publico", pediu 
seu desligamento da CAEMP. 

A questao da denomina<;ao e dos Estatutos da CONAMP voltou a ordem do 
dia algum tempo depois. No julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da A<;ao 
Direita de Inconstitucionalidade n. lAO I, ocorrido sob vigencia do antigo estatuto da 
entidade, questionava-se a legitimidade da CONAMP para propositura de tais a<;oes. 
Naquela ocasiao, a Suprema Corte entendeu que nao era aquele orgao parte legitima 
para ajuizar tais a<;oes. 

Em decorrencia daquela decisao e diante de ser a CONAMP 0 instrumento 
fundamental para defesa dos interesses da Classe, a Entidade, buscando a1can9ar 
legitima<;ao ativa para a propositura de ADINs, mudou sua naturezajuridica, passando 
a denominar-se Associa~io Nacional dos Membros do Ministerio Publico, mantida 
a sigla CONAMP, por ser uma marca conhecida e ja consagrada na historia da nossa 
Institui<;ao. 

Em uma reuniao, no dia 18 de junho de 1999, Claudio Barros Silva, falou da 
necessidade de transformar a CONAMP em Associa9ao Nacional, "para dar-Ihe maior 
poderio economico e respeitabilidade".'s, Essa posi<;ao parece que encerra a ideia de 
ter-se uma entidade com milhares de "filiados contribuintes", espalhados em todo 
Brasil e nao apenas filiados representados por Associa<;oes Estaduais. 

A proposta para a efetiva mudan<;a do nome da Entidade para "Associa~io 
Nacional dos Membros do Ministerio Publico" ocorreu em umaAssembleia-Geral 
Extraordinaria realizada, na sala de reunioes do Hotel Nacional, de Brasilia, em 16 
de junho de 2000, e foi aprovada por unanimidade. Com essa decisao, 0 art. 52 do 
Estatuto da CONAMP passou a ter a seguinte reda<;ao: "0 presente Estatuto foi 
alterado, consolidado e aprovado pela Assembleia-Geral realizada, em 14 de junho 

151 Reuniao realizada, no Salao de Reunioes do Hotel Phenicia, em Brasilia. Cont: Livro de Atas da 
CONAMP. 
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de 2000, quando tarn bern se deliberou alterar a denorninayao da entidade para 
Associayao Nacional dos Mernbros do Ministerio Publico, rnantida a sigla CONAMP". 

Sobre essa questao, Marfan Martins Vieira, que a epoca presidia a CONAMP, 
tern urn testernunho preciso: 

[ ... ] Algumas coisas aconteciam, por exemplo, por via de Medida Provisoria. E 
quando vinha a Medida Provisoria, como nos teriamos de agir? Nos precisavamos 
ter urn instrumento que nao tinhamos, que era a legitimidade para a propositura de 
A<;oes Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo. 0 Supremo entendia na ocasiao 
- hoje a posi<;ao nao e bern mais essa - que as Confedera<;oes, ou as chamadas 
Associa<;oes de Associa<;oes, nao tinham legitimidade para promover a<;oes diretas 
de decIara<;ao de inconstitucionalidade. Ele entendia, numa interpreta<;ao muito literal 
da Constitui<;ao, que so as Associa<;oes de Classe de ambito nacional e que poderiam 
promove-la. Tanto e verdade que ja tinha havido umas duas ou tres tentativas antes, 
por parte da CONAMP, atraves de Presidentes que me antecederam, em promover 
no Supremo, mas nos nao conseguiamos passar do juizo de admissibilidade, porque 
se reconhecia sempre que a CONAMP era uma Confedera<;ao e como tal nao estava 
legitimada para a propositura de ADlns. Entao, 0 primeiro grande desafio que nos 
tinhamos era 0 de dar legitimidade a CONAMP. 

Era preciso pois conceber a CONAMP como Associa<;ao Nacional dos Membros 
do Ministerio Publico, como ela e hoje, dando 0 perfil, a formata<;ao de associa~ao 
de cIasse de ambito nacional e, com isso, propiciando a propositura das ADlns. E 
aconteceu uma coisa muito interessante. Quando nos fomos discutir a sigla da 
CONAMP, tern ate uma historia muito pitoresca. A Associa<;ao Nacional dos 
membros do Ministerio Publico seria ANAMP, e essa palavra soa "aniio", A 
CONAMP e tudo, menos ana. Ela e grande e poderosa. E por isso nos nao poderiamos 
aceitar aquela abreviatura. Entao nos decidimos, depois de muita discussao, mas 
discussao muito tranqiiila, pois todo mundo convergiu para esse entendimento, que 
a marca CONAMP era uma marca muito forte, e que nos nao poderiamos deixar de 
prosseguir com essa marca. Entao nos colocamos Associa~ao Nacional dos 
Membros do Ministerio Publico - CONAMP, que e como ela hoje se chama. 
Exatamente pelo que eia representou, uma entidade nacional do MP em toda luta 
que se desenvolveu. 

Nos registros hist6ricos daquele trabalho de transfonnayao da CONAMP para 
uma Associa~ao Nacional, e preciso que se ressalte a ajuda fundamental de dois 
integrantes do Ministerio Publico de Sao Paulo: Fernando Grela Vieira e Mauricio 
Gomes, que eram assessores da CONAMP naquela ocasiao. 

o acerto de tal alterac;ao nos estatutos foi posto a prova na ocasiao do julgamento 
da ADln n. 2.874-GO. A decisao unanime da Suprema Corte, acornpanhando 0 voto 
do Ministro Marco Aurelio, reconheceu similitude estatmiria entre a CONAMP e a 
AMB (Associac;ao dos Magistrados Brasileiros) e, por consequencia, entendeu a sua 
legitirnidade para interpor aquelas ayoes. 
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13 preciso destacar-se, no entanto, que a CON AMP tomou-se uma Associa9ao 
de Membros do Ministerio Publico, mas ela nunca deixou de ser urn orgao de classe 
de Associa90es Estaduais do Pais. E tanto isso e real que os seus membros, ou seja, 
os Procuradores e Promotores de Justi9a nao participam do Colegio Eleitoral, por 
meio do qual e feita elei9ao dos seus dirigentes. Na pnitica, tudo permaneceu, pois, 
como ate entao ocorria, as Associa90es Estaduais, com 0 voto de apenas os seus 
Presidentes, e que elegem 0 Presidente daquela Entidade nacional. 
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A
nomea~ao do Procurador-Geral foi 0 primeiro e urn dos passos mais marcantes 
no custoso processo de conquista da autonomia e da independencia do Ministerio 

Publico. Essa nomea~ao do Procurador-Geral, seja do Ministerio Publico Federal, 
seja dos Ministerios Publicos Estaduais, sempre foi feita pelo respectivo Chefe do 
Poder Executivo. 

o Procurador-Geral, antes designado pelo Chefe do Poder Executivo e por ele 
demissivel ad nutum, poderia ser escolhido entre pessoa que nao necessariamente 
integrasse a carreira da Institui~ao. Era puramente cargo de confian~a do Chefe do 
Executivo, com status e prerrogativas de Secretario e/ou Ministro de Estado. 

Em outras palavras, "ao Governador do Estado se conferia 0 poder de nomear 
qualquer pessoa confiavel, para ocupar 0 cargo, ocorrendo nomea~oes nao raras, em 
alguns Estados, de pessoas estranhas ao quadro da carreira da institui~ao, tendo-se 
noticias de dentistas, fazendeiros e leigos (ao mundo juridico) que se guindaram a 
Chefia da Instituic;ao".152 

o poder do Chefe do Executivo de nomear quem the aprouvesse para tal cargo 
produzia, e ainda hoje produz, nao raro, motivo de inconformismo de muitos no 
Ministerio Publico. 

Ao longo da evoluc;ao do Ministerio Publico, alguns sistemas na escolha do 
Procurador-Geral de Justi~a dos Estados podem ser estudados: 

a) escolha dentre integrantes da Magistratura; 

b) livre escolha dentre advogados; 

c) escolha dentre membros da carreira; 

d) escolha em lista trip lice formada por membros da carreira; 

152 Paulo Edson Marques, "A chetia e a independencia do Ministerio Publico". In: ANAIS DO VI 
CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, p. 101. 
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e) elei~io direta pelos membros da Institui~io; 

f) elei~io direta pelos membros da Institui~ao, ad referendum das 
Assembleias Legislativas; e 

g) escolha dos membros da carreira em uma lista trip lice integrada por 
Procuradores de Justi~a. 

A escolha do Procurador-Geral dentre integrantes da Magistratura foi 
inicialmente 0 sistema adotado no Brasil. Urn Desembargador do Tribunal da Rela<;ao 
(ou de Justi<;a, posterionnente) era nomeado, geralmente pelo periodo de urn ano, 
como chefe do Ministerio Publico. Ele recebia, entao, 0 tratamento de Desembargador 
Procurador-Geral. Em alguns Estados da Federa<;ao, assim pennaneceu a chefia do 
Ministerio Publico por longos anos. 

Arthur Ribeiro de Oliveira, Desembargador de Minas Gerais no inicio do Seculo 
XX, analisou esse sistema e observou: 

Nao obstante as suas vantagens inegaveis sob certos pontos, 0 sistema punha em 
evidencia serios defeitos: de urn lado afastava das tunnas urn juiz, para the confiar 
fun~oes estranhas, tornando 0 Ministerio Publico como que urn ramo, uma 
dependencia da magistratura propriamente dita; de outro lado, dava aquela institui~ao 
urn chefe que, exercendo uma mera comissao por designa~ao anual, nao poderia 
imprimir uma dire~ao apropriada e constante, uma dire~ao sem solu~ao de 
continuidade. 

Posterionnente, essa forma de escolha do Procurador-Geral pas sou a ser feita 
dentre membros da Magistratura de primeira instancia, com 0 que foi mantido 
aquele "vicio originario", com as mesmas consequencias da entrega da chefia do 
Ministerio Publico aos Desembargadores. 

Quando os Procuradores-Gerais passaram a ser nomeados dentre Advogados, 
o cargo passou a se constituir urn "trampolim" para 0 Tribunal de Justi<;a e era 
"disputado" pelos que desejavam chegar, pelo Quinto Constitucional, aquele Tribunal, 
certos de que, na abertura de vaga, seriam vistos com "bons olhos" pelos futuros 
pares. 

Lentamente, alguns Estados come<;aram a ver a chefia de seu Ministerio 
Publico ocupada por membros da carreira, mas isso decorria, todavia, da "boa 
vontade" dos Govemadores e, sempre que havia uma elei<;ao, a Classe procurava 0 

candidato eleito, pleiteando que 0 criterio de escolha do Procurador-Geral dentre os 
membros da carreira persistisse. 

Sem nenhuma garantia no exercicio de seu cargo, 0 Procurador-Geral "seria 
conservado no cargo enquanto bern servisse"! Mais tarde, essa expressao foi 
substituida por demissao ad nutum. Leontino de Melo Chaves observa sobre essa 
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situac;ao: "Demissibilidade ad nutum e tUnica de Nesso, asfixia e mata a instituic;ao 
que tern de ser obediente it lei, atenta a seu conhecimento, zelosa no seu cumprimento, 
exemplo na sua observancia e escrava de seu imperio".153 

A ideia de sua escolha por uma "lista plurima" a ser submetida ao Chefe do 
Estado mereceu a atenc;ao dos que se debruc;aram sobre a questao. 154 Alguns, no 
en tanto , entendiam que a escolha deveria decorrer de sua "eleic;ao pelo Colegio de 
Procuradores"; 155 outros, de "eleic;ao pelos membros da instituic;ao, dentre seus 
integrantes"; e havia, ainda, os que acreditavam que a escolha deveria ocorrer "pelos 
membros da Instituic;ao, dentre lista trip lice elaborada em votac;ao dos integrantes da 
instituic;ao e nomeac;ao apos aprovada a escolha pelo Legislativo".156 Dizia uma tese 
aprovada no XV Congresso Nacional do Ministerio Publico que "A instituic;ao tern 
seu ponto vulnenivel no processo de escolha de seu dirigente maximo. Nao ha mais 
razao para a submissao it vontade do poder Executivo. Por que a escolha do Govemador 
pode se sobrepor it vontade soberana da Classe? Em nome de que principios?"157 

Os defensores do sistema atual, plasmado na Constituic;ao, argumentam que a 
nomeaC;ao do Procurador-Geral pelo Chefe do Poder Executivo faz parte do modelo 
esquematico de freios e contrapesos, e de vasos comunicantes, adotada pelo ordena
mento juridico patrio para todas as instituic;oes do estado. Entre outros argumentos, 
dizem que quando as instituic;oes se controlam mutuamente, impedem que a concen
trac;ao de cada uma das func;oes divididas entre os orgaos do Estado degenere em 
autoritarismo. Vma instituic;ao hermeticamente fechada em si mesma, sem qualquer 
interferencia dos demais orgaos estatais, degenerar-se-ia facilmente em despotismo 

Na corrente oposta estao os que se empenham para que 0 Ministerio Publico 
conquiste 0 direito de eleger diretamente 0 Procurador-Geral, livre de qualquer inter
ferencia do Executivo ou do Parlamento. 0 grande temor que tal concepc;ao encerra 

153 Discurso de posse como Procurador de Justi~a de Minas Gerais. In: BOLETIM INFORMATIVO 
DA AMMP, ano X, n.12, jan.lmar. 1985. 

154 Paulo Olimpio Gomes de Souza, "Fatores Imperativos para a Afinna~ao Definitiva da Institui~ao 
do Ministerio Publico no Ordenamento Juridico Constitucional Brasileiro". 111: ANAIS DO V 
CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, RECIFE, p. 678. 

155 Fernando Antonio de Vasconcelos, "Posi~ao do Ministerio Publico na Constitui~ao". In: ANAIS 
DO VI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, Sao Paulo, p.60; Jose Emanuel 
Burle Filho e Geraldo Macarenhas Filho, "Ministerio Publico e Constitui~ao". In: ANAIS DO VI 
CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, Sao Paulo, p. 73-80. 

156 Vitalino C. Pereira, "Apontamcntos c Sugestoes sobrc a Posi~ao Constitucional do Ministerio 
Publico". In: ANAIS DO III CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, Porto 
Alegre, 1974, p. 4 I I. 

157 Trabalho de autoria de Antonio Carlos de Avelar Bastos, do Estado do Espirito Santo. 
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e a de que 0 Procurador-Geral passe a ter uma atua~ao voltada predominantemente 
para interesses corporativos. Se for (mica e exclusivamente para a Classe que ele tern 
de prestar contas, entao suas preocupa~oes ficarao voltadas paras as vantagens da
queles que 0 elegeram. 

No sistema de escolha do Procurador-Geral dentre os nomes integrantes daquela 
"lista triplice", outra questao surgia: aquela lista seria integrada apenas por membros 
da carreira de seu ultimo grau (Procuradores de Justi~a), ou poderia ser uma lista 
mista ou (mica, com nomes de Promotores de Justi~a. Em outras palavras: seus 
integrantes deveriam ser da segunda instancia, ou poderiam se-Io, tambem, da 
prime ira? 

Essa ultima hipotese ocorreu em alguns Estados da Federa~ao: Promotores de 
Justi~a, de uma hora para outra, iam presidir 0 Colegio de Procuradores de Justi~a, 
representar a Institui~ao nos Tribunais e chefiar 0 parquet. Argumentava-se que 0 art. 
14 da Lei Complementar n. 40/81 determinava que as fun~oes dos membros do 
Ministerio Publico na segunda instancia eram incumbencia do Procurador-Geral e 
dos Procuradores de Justi~a. Ademais, quando 0 art. 10 da mesma Lei estabeleceu 
que, abstraido 0 Tribunal do Juri, a fun~ao do Ministerio Publico junto aos Tribunais 
somente poderia ser exercida por titulares do cargo de Procurador de Justi~a, evidente 
restou que a escolha do Procurador-Geral, que funciona junto ao Pleno dos Tribunais 
de Justi~a, so poderia incidir sobre Procuradores de Justi~a. Como a Constitui~ao 
Federal de 1988 estabeleceu (art. 128, § 3°) que os Governadores dos Estados 
escolheriam 0 Procurador-Geral de Justi~a "dentre os membros da carreira, integrantes 
de uma lista trip lice, na forma da lei respectiva", voltou-se ao sistema de entender 
que tanto os membros da 18 como da 28 Instancias poderiam integrar a lista triplice, 
salvo se assim nao 0 permitisse a "lei local". 

Questoes institucionais, quando tratadas sob enfoque corporativista, ou quando 
conduzidas por quem nao tern uma previsao dos resultados possiveis, costumam fugir 
de sua finalidade. Urn objetivo racional pode transformar-se em criterios de vantagens 
ou oportunidades pessoais. Isso ocorreu, por exemplo, com a forma de escolha de 
Procurador-Geral de Justi~a, por meio de uma lista trip 1 ice. 

Joaquim Cabral Netto e Jose Antero Monteiro Filho, de Minas Gerais, sempre 
se bateram pela escolha do Procurador-Geral dentre aqueles integrantes de uma !ista 
triplice, formada pela propria Classe, mas entendiam que 0 Colegio Eleitoral deveria 
ser integrado por membros da Institui~ao ja confirmados na carreira. E isso porque, 
com urn minima de dois anos, ja teriam condi~oes de conhecer alguns dos possiveis 
nomes dentre os pretendentes a chefia da Institui~ao. 

Isso, de fato, ocorreu no inicio do sistema. A Lei Federal n. 8.625 (Lei Organica 
Nacional do Ministerio Publico), de 12 de fevereiro de 1993, estabeleceu, todavia, 
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uma regra nova, que nao se mostrou logica: os integrantes daquela lista seriam eleitos 
mediante voto plurinominal de todos as integrantes da carreira (art. 9°, § 1°). Com 
isso, tambem os integrantes da carreira em estagio probatorio, alguns com menos de 
urn mes de exercicio, vale dizer, sem condiyoes de conhecer os possiveis candidatos 
a lista triplice, passaram a ter direito de voto, 0 que, na pratica, tern side motivo de 
oposiyao de inumeros integrantes da Instituiyao em varios Estados da Federayao. 

Mais cedo que se esperava, a formayao daquela lista triplice mostrou que 0 

numero de Procuradores na disputa ao seu ingresso passou a ser pequeno, 
representando, quase sempre, "grupos politicos internos". Os Procuradores de Justiya 
independentes afastaram-se das disputas posteriores e, com isso, os "grupos" e que 
passaram a ter os seus candidatos. 

Por outro lado, 0 ingresso em lista por meio de voto secreta tern transformado 
esse processo em uma verdadeira eleiyao de vereador municipal, com os candidatos 
indo a romarias as Comarcas, pedindo voto, fazendo promessas (de promoyao, 
remoyao, requisiyao, etc.), submetendo 0 futuro Procurador-Geral a objeto de pesquisa 
dos eleitores. Waldir Vieira, urn ex-Procurador-Geral de Minas Gerais, observou que 
"a disputa politica dentro da cIasse e a pi~r politica que existe. 0 Procurador-Geral 
fica enfraquecido porque ele tern que negociar sua eleiyao, e nao sera possivel evitar 
uma campanha eleitoral sem troca de favores" I 58 • 

Outro sistema defendido por alguns e 0 da elei~ao direta do Procurador
Geral pelos integrantes da carreira. 0 sistema representaria uma autonomia ampla, 
embora possa levar a situayoes politicas que, no final- argumentam alguns -, poderia 
sub meter 0 Ministerio Publico a uma luta direta com outros Poderes, 0 que violaria 0 

principio constitucional de freios e contrapesos. Ja no XIV Congresso Nacional do 
Ministerio Publico, realizado, em Recife (PE), em 1986, a "Carta de Recife", em 
uma de suas "Moyoes", manifestou-se sobre seu apoio a escolha do membro da Classe 
mais votado para assumir a Chefia da Instituiyao, perante 0 Colegio de Procuradores 
de Justiya. Entendem alguns que esse sistema levaria a urn "poder sem controle", 
mas essa, todavia, e uma tendencia ou ideia em marcha, que so 0 tempo, 0 equilibrio 
e 0 born senso poderao apreciar no futuro. 

Em Sao Paulo, ate determinado momento, a posiyao cIassista entao dominante 
era contra a ideia de uma eleiyao por urn Colegio EleitoraI integrado por todos os 
membros da carreira, em atividade. Diz Antonio Araldo Oal Pozzo: 

No entanto, como a bandeira era muito forte e estava sendo empunhada pela oposi~ao 
e seria vitoriosa, 0 grupo resolveu mudar de posi~ao e apoiou a ideia. Eu era contra, 

158 Em entrevista ao Autor, em lOde maio de 1999. 
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nos tennos em que aquelas elei~oes se realizavam, mas seria a favor do voto pel a 
classe para a escolha do Procurador-Geral, caso ele fosse nomeado pelo Colegio de 
Procuradores - 0 mais votado e para mandato de tres anos, sem reelei~ao, consecutiva 
ou nao. Mas isto nao conseguimos e ate hoje e uma falha imensa no sistema. Alias, 
a reelei~ao e muito ruim e faz do segundo mandato urn periodo sem inova~oes, sem 
entusiasmo. A reelei~ao provoca "barganhas" com interesses institucionais e, assim, 
dificilmente haveni urn super-homem, incapaz de fazer qualquer tipo de concessao, 
mesmo para se reeleger. 

Em rela9ao a elei9ao do Procurador-Geral de Justi9a, feita pelos membros da 
carreira, chegou-se mesmo a aventar a possibilidade da participa9ao dos membros 
aposentados, alegando-se que, embora eles nao componham 0 quadro dos membros 
da Institui9ao em atividade, nao deixam de integrar os seus quadros e, como tal, tern 
interesse direto na sua condu9ao administrativa. 

A elei~ao direta do Procurador-Geral de Justi~a pela Classe, ad referendum 
das Assembleias Legislativas, e outro sistema sugerido para a escolha dos 
Procuradores-Gerais de Justi9a dos Estados Federativos. Nesse senti do, teve 0 

Presidente da CONAMP oportunidade de informarl59 que 0 Deputado Federal 
Francisco Praciano (PT-AM) apresentou urn Projeto de Emenda Constitucional no 
Congresso Nacional, estabelecendo que 0 candidato mais votado pela Classe devera 
ser sabatinado pela Assembleia Legislativa respectiva, podendo ser recusado por urn 
quorum qualificado. 

A escolha dos membros da carreira dentre uma Usta triplice integrada 
por Procuradores de Justi~a e 0 sistema adotado, hoje, em alguns Estados, enquanto 
outros entendem que a escolha nao pode ser limitada apenas aos integrantes da segunda 
instancia da Institui9ao. Afirma-se que isso e possivel porque a nomea9ao deve incidir 
"na forma da lei" e que isso significaria a possibilidade de 0 legislador estadual 
disciplinar livremente 0 processo de elei9ao do Procurador-Geral. Em contrapartida, 
outros afirmam que a exegese constitucional "nao deve ser restritiva", com 0 que 0 

universo da escolha da chefia deve ser "0 mais amplo possivel". 

Como a Constitui9ao fala em nomea9ao do Procurador-Geral "na fonna da 
lei", dentre os "integrantes da carreira", outros argumentam que, a se aceitar 0 principio 
da "universalidade da escolha dentre os integrantes da carreira", seria entao possivel 
que ate os membros aposentados do Ministerio Publico pudessem concorrer aquela 
lista triplice, pois a aposentadoria nao lhes retira a condi9ao de serem membros 
integrantes da carreira, e a lei nao fala em escolha dentre os "integrantes da careira 
em atividade". 

159 FOLHA DO MP DA BAHIA, mantO de 2008, n. 54. 



CONAMP-CAEMP - UMA HIsr6RIA SEM FIM 271 

A CONAMP, durante muito tempo, nao se posicionou oficialmente sobre a 
elei9ao direta do Procurador-Geral de Justi9a dos Estados. Verdade e que muitos 
estudos foram feitos sobre a questao. Em 1985, por exemplo, a CONAMP enviou 
5.793 questiomirios aos Promotores de Justi9a de todo Pais, dos quais 977 (vale dizer, 
apenas 16.86%) foram respondidos. A pergunta "Como se fani a escolha do 
Procurador-Geral de Justi9a?" quinze responderam: "por livre nomea~io pelo chefe 
do Poder Executivo"; 221 assinalaram: "por nomea~io pelo chefe do poder 
Executivo, mediante lista triplice elaborada"; e 606, ou seja, 72% optaram pelo 
"provimento por elei~io direta". 

Na gestao de Milton Riquelme, 0 Jornal da CONAMP, de mar90/abril - 1996, 
traz urn posicionamento do seu entao 10 Vice-Presidente, Manuel Lima Soares Filho, 
do Ceara, segundo 0 qual "e fundamental que 0 processo de escolha dos dirigentes da 
Institui9ao - em todos os niveis -, seja por meio de elei9ao direta". E concIui dizendo 
que "a ideia consta da proposta de aperfei90amento do texto constitucional que a 
CONAMP adotou por decisao dos representantes da categoria durante 0 Encontro de 
Aracaju, no final de novembro de 1993". 

o tema foi abordado, em uma reuniao da CONAMP, realizada, na Sala de 
Reunioes do Hotel Nacional, em Brasilia. No desenrolar dos trabalhos, pediu a palavra 
a Doutora Maria de Fatima R. Travassos Cordeiro, do Maranhao, que teceu criticas 
ao sistema de lista triplice para escolha do Procurador-Geral de Justi9a, destacando, 
em especial, 0 constrangimento que a disputa travada pelos eleitos em torno da 
nomea9ao causa a Institui9ao. 

o Presidente Marfan salientou que, embora sejam inegaveis as deficiencias desse 
sistema de investidura, e embora exista uma PEC propondo a elei9ao direta pela 
c1asse, 0 que seria ideal, razoes de ordem estrategica indicam que este nao e 0 
momento para fon;ar 0 andamento do referido projeto, pois haveria serio risco de 
que, por meio de emenda, experimentassemos urn retrocesso. l60 

Em 27 de mar90 de 2003, na cidade de Ouro Preto (MG), por ocasiao do V 
Congresso Estadual do Ministerio Publico de Minas Gerais, 0 Conselho Deliberativo 
da CONAMP aprovou, por aclama9ao, uma Resolu9ao sobre a questao: 

Resolu~ao n. 0112003 

o Presidente da Associa9ao Nacional dos Membros do Ministerio Publico -
CONAMP, em cumprimento a decisao unanime do Conselho Deliberativo da 
entidade, tomada na reuniao do dia 13 de mar90 de 2003, em Brasilia (DF), 

160 Conf. Livro de Atas da CONAMP, Rcuniao de II de abril de 2000. 
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Considerando que 0 Ministerio Publico e, por defini<;ao constitucional, a institui<;ao 
incumbida da defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses 
sociais e individuais indisponiveis; 

Considerando que sua independencia e autonomia, tambem consagradas no texto 
constitucional, sao garantias imprescindiveis para 0 pleno e fiel desempenho das 
fun<;oes que the sao conferidas. 

COIIsiderando que a escolha do Procurador-Geral pelo Chefe do Poder Executivo, 
anda que mitigada pel a exigencia de lista triplice, nao se concilia com aquelas 
garantias, produzindo, nao raro, sentimento de gratidao que pode inibir a atua<;ao 
isenta da chefia do parquet, em prejuizo dos desideratos constitucionais. 

Considerando finalmente, que 0 Plemirio do XIV Congresso Nacional do Ministerio 
Publico, realizado em Recife, no ano de 2001, aprovou mo<;ao no sentido de que a 
escolha da chefia institucional deve realizar-se por elei<;ao direta pela propria classe; 

RESOLVE 

1. Reafirmar a posi<;ao inflexivel do Ministerio Publico brasileiro de que seja alterada 
a Constitui<;ao da Republica, que preve a escolha do Procurador-Geral pelos 
integrantes da carreira, atraves de elei<;ao direta, tal como objetiva a Emenda de 
Plenario n. 158 da Reforma do Judiciario (PEC n. 29/2000), que propoe nova reda<;ao 
para 0 art. 128, § 3°, nos seguintes termos: "Os Ministerios Publicos dos Estados e 
do Distrito Federal e Territorio elegerao 0 seu Procurador-Geral, pelo voto dos 
integrantes da carreira, dentre urn deles, na forma da lei respectiva, para mandato 
de dois anos, permitida uma recondu<;ao". 

2. Enquanto nao alterado 0 atual sistema de investidura do Procurador-Geral, 
recomendar aos associados, especialmente, aos dirigentes das entidades afiliadas, 
que fa<;a gestoes junto ao Chefe do Poder Executivo da respectiva unidade federada, 
para que, diante da lista triplice, escolha sempre 0 mais votado, em prestigio a 
democracia intema e em respeito a autonomia e independencia da Institui<;ao. 

3. Aprovar 0 encaminhamento de mo<;ao de louvor da CONAMP a cada Govemador 
atendendo a vontade majoritaria da classe, no senti do de nomear para 0 cargo de 
Procurador-Geral 0 mais votado dentre os integrantes da lista triplice a ele submetida. 

Ouro Preto (MG), 27 de mar<;o de 2003. 

Marfan Martins Vieira 

Presidente 
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L;'~ CONCURSOS JURIDICOS NACIONAIS DO 
~j MINISTERIO PUBLICO 
:,.1 

JA observamos que urn dos objetivos de Joaquim Cabral Netto, quando assumiu a 
Presidencia da CAEMP, era 0 de estabelecer condi~oes para a cria~ao do Instituto 

(ou da Academia) Nacional de Estudos do Ministerio Publico. Como, em 1978, na 
segunda administra~ao de Ferdinando de Vasconcelos Peixoto, fora criado "urn 
concurso anual de trabalhos juridicos, denominado "Virgilio da Rocha Marques",161 
ele lan~ou, no final de 1979, 0 I Concurso Juridico Nacional do Ministerio Publico. 
Buscava-se com ele, ao lado de homenagear a memoria de urn colega, tambem 0 

desenvolvimento de uma consciencia juridica especifica do Ministerio Publico. Aquele 
concurso foi urn sucesso, sendo coroado com a entrega dos premios aos seus 
vencedores, no dia 16 de agosto de 1980, na Casa da Industria, no Farol, em Maceio. 

A ideia era, por meio daqueles concursos anuais, propiciar 0 aparecimento, em 
todos os Estados, de trabalhos enfocando situa~oes regionais, sugestoes de atua~oes 
assemelhadas ou posi~oes doutrinArias de interesse nacional, fazendo advir urn Instituto 
Juridico especifico para 0 Ministerio Publico. Por outro lado, estariam envolvidos na 
realiza~ao daqueles concursos nao apenas membros dos Ministt~rios Publicos como 
autores mas, tambem, outros, como integrantes das Comissoes de Avalia~ao dos 
trabalhos apresentados. 

o I Concurso Juridico Nacional mostrou a participa~ao de trabalhos oriundos 
de nove entidades filiadas a CAEMP, envolvendo dezoito trabalhos, julgados por 
uma Comissao constituida de juristas do parquet do tres Estados: Gilberto Correia 
(RS), Ewelson Pinto (SP) e Velder Borges (PE). 

Os trabalhos enviados tratavam de: Soberania do Juri Popular (RS); Patroes e 
Empregados como Socios e Amigos (SP); 0 Fator Econ6mico na Criminalidade (SP); 
Indivisibilidade da A~ao Penal (SC); 0 Dominus Litis ante a Senten~a de Pronuncia 
(MG); 0 Mercado de Capitais (RJ); 0 Ministerio Publico e a Nova Lei de Loteamento 
(SP); As Perspectivas do Direito Intemacional Publico Diante dos Novos Problemas 

161 Tratava-se de colega de Alagoas, que falecera no exercicio de seu mandado de Presidente da 
Associa~ao do Ministerio Publico de seu Estado. 
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Tecnologicos (RJ); Competencia no Crime de Falso (SP); A Lei de Alimentos e 0 

Divorcio (PR); Da Oportunidade da Aplica9ao da Pena de Morte (SP); Crimes contra 
a Previdencia Social (Ministerio Publico Federal); Delitos de Telecomunica90es (RJ); 
o Ensino do Direito Romano: Atualiza9ao e Revitaliza9ao (PB); Processo, 
Procedimento e Portaria Policial na Lei n. 4.611 (SC); 0 A1cance do Principio da 
Obrigatoriedade, Da Postura do Ministerio Publico perante 0 Fato Acontecido (DF); 
A Legisla9ao Penal Face a Escalada da Violencia (PB); e A Periculosidade e sua 
Inflexao na Pena (SP). 

No dia 16 de agosto de 1980, foram solenemente entregues os respectivos 
premios aos trabalhos vencedores: Valdir Snick (SP), "A Periculosidade e sua Inflexao 
na Pen a"; Paulo Rego M. Rocha (PR), "A Lei de Alimentos e 0 Divorcio"; e Jorge 
Medeiros da Silva, "Competencia do Crime de Falso". Na oportunidade, foram 
destacados com Men9ao Honrosa os colegas Claudio Lemos Fontelles (Ministerio 
Publico Federal), "Crimes contra a Previdencia Social"; Antonio de Vasconcelos (PB), 
"A Legisla9ao Penal Face a Escalada da Violencia"; Gilberto Freitas (SP), 0 fator 
economico na criminalidade"; e Wanda Sarmento (MG), "0 Dominus Litis ante a 
Senten9a de Pronuncia". 

a) Como registro historico, parece interessante acostar as diretrizes entao 
aplicaveis aquele Concurso: 

I CONCURSO JURJDICO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO -1979 

Regulamento 

Capitulo I. Dos objet;vos e do tema 

Art. 1°. 0 I Concurso luridico Nacional do Ministerio Publico, lan~ado pel a 
Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico (CAEMP), em homenagem a memoria 
do Promotor de lusti~a Virgilio da Rocha Marques, de Alagoas, destina-se 
exclusivamente aos membros do Ministerio Publico, de carreira, da ativa ou 
aposentados, de qualquer parte do territ6rio nacional. 

Art. 2°. 0 I Concurso luridico Nacional do Misterio Publico tern por objetivo 
estimular a produ~ao de trabalhos juridicos no ambito do Ministerio Publico, com 
vista ao desenvolvimento de uma consciencia juridica especifica do Ministerio 
Publico. 

Art. 3°. Os trabalhos juridicos, objeto de premia~ao no I Concurso luridico Nacional 
do Ministerio Publico consistirao em teses, disserta~oes, monografias, ensaios, sobre 
quaisquer assuntos de interesse atual para 0 Ministerio Publico. 

Art. 4°. Os trabalhos, rigorosamente ineditos, deverao ser elaborados em espa~o 
dois (2), papel formato oficio, em quatro vias, e serao encaminhados sob pseudonimo, 
podendo ser impressos ou datilografados. 
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Capitulo Il Dos prazos e da ;nscr;~ao 

Art. 5°. 0 I Concurso Juridico Nacional do Ministerio Publico recebera os trabalhos 
nos periodos de novembro179 a 30 de abril de 1980. 

Art. 6°. 0 candidato, para obter inscri«rao, devera remeter, por via postal, sob registro, 
seu trabalho para endere~o a ser posteriormente indicado. Nao serao aceitos os 
trabalhos que chegarem ap6s 0 prazo a que se refere 0 art. 5°, podendo 0 candidato 
concorrer com mais de urn trabalho. 

Art. 7°. Os trabalhos deverao ser encaminhados em urn envelope maior, 0 qual 
contera dois outros envelopes, a saber: urn contendo as quatro (4) vias do trabalho 
concorrente, assinado sob pseudonimo; outro, contendo na parte extema 0 

pseudonimo usado e, internamente, dados pessoais do candidato, curriculo, endere~o, 
titulo do trabalho. 

Art. 8°. 0 candidato que der a conhecer sua identidade, quer no trabalho, quer 
posteriormente, antes da divulga«rao dos resultados finais da Comissao Julgadora, 
sera desclassificado. 

Art. 9°. Encerrado 0 prazo de inscri~ao a Comissao Executiva, no dia posterior, 
lavrara ata em que se explicitara 0 nome dos trabalhos recebidos e 0 pseudonimo de 
seus autores, anotando-se a data de recebimento e 0 numero de registro postal dos 
mesmos. 

Art. 10. Uma via de cada trabalho sera encaminhada aos membros da Comissao 
Julgadora, com c6pia da ata aludida no artigo 9°. Os envelopes lacrados contendo a 
identifica~ao dos candidatos serno colocados em sobrecarta, que sera fechada e 
rubricada pelos membros da Comissao Executiva, ficando sob a guarda do Presidente 
dessa Comissao, sendo aberta para identifica~ao no dia 1 ° de julho de 1980, as 13 
horas, na sede da CAEMP, ap6s concluidos os trabalhos de classifica~ao. 

Capitulo Ill. Do Julgamento e dos Prem;os 

Art. 11. Os trabalhos serao julgados por uma Comissao de tres membros, sendo 
cada urn deles indicado, respectivamente, pelas Associa~oes do Ministerio Publico 
de Sao Paulo, Pernambuco e Rio Grande do SuI. 

Art. 12. A Comissao Executiva solicitara desses membros sugestoes para fixa~ao 
de criterios de julgamento. Essas sugestoes serao encaminhadas a todos os membros 
da Comissao Julgadora, a fim de que os mesmos, por consenso, fixem os criterios a 
serem adotados para a classifica«rao dos trabalhos. 

Art. 13. Havendo necessidade de reuniao dos membros da Comissao Julgadora, em 
razao de duvidas sobre classifica«rao final, a Comissao Executiva promove-Ia-a em 
Belo Horizonte, entre os dias 25 a 30 de julho de 1980. 

Art. 14.0 autor do melhor trabalho, dentre todos os que forem apresentados, sera 
atribuido urn premio no valor de Cr$25.000,OO; ao segundo classificado sera atribuido 
urn premio no valor de CR$I5,OOO,OO; ao terceiro classificado sera atribuido urn 
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premio no valor de Cr$10.000,00. Tais valores serao atualizados, a epoca de sua 
entrega, caso a CAEMP tenha condi~oes de faze-Io. 

Art. 15. Aos trabalhos classificados em quarto, quinto e sexto lugares serno conferidas 
"Men~oes". Aos demais participantes serao conferidos "Certificados de 
Participa~ao". 

Art. 16. A Comissao Executiva do II Concurso Nacional do Ministerio Publico sera 
composta pelo Presidente da CAEMP e por urn representante da Associa~ao Mineira 
do Ministerio Publico. 

Art. 17. Cabeni a Comissao Executiva do I Concurso Juridico do Ministerio Publico 
a decisao dos casos omissos neste regulamento, sendo irrecorriveis tanto as suas 
decisoes quanto as da Comissao Julgadora. 

Art. 18. Nao sera transferida a CAEMP a propriedade dos trabalhos concorrentes, 
podendo os seu autores, apos a decisao final, publica-los em Editora de sua escolha. 

Art. 19. Os membros da Comissao julgadora e da Comissao Executiva nao poderno 
participar do concurso. 

Art. 20. Ao efetuar a inscri~ao 0 candidato estani automaticamente concordando 
com este Regulamento em todos os seus termos. 

Art. 21. Os premios serno solenemente entregues em Maceio (AL), nos mes de 
julho de 1980, em dia, local e horario a serem previamente comunicados, em 
solenidade patrocinada pela Associa~ao Alagoana do Ministerio Publico. 

Brasilia, novembro de 1979. 

b) Em setembro de 1985, a Diretoria da CONAMP deliberou promover 0 II 
Concurso J u rid ico N acional do Ministerio Publico, versando sobre "Ministerio 
Publico e Constitui9ao". 

o Edital entao baixado estabelt:~cia: 

A Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico faz saber que se acham abertas, 
em sua Sede Executiva, na Pra~a Joao Mendes, Forum Joao Mendes Junior, 15° 
andar, salas 1525, 27, Capital, Sao Paulo, ate 30 de junho de 1986, as inscri~oes 
para 0 concurso "Promotor de Justi~a Virgilio da Rocha Marques", facultado aos 
membros de carreira do Ministerio Publico dos Estados e Distrito Federal e 
Territorios. 

1. Os trabalhos juridicos versarao sobre 0 tema "Ministerio Publico e Constitui~ao". 

2. Sao fixados os premios de Cr$3.000.000 (tres milhoes de cruzeiros) ao primeiro 
cIassificado, de Cr$2.000.00 (dois milhoes de cruzeiros) ao segundo cIassificado e 
de Cr$I.000.000 (urn milhao de cruzeiros) para 0 terceiro; reajustados pelos valores 
da ORTN vigente em agosto de 1985, e vedado 0 empate no julgamento dos 
concorrentes. A CONAMP se reserva 0 direito da pubIica~ao dos trabalhos 
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classificados, dentro do prazo de urn ana ap6s a proc1ama~ao do resultado do 
concurso. 

3. Considerar-se-a inscrito 0 candidato que, no prazo, fizer chegar a Sede Executiva 
do CONAMP trabalho juridico inedito sobre 0 assunto objeto do concurso. 

4. Considerar-se-a inedito 0 trabalho que, embora tenha side objeto de defesa de 
Mestrado ou Doutorado, nao tenha sido publicado, sob qualquer forma. 

5. Caso 0 candidato pretenda aproveitar 0 trabalho para defende-Io como disserta~ao 
de Mestrado ou tese de Doutorado, a CONAMP, ap6s 0 julgamento do concurso, 
podera, a pedido do candida to, obstar a sua publica~ao ate que 0 fa~a. 

6. Os originais deverao ser entregues em tres vias datilografadas, em espa~o dois, 
com 0 minimo de trinta folhas, em papel tamanho oficio, somente no anverso, 
permitindo-se a apresenta~ao de, no maximo, cinco trabalhos diferentes. 

7. Os trabalhos deverao ser assinados sob pseudonimo e colocados em sobrecarta 
de tamanho oficio. No interior da sobrecarta 0 candidato colocara ~Utra, menor, 
contendo urn carmo identificando 0 nome e 0 endere~o; no rosto da sobrecarta 
maior escrevera 0 pseudonimo. 

8. 0 candidato devera inc1uir na sobrecarta menor documento que comprove 
pertencer a carreira do Ministerio Publico. 

9. A quebra do sigilo ou a publica~ao do trabalho antes do julgamento implicara na 
desc1assi fica~ao. 

10. 0 candidato, quando da inscri~ao, subordina-se as normas do presente edital. 

11. Os casos omissos serao resolvidos pel a Diretoria da CON AMP. 

12. Oportunamente, a Diretoria da CONAMP nomeara Comissao Julgadora e 
divulgara 0 local e data para entrega dos premios, correndo por conta dela as despesas 
com transporte e estadia. 

Brasilia, setembro de 1985. 162 

o desaparecimento do Livro de Atas da CONAMP daquela epoca e 0 fato de 
nao terem sido encontrados registros atinentes aos resultados daquele Edital, em 
Notichirios ou Boletins das diversas Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico, 
nao deram condic;oes para que fossem citados aqui os resultados do anunciado II 
Concurso luridico Nacional. 

162 Conf. INFORMATIVO APMP, n. 296, de 30 de setembro de 1985. 
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Em maryO de 2001, no I Congresso do Ministerio Publico do Ceara, a CONAMP 
reuniu-se e, entre outras decisoes, institui u a Comenda do Meri to, indicando, na 

oportunidade, as personalidades que seriam agraciadas, na ocasiiio das comemorayoes 
pelos trinta anos da entidade, que seriam realizadas, em junho daquele ano, em Belo 
Horizonte. Ficou estabelecido, igualmente, que, no XIV Congresso Nacional do 
Ministerio Ptlbl ico, que seria realizado em outubro de 200 I , com a referida Comenda 
seriam agraciados os ex-Presidentes da CONAMP. 

Na sessao so lene de entrega daquela Comenda, em Belo Horizonte, em 8 de 
junho de 200 1, 0 Presidente da CON AMP, Marfan Mattins Vieira, assim se manifestou: 

Quem acompanha a evo luyao hist6rica do M inisterio Publico certamente nao 

desconhece que a luta pelo aperfei90amento da nossa lnstitu iyao surgiu inicialmente 
nos Estados e, 56 muito mais tarde, ganhou contomas nacionais. Poi 0 Ministerio 

Mesa de aberlura da primeira solenidade de cntrega das Comendas da CON AM P. Da esquerda para a 
direita: Ivana Farina Navarrete Pena, Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de 

Justi9a; Descmbargador Sergio Lellis Sant iago, Presidenlc do TIMG; Ministro Celsa de Melio, 
Presidente do STf-; Castellar Modesto Guimaraes, Prcsidcntc da AMMP; Ncdens Ulisses Freire 

Vieira, Procurador-Geral de Justi~a de Minas Gerais; e Marhm Mart ins Vieira, Presidente da CONAMP. 
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Publico estadual que, conseguindo desobrigar-se mais cedo da representa~ao dos 
interesses govemamentais, passou a dedicar-se com exclusividade as suas fun~oes 
tipicas, logo alcan~ando identidade propria e perfil ideologico definido, para lan~ar
se, enta~, a tarefa de pugnar pelo aprimoramento de sua atua~ao, com 0 objetivo de 
melhor servir aos interesses da sociedade. Mas a evolu~ao e as conquistas alcan~adas 
pelos Ministerios Publicos de alguns Estados ficavam restritas ao ambito 
exclusivamente local e nao eram compartilhadas pelos demais. Cada urn cuidava 
de si e os que, de alguma fonna, progrediam, faziam-no isoladamente, sem que os 
demais atingissem 0 mesmo desenvolvimento, ganhassem as mesmas prerrogativas 
ou conquistassem a mesma independencia. Na verdade, faltava urn canal por onde 
pudessem fluir as ideias comuns de todo 0 Ministerio Publico, no plano federativo, 
de modo a exprimir aquilo que se convencionou chamar de consciencia nacional 
de Ministerio Publico. 

Foi exatamente com 0 objetivo de propiciar a formula~ao e 0 desenvolvimento 
dessa consciencia comum que urn pequeno grupo de colegas abnegados, 
considerados sonhadores por seus contemporaneos, decidiu criar a Confedera~ao 
das Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico (CAEMP), hoje Associa~ao 
Nacional dos Membros do Ministerio Publico (CONAMP). 

A ideia da cria~ao de uma entidade que pudesse pleitear por todos, promovendo 
nacionalmente a unidade e 0 fortalecimento da Institui~ao, instrumentalizou-se no 
dia lOde dezembro de 1970, em Teresopolis, durante 0 III Congresso Fluminense 
do Ministerio Publico, ao ser enunciada a sua Carta de Principios, subscrita por 
lideran~as de dez Estados e do Distrito Federal. Mas a efetiva~ao desse sonho so 
ocorreu quase seis meses depois na velha Ouro Preto, quando, em 30 de maio de 
1971, foi oficialmente instituida a CAEMP, com a elei~ao de sua primeira diretoria. 

Os pioneiros desse oportuno e bern sucedido movimento, que nao podem deixar de 
ser evocados e reverenciados neste momento, sao figuras emblematicas, cujos nomes 
se acham inscritos, de fonna indelevel, na historia da nossa Institui~ao. 0 descortino 
e 0 arrojo com que agiram e, sobretudo, 0 precioso legado que transmitiram a 
posteridade, fazem de Jose Cupertino Gon~alves, Oscar Xavier de Freitas, 
Ferdinando de Vasconcellos Peixoto, Pedro Irolto Dorea Leo, Joao Lopes 
Guimaraes, Massilon Tenorio de Medeiros, Antonio Benedito Amancio Pereira, 
Valderedo Nunes da Silva, Carlos Siqueira Neto, Jose Julio Guimaraes Lima, Ruy 
Junqueira e do nosso querido Joaquim Cabral Netto motivo de muito orgulho para 
o Ministerio Publico brasileiro. 

Estes homens de visao e de coragem, alguns dos quais, para honra nossa, participam 
desta solenidade, podem considerar-se vitoriosos, porque a entidade que conceberam 
ha trinta anos tern cumprido, com absoluto exito, 0 papel que inspirou a sua cria~ao, 
qual seja, 0 de atuar como promotora dos avan~os institucionais, detectando os 
anseios de mudan~a e erigindo os esfor~os da Institui~ao no sentido de concretiza
los. Ao longo de sua proficua existencia, a CONAMP sempre agiu informada pel a 
melhor e mais elevada postura ideologica, firmando-se como legitima interlocutora 
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do Ministerio Publico deste Pais junto aos poderes publicos e a outros setores de 
decisao. Sua historia, marcada por sucessivos momentos de afinna~ao e de impulso, 
fizeram dela a guardia maior dos principios e garantias da Institui~ao e dos direitos 
e interesses de seus membros. 

Muitos dos que aqui se acham presentes foram testemunhas ou protagonistas das 
memoniveis lutas capitaneadas pela CONAMP e certamente hao de se lembrar dos 
trabalhos legislativos que resultaram na edi~ao da Lei Complementar n. 40, de 1981, 
atraves da qual se delineou, pela primeira vez, urn avan~ado perfil de Ministerio 
Publico para 0 Brasil. Na elabora~ao desse diploma legal que se constitui num dos 
mais significativos marcos da historia da nossa Institui~ao, foi de fundamental 
importancia a atua~ao da nossa entidade nacional, que, gra~as a seriedade do seu 
trabalho, pade contar com 0 resoluto apoio do enta~ Ministro da Justi~a Ibrahim 
Abi-Ackel, cuja atua~ao foi decisiva nao so para que 0 Presidente da Republica 
exercitasse sua iniciativa, fazendo 0 envio do projeto ao Congresso Nacional, mas, 
sobretudo, para que 0 texto refletisse efetivamente os anseios do Ministerio Publico. 

Receba, por isso, eminente deputado Ibrahim Abi-Ackel, as homenagens da nossa 
entidade representativa e saiba que nos orgulhamos muito de Vossa Excelencia. 

Outra passagem marcante na historia da CONAMP foi a sua participa~ao nos 
lineamentos do atual perfil constitucional do Ministerio Publico, atraves da 
competente e bem-sucedida a~ao que desenvolveu durante os trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte. Gra~as ao extraordimirio esfor~o empreendido 
por colegas de todo 0 Brasil, ao longo dos vinte meses porque se estenderam as 
atividades de elabora~ao da nova Carta Politica, pade a nossa Institui~ao alcan~ar 0 

status de verdadeiro Poder. 

Quem viveu aquela epoca pode atestar de que a vitoria do Ministerio Publico nao 
aconteceu por acaso. Foi produto do trabalho, da dedica~ao, da sensibilidade e dos 
espirito publico de homens de tempera, como Luiz Antonio Fleury Filho e Araldo 
Ferraz Dal Pozzo, que presidiram a nossa entidade de classe naquele periodo e que, 
merce da eficiencia de suas atua~oes, tiveram seus nomes projetados para fora da 
Institui~ao e, pouco depois, tornaram-se, respectivamente, Governador do Estado 
de Sao Paulo e Secretario de Estado de Administra~ao da mesma unidade federativa. 

Mas, a laboriosa atua~ao de Flew), e Araldo, que os tornou artifices de uma das 
mais belas paginas da historia da nos sa Institui~ao, certamente nao teria aIcan~ado 
pleno exito se, ao seu lado, dando-Ihes 0 necessario sustentaculo, nao estivessem 
presentes e atuantes tres parlamentares de envergadura, que exerceram destacado 
papel em favor do Ministerio Publico. Refiro-me a Carlos Alberto de Aragao Vinagre, 
Ibsen Valls Pinheiro e Jose Bernardo Cabral. 

o primeiro, Carlos Vinagre, deputado constituinte pelo Estado do Para, foi defensor 
intransigente das mais arrojadas propostas de avan~os institucionais, 0 que fez com 
entusiasmo, dedica~ao e conhecimento de causa, uma vez que tam bern e membro 
do Ministerio Publico. 
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o segundo, Ibsen Pinheiro, da bancada gaucha e tambem promotor de justi<;a, foi 
induvidosamente 0 baluarte de todo 0 trabalho desenvolvido naquela ocasiao. Orador 
brilhante e articulador politico notavel, colocou todo 0 seu talento e competencia a 
favor da causa institucional. 0 seu gabinete, para 0 qual convergiam colegas de 
todo 0 pais, tomou-se 0 bunker do Ministerio Publico brasileiro, durante os trabalhos 
da Constituinte. A ele, mais do que homenagens, devemos prestar nossa irrestrita 
solidariedade, como expressao de respeito por sua paciente submissao aos 
sofrimentos da vida, reconhecendo que, nao fosse 0 seu dedicado trabalho, 0 

Ministerio Publico certamente nao teria avan<;ado tanto. 

o terceiro parlamentar, Senador Bernardo Cabral, a epoca deputado pelo Amazonas, 
teve papel decisivo na estrutura<;ao do perfil institucional do Ministerio Publico, 
como relator da Comissao de Sistematiza<;ao da Assembleia Nacional Constituinte. 
Cultor do direito e defensor das liberdades democraticas, forjado na militancia da 
advocacia e na vida publica, sua Excelencia, que ja havia passado pelo inforrunio 
de experimentar os rigores do regime de exce<;ao, percebeu, imediatamente, que 
era preciso colocar a servi<;o da coletividade uma institui<;ao apta a preservar e a 
defender seus direitos, mesmo contra viola<;oes praticadas pelo Poder Publico. E, 
com a mesma visao historica daqueles pioneiros que, em 1970, forjaram a CAEMP, 
o eminente relator compreendeu que esse papel so poderia ser bern desempenhado 
pelo Ministerio Publico. 

E, hoje, passados quase treze anos, os destinos da nossa Institui<;ao voltam a estar 
nas maos de Bernardo Cabral, agora na qualidade de relator da Reforma do 
ludiciario. 

Como dirigente da CONAMP, eminente Senador, nao posso deixar de extemar 
publicamente a irrestrita e absoluta confian<;a que 0 Ministerio Publico Brasileiro 
deposita em Yossa Excelencia, certo de que a sua intima convic<;ao, ainda que nao 
declarada, e a de que, se alguma coisa precisa ser modificada em nossa Institui<;ao, 
nao e definitivamente 0 excesso de poder, como querem alguns, mas, ao contrario, 
a sua insuficiencia. 

Se 0 Ministerio Publico tivesse, porexemplo, mecanismos para desarmaras delongas 
no fomecimento de dados destinados a instru<;ao de procedimentos investigatorios, 
sobretudo quando a informa<;ao depende dos agentes do Poder, certamente teriamos 
uma Administra<;ao Publica mais transparente, sem que a retorica dos agentes 
politicos colocasse, entre 0 govemo e 0 a popula<;ao, urn biombo demagogico. 

Tenho plena certeza de que, nessa Reforma, 0 Ministerio Publico saira ainda mais 
fortalecido, porque sei que Yossa Excelencia acredita na Institui<;ao e deseja que ela 
continue atuando com firmeza, comprometida com a cidadania, buscando a melhoria 
da qualidade de vida para todos e colocando-se a servi<;o da prote<;ao dos valores 
sociais contra atos que the sao lesivos. 

E nesse senti do afirmativo, caros colegas, que devemos orientar nossa caminhada, 
exercendo as fun<;oes ministeriais, com denodo e senso de responsabilidade, e 
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pautando nossas ac;oes pelo exemplo construtivo de homens de f6 e de coragem, 
como Jose Paulo Seplllveda Pertence, Aristides Jllnqlleira Alvarenga e Antonio 
Carlos Biscaia, fi guras de extraordimlria importancia no processo de afirmac;ao 
institucional, que souberam, pelo trabalho, elevar a nome da nossa Insti tuic;ao ao 
patamar mais alto, tornando-a respeitada e merecedora da con fi anc;a da popu layao. 

Dirijo-me, agora, aos carissimos colegas do Minist6rio Pllblico de Minas Gerais, 
que aqui se encontram em numero expressivo. A voces, minhas congratulac;oes 
pelo exemplo de atuac;ao modelar que dao ao Brasi l, inclus ive atraves de seus 
dedicados e combativos representantes c1assistas, cuja atuac;ao junto it CONAM P 
tem s ido dec is iva nesles mo mentos de difi culdades e de incerteza . Voces , 
Procuradores e Promotores de Justic;a, tem cUlllprido sua nobre missao constitucional 
com firm eza e ao mesmo tempo ponderaC;8o, nao se curvando as press6es dos 
poderosos, como tambelll nao se permitindo 0 cometimento de excessos com intui to 
de persegu ic;ao ou promoc;ao pessoal. 

Exercitando, desse modo, 0 ministerio que nos e reservado, nada temos a temer. Na 
verdade, qua ndo ag imos com dctcrminac;ao e equilibrio, guiados pela et ica, 
comprometidos com interesse social e inspirados pelo proposito de dar a cada qual 
o seu direito, ai representamos lima fOI'c;a indeslrut ivel, porque indestrutiveis sao os 
valores da decencia, da moral e da juslic;a. 

Rela~iio dos Agraciados com a Comenda do Mcrito da CONAMP 

Dcputado Federal Ibsen Pinheiro Ex-Ministro da Just iyi:l Ibrahin Abi-Ackel 
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Scnador Jose Bemando Cabral, Ministro Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Castell ar Modesto Guimaracs, Presidenle da Associayao Millci ra do Ministerio Pllblico. 

Deputado Federal Antonio Carlos Si lva Biscaia (RJ) - Procurador de Justi,a 

Doutor Ari st ides Junqueira Alva renga (MO) - Ex-Procurador-Oera l da 
Republica 

Deputado Federal Carlos Alberto de Aragao Vinagre (PA) 

Deputado Federal Ibsen Va lls Pinheiro (RS) - Procurador de Justi,a 

Deputado Federa l Ibrahim Abi-Ackel (MO) - Ex-Ministro de Justi,a 

Senador Jose Bernardo Cabral (AM) 

Doutor Luiz Antonio FleUlY Filho - Procurador de Justi,a e Ex-Oovernador 
de Sao Paulo 

Doutor Jose Paulo Sepulveda Pertence - Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Segundo Ato Solene de outorga das Comendas - 17 de outubro de 2001 163 

A solenidade homenageou os ex-Presidentes da CONAMP 

Doutor Antoni o Araldo Ferraz Dal Pozzo (SP) - Procurador de Justi,a 

Doutor Aqui les de Jesus Siquara Filho (BA) - Procurador de Justi,a 

Doutor Ferdinando de Vasconcellos Peixoto (RJ) - In Memoriam l64 

163 Entregues, em Recife, no Teatro Guararapes, em Olinda, quando do XIV Congresso Nacional do 
Ministerio Publico. 

164 Ex-Presidente cia CONAMP. 
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Doutor Joaquim Cabral Netto (MG) - Procurador de JlI sti~a 

Doutor Jose Pereira da Costa (GO) - In Memoriam'·' 

DOlltor Milton Riqllelme de Macedo (PR) - Procurador de Justi ~a 

Doutor Oscar Xavier de Freitas (SP) - Procllrador de Jll sti ~a 

Doutor Voltaire de Lima Moraes (RS) - Desembargador 

285 

A reuniao qlle homenageou os ex-Presidentes da Entidade, com a Comenda da 
CON AMP, [oi um emoc ionante momento. 

Da esquerda para a direi ta, alguns dos ex·Presidentcs da CONAMP entao homcllageados: Oscar 
Xavier de Freitas, Joaquim Cabral Netto, Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo e Vo ltaire de Lima 

Morais. 

Terceiro Ato Solene de outorga das Comendas - 8 de novembro de 2002'66 

Doutor Antonio Benedito A. Pereira (ES) - In memoriam 

Doutor Carlos Siqueira Neto (SP) - In memoriam 

Doutor Jeronimo Albuquerque Maranhao (PR) - In memoriam 

Doutor Joao Lopes Guimaraes (SP) - Procurador de Justi,a 

Doutor Jose Cuperti no Gon,a lves (MG) - In memoriam 

165 Ex-Pres idente da CONAMP. 

166 Entregues, em Natal, no Audit6rio da Funda~J.o Escola Superior do Mi nisterio Pllblico, em solenidade 
realizada pela AMPRN, em memoria do Promolor de JLlsti ya Manoel Alves Pcssoa Neto. 
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Doutor Jose J(llio Ouimariies Lima (OF) - Procurador de Justi,a 

Doutor Massil on Tenorio de Medeiros (PE) - Procurador de Justi,a 

Doutor Pedro lroito Dorea Leo (SE) - Procurador de Justi,a 

Doutor Ruy Junqueira de Freitas Camargo (S P) - Juiz do Tribunal de AI,ada 

Doutor Walderedo Nunes da Silva (RN) - Procurador de Justi,a 

Buscou-se, naqu e la oportunidade, outorgar a Comenda do Merito aos 
fundadores e primeiros artifices da Entidade. 

Pedro Ircilo D6rea Le6 (SE), aD reccber a Comenda da CONAM P das maDS do Pres idente Marfan 
Manins Vieira. 

Quarto Ato Solcne de outorga das Mcdalhas - 15 de mar~o de 2004 ' 67 

Doutor Claudio Barros Silva (RS) - Procurador de Justi,a 

Doutor Fernando Orella Vieira (S P) - Procurador de Justi,a 

Doutor Flodesmidt Riani (MO) - Procurador de Justi,a 

Doutora Iva na Farina Navarrete Pen a (00) - Promotora de Justic;a 

Doutor Jose Antero Monteiro Fi lho (MO) - Procurador de Justic;a 

Deputado Federal Miro Teixe ira (RJ) 

Deputado Federal Vicente Ferreira de Arruda Coelho 

167 Enlrcgues no Audit6rio da Procuradoria-Geral de Justi~a do Distrito Federal e Territ6rios. 
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, .-

Doutora Ivana Farina Navarrete Pena reecbo do Prcsidente da CONAMP, Marran Martins Vieira, 0 

diploma e a Comenda da Entidade. 

Hi! qlle fazer lim destaqlle especia l na olltorga das Comendas, naquele ano, 
pela primeira vez, lima mulher recebell aqllela di stinyao: DOlltora Ivana Farina 
Navarrete Pena. Slia passagem, no Ministerio Pllblico, marcOll de forma brilhante a 
sua atuayao ministeri al: Presidente da Associayao Goiana do Ministerio Publico, 
Proc llradora-Geral de JlI stiya de Goias, Presidente do Co nse lho Nac iona l de 
Procuradores-Gerai s de Justil'3 e primeira mul her a ser eleita Vice-Presidente da 
CON AMP, alem de ocupar interinamente a sua Presidencia (gestao Achi les Siquara). 

Oa esquerda para a dirci ta: Jose Amero Monteiro Filho (MG), Flodesmidt Ri ani (MG), Claudio 
Barros Silva (RS), Fernando Grella Vieira (SP) e Ivana Farina (GO) 
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Quinto Ato Solene de outorga das Comendas - 19 de agosto de 2004168 

Senador Dem6stcnes Torres (GO) 

o Senador Demostenes Torres [oi 0 tmico a receber a Comenda, naquele ano, 
por ocasiao do Congresso Sui Brasileiro do Ministerio Publico, em Florianopolis, 
Santa Catarina, realizado nos dias 19 a 22 de agosto de 2004. A homenagem distinguiu, 
de forma especial, lim Senador da Reptlblica, que, por anos, integrou 0 Ministerio 
Publico de Goias, do qual [oi Procurador-Geral, e que, durante toda a sua atua,ao 
pariamentar, sempre prestigioll e engrandeceu 0 Ministerio Publico do Brasil. 

Sexto Ato Solene de outorga das Comendas - 17 de mar~o de 2006169 

Palacio dos Bandeirantes - Sao Paulo 

Doutor Geraldo Jose Rodrigues de Alckmin Filho - Govell1ador de Sao Paulo 

Doutor Joao de Deus Duarte Rocha (CE) - Procurador de Justi,a 

Doutor Jose Juarez Stallt Mustafa (SP) - Procurador de Justi,a 

168 Entregue no Salao Acyores, do Hotel CosHlo do Santinho Resort e SPA, em Florian6poiis. 

169 Entregues no Audit6rio Uli sses Guimaraes, do Palac io do Govemo do Eslado de Sao Paulo. 
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Douter Jose Juarez Staut Mustafit 

SHimo Ato Solene de outorga das Comendas - 8 de abril de 2008 

Brasilia 

Doutor Antoni o Fern ando Barros Sil va de Souza - Procurador-Gera l da 
Repllblica 

Doutor Joaquim Bened ito Barbosa Gomes - Mini stro do STF 

Deputado Federal Carlos Eduardo Vieira da Cunha 

Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio 

Deputado Federal Jose Eduardo Martins Cardoso 

Doutor Paulo Moura - In Memoriam ]70 

C lMP 

o Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Fcdcml, C 0 Procurador-Gcral da Rcpilbli ca , 
Antonio Femando Barros Si lva de Souza, recebcIll 0 diploma e a comcnda do Presidentc da CONAMP. 

170 Ex-Presidenle da CONAM P. 



12 INTERVEN<;:OES INDEVIDAS NO MINISTERIO 
PUBLICO 

H a principios re lativos Ii atua,ao fun cional de ummembro do Ministerio Publico, 
que, muitas vezes, sao desconhecidos de muitas pessoas. Esse desconhecimento 

pode ir ate mesmo ao limite de se en tender que ele deva ou possa scI' "monitorado" 
pel a sua chefia admini strativa. De fato, ate mesmo um Ministro de Estado - Eduardo 
Jorge Caldas Pereira - chegou a afirmar que "ali nao hll hierarquia nem a lguem com 
autoridade para dizer basta, para co ibi r 0 abuso".171 Outros, mai s, afirmam que "0 

Ministerio Pllblico esta acabando com as Prefeituras, vamos acabar com ele" ,ln 

o que nao sabem, ademais, e que a Constilui,ao Federal valorizou de ta l modo 
a independenc ia e autonomia do Minislcrio Pllblico que considera crime de 
responsab ilidade do Presidente da Repllblica a pnitica de atos atentat6rios ao li vre 
exercicio da Institui,ao (CF, an. 85, II). 

A interven,ao no MP, com 0 objetivo de que algum de seus membros fa,a ou 
deixe de fazer, nao e poss ivel na estrutura da Instilui,ao dos nossos dias. Da mesma 
forma como 0 Presidente de um Tribunal de Justi , a nao pode determinar que um Juiz 
condene ou absolva alguem, 0 Procurador-Geral de Justi,a (ou qualquer 6rgao de 
administra,ao superior do Ministerio Pllblico) nao pode detenninar a fonna de agir 
de um Promotor de Justi,a confonne sua vontade. 

Nao ha autoridade que possa determinar a um Promotor de Justi,a, com 
atribui ,oes na area crim inal, que ele ofere,H Denllllcia contra algucm ou, se proposto 
o arqu ivamento do processo, que Ihe seja determ inado voltar all·Ils e ajui zar a a,ao 
pena l. Nao pode, poi s, 0 Procurador-Geral ditar-Ihe ordens dentro de sua atua,ao 
nllm processo, no sentido de agir de lima OLi Dutra maneira. 

E evidente que e le C responsavel pelos seus atos e esta suj eito a lei sempre que 
for alem do que cia permite, ou se a sua forma de agir tipifica r abuso de autoridade. 
Em tai s casas, ele responden} administrativa, civi l ou penalmcnle, nos term os cia lei. 

171 ROSA. A era do esc(jl1da/o, 2003, p. 2171218. 

172 Ocputada Zulaic Cobra , rclatora na C<imnra da dcnominada " Rcfornw do Judiciilrio", apud 
ARANTES. Millisu!rio P,iblico e Politico 110 Brasil, 2002, p. 267. 
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No exercicio de suas funyoes, urn membro do Ministerio Publico so deve obediencia 
it lei e it sua consciencia. 

E verdade que, muitas vezes, formadores de opiniao da midia mostram com 
clareza a importancia e a necessidade de urn Ministerio Publico independente para a 
propria seguranya da democracia. Quando a Camara dos Deputados quis aprovar 
"Lei da Mordaya", que proibia Promotores e Procuradores de darem informayoes 
sobre processos em investigayao, urn deles escreveu: 

o 6bvio nesse caso e que esta em curso urn processo de intirnidarrao do Ministerio 
Publico, que querern amordarrar de umjeito ou de outro. [ ... ] 0 Ministerio Publico 
esta apenas fazendo seu trabalho. Esmo se excedendo? Prornotores de Justirra com 
vontade de aparecer sao a rnelhor novidade da Republica nestes ultirnos anos. 
Contrapartida direta da proliferarrao de corruptos e corruptores com vontade de nao 
aparecer.173 

A funyao do Ministerio Publico e defender os interesses da sociedade, quer 
seja em relayao ao Governo e/ou it Administrayao Publica, quer quando a of ens a seja 
cometida por particular. Ademais, e preciso que se saiba que, evidentemente, ha uma 
hierarquia administrativa no Ministerio Publico, nunc a uma hierarquia de indole 
funcional. 

a) Governadores de Estados 

Com os Procuradores-Gerais de Justiya nomeados ad nutum pelos Governadores 
dos Estados e, muitas vezes, escolhidos dentre pessoas alheias it carreira; sem quadro 
proprio de funcionanos, sem independencia financeira e com vencimentos irrisorios, 
os Governadores de alguns Estados chegaram a fazer indevidas intervenyoes na 
Instituiyao. 

Em 1980, 0 Corregedor-Geral do Ministerio Publico de Goias, Procurador de 
Justiya Reynaldo Edreiras Martins, renunciou ao exercicio de suas funyoes, por 
discordar da exigencia do Governador daquele Estado, que determinara a seus 
auxiliares a contribuiyao com determinada importancia mensal a favor do PDS a cujo 
partido deveria tambem filiar-se; e por entender que 0 Ministerio Publico deve colocar
se acima das organizayoes politico-partidanas. 

Essa atitude do Procurador Reynaldo Edreiras engrandece 0 Ministerio Publico 
brasileiro e vern rnerecendo os aplausos da Instituirrao, que realrnente repudia a 
intrornissao de interesses partidluios nas atividades do parquet. 174 

173 VERiSSIMO, In: 0 EST ADO DE SAO PAULO, 3-1-2001. 

174 BOLETIM DO MINISTERlO PUBLICO SERGIPANO, n. 196, 1980, p. 26. 
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o afastamento, disse-o 0 proprio Procurador Reynaldo Edreiras Martins, "nada 
mais foi do que 0 veemente repudio de toda nossa classe aqueles recalcitrantes que 
tentam conspurcar 0 decoro da institui~ao e enxovalhar a dignidade de seus 
membros".17S 

Em Sergipe, registrou Jose Gilson dos Santos, a lei sempre ficou condicionada ao 
interesse e a conveniencia do govemante, em determinada epoca, "Em passado nao 
muito remoto se registrou caso de promotor que roi promovido por merecimento 
sem ao menos ter seu nome indicado em listra triplice origimiria da Procuradoria
Geral, quando isso sempre foi regra obrigatoria estabelecida na legisla~ao 
organica".176 

Tambem, em Sergipe, registrou-se outra estranha situa9ao: 

Aproveitando-se da omissao deliberada na lei organica daquele Estado (Lei n. 2.380/ 
82), embora especificada na Lei Complementar Federal n.40/81 , 0 Govemo chegou 
a decretar a promo~ao por merecimento ao cargo de Procurador de Justi~a de colega 
que ainda nao tinha urn mes de exercicio na ultima entrancia, para logo em seguida 
remeter expediente ao Poder Legislativo, propondo e depois transformando em lei 
a obrigatoriedade do intersticio de dois anos como previsto na legisla~ao federal. J77 

Em rela9ao ao periodo de Presidentes Generais, decorrente da Revolu9aO de 
1964, registrou Oscar Xavier de Freitas que 

a emenda constitucional, promulgada pela Junta Militar, que ocupou 0 lugar do 
Presidente da Republica impedido, invalidava prerrogativas do Ministerio Publico, 
inclusive disposi~ao que os constituintes de 1967 haviam transposto da Constitui~ao 
paulista de 1947. Concomitantemente, govemadores passaram a impugnar no 
Judiciario a escolha obrigatoria dos Procuradores-Gerais dentre os membros da 
carreira que os proprios Estados haviam estabelecido com 0 exemplo de Sao Paulo. 
Para que se tenha a ideia de ate aonde as coisas chegaram, e 0 bastante lembrar que 
urn dos govemadores chegou a extinguir 0 Conselho Superior do Ministerio Publico 
de seu Estado, avocando para si a tarefa de organizar as listas de merecimento, para 
permitir as promo~oes, a seu modo, a serem feitas por ele proprio.178 

Impugna90es surgiam de varios locais. Entre elas, em Minas Gerais, 0 seu 
enta~ Govemador contestou, no Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da 
disposi9ao mineira que obrigava a nomea9ao do Procurador-Geral entre os membros 
da carreira. 

175 Idem, n. 197, 1980. 

176 Jose Gilson dos Santos, Retalhos da minha vida e do Ministerio Publico, 1993, p. 121. 

177 Jose Gilson dos Santos, Retalhos da minha vida e do Ministerio Publico, 1993, p. 131. 

178 JUSTITIA, n. 63, jan/mar 2001, p. 461. 
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Uma das maiores ingerencias feitas por urn Govemador de Estado no Ministerio 
Publico foi, certamente, feita pelo Govemador Roberto Requiao, do Parana, em 20061 
2007. 

Segundo a imprensa daquele Estado,179 os atritos com 0 Ministerio Publico 
comec;aram, 0 que tudo leva a crer, em setembro de 2006, quando urn policiallotado 
na Casa Civil do Govemo do Parana foi preso pela Promotoria de Investigac;oes 
Criminais (PIC), sob a acusac;ao de fazer grampos telefonicos ilegais. 0 Govemo 
criticou aquela promo tori a que "estaria vazando informac;oes it imprensa", seguindo
se na epoca rumores de que poderia haver represalias contra a PIC. 

Apos, quando 0 Conselho Nacional do Ministerio Publico (CNMP) determinou 
que, ate 0 fim de 2006, todos os Promotores que ocupassem cargos no Poder Executivo 
tinham de optar por ficar no Ministerio Publico ou no Govemo, 0 Secretario de 
Seguranc;a do Parana, que estava nessa situac;ao, 

brigou para permanecer nas duas func;oes, mas acabou perdendo na Justi~a. Requiao 
nao teve atrito direto com 0 Ministerio Publico estadual, embora 0 6rgao tenha 
negado uma licen~a aquele Secretario que poderia beneficia-Io em sua luta. Mas 0 

Govemador tentou manobrar para ingerir em urn 6rgao independente. Entrou com 
uma a~ao direta de inconstitucionalidade para tentar invalidar a decisao do CNMP. 
o Supremo Tribunal Federal entendeu que Requiao nao tinha razao. 

Atitudes diretas contra 0 Ministerio Publico se incrementaram em decorrencia 
das atitudes daquela Instituic;ao com relac;ao ao nepotismo no Govemo do Estado. 

No primeiro semestre de 2007, 0 Ministerio Publico enviou ao govemo uma 
recomenda~ao para que seus parentes fossem demitidos do govemo. Nada foi feito. 
Em lOde agosto, 0 Ministerio Publico protocoiou uma a~ao na Justi~a pedindo que 
todos os familiares do Govemador, do Vice e de Secretari~s de Estado contratados 
para cargos de confian~a fossem demitidos do Estado. Requiao criticou 0 Ministerio 
Publico pela a~ao: "0 Ministerio Publico deve se preocupar com coisas mais serias", 
disse ele. 

Em urn crescente tom de confronto com 0 Ministerio Publico, aquele 
Govemador comec;ou a se utilizar da TV Educativa do Estado do Parana, para assacar 
a maior campanha publica que ja se vira contra 0 Ministerio Publico, tentando levantar 
a opiniao publica contra aquela Instituic;ao. E mais: levava para seu "auditorio" seus 
Secretarios de Estados e representantes de Associac;oes de Bairros, chegando ao ponto 
de pedir, ao final de suas falas, a todos, nao raro, uma salva de palm as pelo que dizia 
com rela<;ao ao Ministerio Publico. 

179 Disponivel em: <httpllwww.milenio.com.br/milenio/noticias/ntc.esp?Cod=1874>. 
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Durante uma reuniao semanal de seu secretariado, 0 Governador propos acabar 
com a autonomia do Ministerio Publico para definir os proprios sahlrios, foryar os 
Promotores e Procuradores a devolver uma parte dos vencimentos que 0 governo 
considerava irregular e rever as aposentadorias dos membros do Ministerio Publico 
que se afastaram antes da criayao da "Parana Previdencia", em 1998. 

o Ministerio Publico do Parana, por meio de Nota Oficial assinada pelo 
Procurador-Geral de Justiya Milton Riquelme de Macedo, afirmou que a Instituiyao 
possui "independencia politica, funcional e administrativa na estrutura estatal, porque 
as garantias que the sao conferidas pertencem a propria sociedade, tendo em vista 
que e, na defesa de seus elevados interesses, que atua a Instituiyao". 

Com relayao aos salarios de seus integrantes, a Nota explicava que "0 valor e 
pago em parcel a unica e esta previsto em lei", e, com relayao as aposentadorias de 
seus integrantes, 0 Procurador-Geral afirmou que todos os beneficios. seguiram as 
leis vigentes a epoca em que foram concedidas. 

Por fim, em tom decidido, 0 texto afirma que 0 orgao 

nao se intimidani com eventuais pressoes que venha a sofrer, e nem deixani de 
cumprir sua fun~ao institucional de zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes 
publicos e dos servi~os de relevancia publica aos direitos assegurados nas 
Constitui~oes Federal e Estadual, nos exatos termos do art. 129, inciso II, da nossa 
Carta Magna. 

Em nova atitude, 0 Govemador, em outra reuniao, alem de propor 0 anteprojeto 
de lei para acabar com os aumentos salariais dos Promotores e Procuradores do 
Ministerio Publico sem autorizayao da Assembleia Legislativa, tambem sugeriu aos 
deputados estaduais que elaborassem urn projeto de lei para "congelar" os salarios 
dos Promotores e Procuradores ate que todas as carreiras universitarias estaduais 
alcanyassem vencimentos equivalentes aos do Ministerio Publico. 

A Associayao do Ministerio Publico do Parana, em Nota Oficial assinada por 
sua Presidente, Maria Tereza Uille Gomes disse: 

o Ministerio Publico do Parana, cumprindo 0 seu dever de informa~ao perante a 
sociedade paranaense a que serve, bern como no exercicio que the cabe de defesa 
do regime democnitico, da ordem juridica e do interesse publico, esclarece: 

o Ministerio Publico constitui hoje fun~ao essencial a Justi~a, e as atribui~oes que 
exerce nascem diretamente da Constitui~ao da Republica, tal como os representantes 
da sociedade brasileira votaram por ocasiao da Assembleia Nacional Constituinte 
no ano de 1988. Esse sistema representa 0 que de mais modemo e evoluido se 
concebeu como mecanismo de Estado, de defesa social e exatamente com este roteiro 
e que 0 MP do Parana sempre se conduziu e se conduz, do que dao testemunho 
todas as a~oes empreendidas no acautelamento dos principios que nos distinguem 
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como sociedade plural e organizada. E na defesa do interesse publico a ela pertencente 
que atua a Institui«rao. 

o Ministerio Publico jamais se autoqualificou como Poder de Estado, e nem reputa 
relevante a discussao instaurada a respeito. Exerce, sim, parcela da soberania do 
Estado, da qual decorrem as prerrogativas, inerentes a institui«roes autonomas e 
previstas constitucionalmente, que so existem para garantir a eficacia de sua atua«rao. 
Possui independencia politica, funcional e administrativa na estrutura estatal, porque 
as garantias que Ihe sao conferidas pertencem it propria sociedade, posto que e na 
defesa de seus elevados interesses que atua a Institui«rao. Nao professa qualquer 
credo politico-partidario, nem sera subserviente a qualquer outro interesse ou causa 
que nao convirja para 0 que dele espera 0 pais e seu povo. 

o salario auferido pelo Ministerio Publico do Parana, denominado subsidio, e pago 
em parcela unica e esta previsto em lei, na qual e estabelecida politica remuneratoria 
inclusive no que tange aos respectivos val ores, rigorosamente na media percebida 
por todos os demais Ministerios Publicos do pais e, sobretudo, absolutamente 
obedientes ao teto consti tucional, que por todos seus servidores, de qualquer natureza, 
deve ser respeitado. 

Ante as entrevistas publicadas sobre a questao e a dimensao alcan9ada por ela, 
a CONAMP enviou correspondencia a Associa9ao do Ministerio Publico do Parana, 
afirmando "que sempre esteve atenta a todos os movimentos que possam, ainda que 
em tese, amea9ar a independencia do Ministerio Publico, coloca a disposi9ao de 
todos os integrantes do Conselho Deliberativo 0 nosso Departamento Juridico, por 
meio do escrit6rio do Doutor Aristides Junqueira Alvarenga". 

Os desdobramentos daquela situa9ao atingiram repercussao nacional e 
resultados inesperados. No dia 8 de janeiro de 2008, em recurso, na a9ao movida 
pelo Ministerio Publico Federal, na 18 Vara Civel Federal de Curitiba - atendido em 
parte pela Juiza Tani Mara Wilter, por despacho do Desembargador Federal Edgar 
Lippmnn Junior, do Tribunal Regional Federal da 48 RegHio, em Porto Alegre (RS)
, 0 Govemador Roberto Requiao foi proibido de "fazer prom09ao pessoal e criticas 
contra desafetos na Radio e Televisao Educativa do Parana, no programa semanal 
Escola do Governo". 

Segundo a Gazeta do Povo,jomal de Curitiba (12-1-2008), naquele despacho, 
o Desembargador afirmou que Requiao e "useiro e vezeiro em tecer criticas acidas", 
mas que, feitas pela RTVE, transbordam, escancaradamente, os limites da funyao 
educativa da RTVE". 

Considerou 0 prolator daquele despacho que 

seria como se 0 Senhor Govemador do Estado do Parana tivesse uma "rede/forum 
particular" de comunica«rao social ao seu dispor para destilar, impunemente, 0 odio, 
o desrespeito, 0 desapre«ro pelas institui«roes publicas e seus integrantes, seus 
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desafetos assim por diante, atitudes que podem induzir em possivel ato de 
improbidade administrativa. 

Ao longo do despacho, acrescenta a "Gazeta do Povo", 0 Desembargador cita, 
por mais de uma vez, que sua decisao nao ignora a garantia constitucional da liberdade 
de manifesta~ao de pensamento e a liberdade de imprensa, assim como urn possivel 
cerceamento ao direito de livre expressao (censura previa). 

o que se pretende e fazer retomar a normalidade, afastando 0 desvio de finalidade 
da atividade dos meios de comunica~ao social estatal, como e a RTVE. Razoavel 
seria que as opinioes feitas pelo Govemador contra desafetos, institui~oes e imprensa 
do Estado fossem emitidas em reunioes govemamentais reservadas ou emitidas 
esporadicamente em entrevistas ou em atos publicos, todavia, nao de modo 
sistematico como vern procedendo ele. 

A imprensa paranaense costumava considerar 0 Governador do Parana Rober
to RequHio "urn politico autoritario e, como costumam ser os seus similares, trucu
lento".lso Mas, para 0 Governador, "a imprensa me persegue porque cortei a verba de 
publicidade, e a ganancia da imprensa e terrivel [ ... ]. Reduzi a zero 0 gasto com a 
imprensa [ ... ]. 0 cara que estava acostumado com 0 dinheiro que recebia nao se 
conforma mais com a reduc;ao".lsl 

A ac;ao civil acionada pelo Ministerio Publico contra ele (e contra a emissora 
RTVE do Parana, Uniao e Anatel) tinha por tim "impedir 0 uso indevido da RTVE 
para promo~ao pessoal, ataque a imprensa, adversarios e instituic;oes publicas".ls2 
Dizia-se que os seus ataques ocorriam nas reunioes da "Escola do Governo", nome 
do program a levado ao ar as terc;as-feiras, quando ele recebia Prefeitos e Secretarios 
de Estado oticialmente para anunciar medidas de interesse publico. ls3 0 Governador, 
por seu turno, disse sobre isso: "[ ... ] nao me promovo pela TV Educativa. Debato 
assuntos, denuncio a corrupc;ao e desminto noticias inveridicas da grande imprensa, 
inverdades sobre 0 Parana [ ... ] Como eu nao tenho espac;o na midia privada, YOU a 
Educativa para expor meus programas e medidas".184 

~as palavras do Governador, a origem da ac;ao que provocou a crise na 
Educativa surgiu "quando denunciei os super-salarios do Ministerio Publico". Foi ai 
que surgiu a a~ao de censura. Para 0 Ministerio Publico, no entanto, 0 que levou 0 

180 ESTADO DE SAO PAULO, 24 de Janeiro de 2008. 

181 ESTADO DE SAO PAULO, 24 de janeiro de 2008. 

182 ESTADO DE SAO PAULO, 24 de janeiro de 2008. 

183 EST ADO DE SAO PAULO, 23 de janeiro de 2008. 

184 ESTADO DE SAO PAULO, 24 de janeiro de 2008. 
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Governador a modificar sua conduta foi 0 procedimento da Institui~ao contra ele e 
alguns de seus funciomirios, por nepotismo. 

No dia 15 de janeiro de 2008, a TVE veiculou imagens do Governador, com 
uma tarja, na qual estava escrito: "censurado pelo desembargador Lippmann". Em 
razao disso, 0 TRF determinou que, alem de 0 Governador ser condenado a titulo 
pessoal a pagar uma multa de cinquenta mil reais, mandou que a emissora veiculasse 
no dia 22 do mesmo mes, a cada quinze minutos, uma nota da Associa~ao dos Juizes 
Federais em defesa do Judiciario. Nesse dia, 0 Governador suspendeu a transmissao 
de uma reuniao com Prefeitos, que havia chamado ao palacio do Governo, e deixou 
a emissora publica fora do ar, sem programa~ao. Mais do que isso: RequHio, a frente 
de Secretarios de Estado, Prefeitos e politicos, destratou, aos gritos, a Procuradora
Geral do Estado Jozelia Nogueira Broliani, ao entendimento de que "quinze dias 
ap6s a decisao judicial, ainda nao havia uma contesta~ao, estava muito devagar".ISS 

A atitude desrespeitosa do Governador "provocou, de imediato, 0 pedido de 
demissao da Procuradora-Geral do Estado".IS6 

b) Urn Ministro de Estado Assaca Of ens as ao Ministerio Publico 

Nunca se soube a razao, mas 0 certo e que, em reportagem de urn jornal do Rio 
de Janeiro, e, depois, em urn programa do canal fechado da Rede Globo, entrevistado 
pela jornalista Myriam Leitao, 0 entao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidencia 
da Republica, Jose Dirceu de Oliveira Silva, referiu-se de forma agressiva ao Ministerio 

185 ESTADO DE SAO PAULO, 24 de janeiro de 2008. 

186 A integra da carta por ela enviada ao Govemador do Estado dizia: 

"Senhor Govemador. 

Ha algum tempo tenho percebido haver divergencia de sua parte com rela~ao a posturas corretas 
por mim adotadas, sempre pautadas na defesa do Estado do Parana e do interesse publico. Em 
inumeras situa~oes percebi sua incompreensao, 0 que fez subtrair, de minha parte ao menos, a 
indispensavel seguran~a que deve haver por parte do chefe do Poder Executivo aos seus Secretarios 
de Estado. 

Hoje pela manha, contudo, Senhor Govemador, Vossa Excelencia superou-se. Em publico, diante 
da imprensa e de todos os demais Secretarios de Estado, as agressoes verbais ultrapassavam todos 
os limites de tolerancia, de civilidade e, com todo respeito e sinceridade, de educa~ao tambem. 

Na certeza de ter pautado minha atua~ao institucional sempre de acordo com 0 interesse publico, 
comunico a Vossa Excelencia que estou deixando, neste momento, 0 cargo de Procuradora-Geral 
do Estado e todas as outras atribui~oes que me foram delegadas. Retiram-se, tambem, das respectivas 
fun~oes, a Diretora-Geral, a Chefe de Gabinete e a Assessoria Tecnica. 

Atenciosamente. " 
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Publico, com considera~oes e afirma~oes nao personalizadas ou limitadas, mas 
generalizadas. 

As rela~oes do Ministerio Publico com 0 en tao Ministro nunca haviam sido 
conflitantes. Por que 0 fez, nunc a se soube. 0 certo e que, essa a~ao de of ens a come~ou 
quando, em determinado momento, 0 Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo 
come~ou a fazer investiga~oes sobre determinadas condutas criminosas ocorridas 
naquele Estado. Politico radicado em Sao Paulo, foi aquele Ministro quem se levantou, 
na sua condi~ao de Ministro de Estado, para fazer uma serie de afirma~oes agressivas 
ao Ministerio Publico. 

As rea~oes a tais dec1ara~oes foram imediatas e seguidas. A CONAMP, em 
tres Notas Oficiais, veio a publico manifestar-se sobre a questao. 

111 Nota Oficial 

AAssocia~ao Nacional dos Membros do Ministerio Publico (CONAMP), entidade 
que legitimamente representa os integrantes dos Ministerios Publicos dos Estados, 
vern a publico prestar os esclarecimentos seguintes, a respeito das declara~oes do 
Exmo. Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil, Jose Dirceu, publicadas no Jomal 0 Globo, 
de 23/03/04, bern como sobre a nota publicada por algumas associa~oes estaduais 
de membros do Ministerio Publico, na mesma data, sobre 0 assunto: 

1) Nas ultimas decadas, a atua~ao dedicada e corajosa dos membros dos M inisterios 
Publicos dos Estados e da Uniao tern contribuido decisivamente para a moraliza~ao 
das institui~oes publicas brasileiras. Amparados pelas garantias e prerrogativas 
conferidas pela Constitui~ao de 1988, os promotores e os procuradores tern 
conseguido investigar e promover a responsabiliza~ao civil e criminal de incontaveis 
"figuroes", ostentadores de poder politico e/ou economico, que ate entao pilhavam 
impunemente 0 patrimonio publico. Apenas para ilustrar, podem sercitados os casos 
do desvio de verba na constru~ao do TRT de Sao Paulo - Caso do Juiz Nicolau dos 
Santos; da "Mafia da Previdencia", que era comandada pel a advogada Jorgina de 
Freitas; do "Escandalo do Propinoduto" no Rio de Janeiro; da "Opera~ao Anaconda" 
em Sao Paulo; da "Mafia dos Combustiveis" em Minas Gerais, etc. 

2) Alem dessas atua~oes de maior visibilidade, os milhares de Promotores e 
Procuradores do Ministerio Publico brasileiro realizam diutumamente outras muitas 
a~oes de semelhante importancia, seja na defesa dos interesses difusos, coletivos e 
individuais homogeneos - sobretudo na preserva~ao do meio ambiente, na prote~ao 
aos consumidores e na defesa do patrimonio publico e social - ou na tutela dos 
interesses das crian~as e dos adolescentes, dos idosos e dos indigenas, para citar 
apenas algumas da relevantes fun~oes confiadas e bern desempenhadas pelos 
membros da Institui~ao. Como resultado da seriedade e da competencia do trabalho 
dos seus agentes, 0 Ministerio Publico foi considerado como sendo uma das 
institui~oes mais respeitadas e acreditadas na Na~ao, em pesquisa de opiniao publica 
realizada pelo IBOPE no mes de fevereiro de 2004. 
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3) Destarte, em vista do reconhecido e merecido prestigio que goza a Institui~ao 
Ministerial perante a opiniao publica, e de causar perplexidade a postura adotada 
pelo Ministro Jose Dirceu, que vern criticando, continua e severamente, sem cautelas 
e sem reservas, a atua~ao de todo 0 Ministerio Publico do Brasil. Era de se esperar 
de urn politico tao experiente e preparado como 0 Ministro Jose Dirceu que tivesse, 
pelo menos, a prudencia de nao generalizar as suas criticas - e tambem as suas 
amea~as - a todos os promotores e procuradores brasileiros. Por certo, e 
absolutamente normal em urn Estado Democratico que urn Ministro de Estado tome 
publica a sua insatisfa~ao - justificada ou injustificada - com a atua~ao de urn ou 
outro agente politico. Porem, outra coisa e ofender e amea~ar mais de dez mil 
promotores e procuradores que vern assumindo, com uma motiva~ao sem igual no 
servi~o publico, a dificil tarefa de ajudar a ''passar este Pais a lim po" Assim como 
o Ministro Jose Dirceu considera injusto que 0 desvio de conduta de urn ex-assessor 
de segundo escalao possa espalhar suspeitas sobre a probidade de toda a estrutura 
do Poder Executivo Federal, tambem nao consideramos justo que sua insatisfa~ao, 
justa ou injusta, repita-se - quanta a atua~ao de urn ou outro promotor ou procurador 
seja motive para desconhecer ou desqualificar 0 valoroso trabalho que os milhares 
de promotores ou procuradores tern feito em favor dos contribuintes, dos 
consumidores, das crian~as e dos adolescentes, dos idosos, dos indigenas, das 
rninorias, enfim, dos milhares de cidadaos atendidos diariamente pelo Ministerio 
Publico. 

4) A despeito da interpreta~ao que foi dada a nota publicada por algumas associa~oes 
estaduais, a CONAMP, como entidade representativa de toda a categoria, bern assim 
os promotores e os procuradores do Ministerio Publico do Brasil, nao estamos, 
nunc a estivemos e nunca estaremos envolvido na disputa politico-partidaria, para 
prejudicar ou para favorecer qualquer agremia~ao ou personalidade publica. 0 
Ministerio Publico nao serve, nunca serviu e nunca servira aos govemos ou as 
oposi~oes. 0 Ministerio Publico serve, serviu e continuara servindo apenas a 
sociedade brasileira. 

5) Pelas razoes acima expostas, a CONAMP espera que 0 Ministro Jose Dirceu 
reflita serenamente e compare~a em publico para desfazer 0 mal-estar causado por 
suas ultimas declara~oes ofensivas ao Ministerio Publico e a generalidade dos seus 
membros, restabelecendo deste modo a cordialidade e 0 respeito que devem pautar as 
rela~oes entre os Poderes e as Institui~oes em nosso Estado Democratico de Direito. 

Brasilia, 24 de mar~o de 2004. 

A Diretoria da CONAMP 

Dentro de urn pre-ordenado conjunto de rnanifestayoes, bus cando tirar a credi
bilidade do Ministerio Publico e provocar rnedidas de inibiyao do poder Investigat6-
rio da Instituiyao, voltou 0 Ministro Jose Dirceu a investir contra 0 Ministerio Publico. 
Novarnente, 0 rnais alto 6rgao de Classe da Instituiyao, a CONAMP, veio a publico 
para repudiar tais observayoes e a fez par rneio de nova Nota Oficial. 
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28 Nota Oficial 

A Associac;:ao Nacional dos Membros do Ministerio Publico - CONAMP, entidade 
de c1asse que congrega Procuradores e Promotores de Justic;:a de to do 0 Pais, a 
proposito das afirmac;:oes feitas pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, senhor Jose 
Dirceu, em ato publico realizado no dia 16 de janeiro de 2004, na sede da seccional 
de Sao Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, dirigindo severas criticas ao 
Ministerio Publico e a imprensa, por suposto vazamento de informac;:oes sigilosas 
relativas ao chamado "caso Celso Daniel", e propondo que 0 Poder Legislativo 
tome providencias para coibir tais pniticas, vern a publico dizer que: 

1. Causaram grande inquietac;:ao e constrangimento aos integrantes do Ministerio 
Publico as duras palavras que Sua Excelencia dirigiu contra a instituic;:ao, reprisando 
conhecido discurso reiteradamente proclamado por aqueles que, de algum modo, 
se veem a1canc;:ados ou incomodados pela atuac;:ao seria e responsavel de promotores 
e procuradores que, no exercicio de sua elevadas func;:oes, nao transigem na defesa 
da ordem juridica, do regime democratico e dos direitos sociais e individuais 
indisponiveis. 

2. Para nossa felicidade e para a felicidade da propria nac;:ao, muito do aperfeic;:oa
men to e da evoluc;:ao de nossa ainda jovem democracia tern sido possivel grac;:as ao 
trabalho incessante do Ministerio Publico, a frente das investigac;:oes e das ac;:oes 
que, nos ultimos anos, tern sido fundamentais para 0 resgate da cidadania e da 
credibilidade das proprias instituic;:oes. E uma luta diaria levada a efeito por cada 
membro da instituic;:ao, em todos os quadrantes do pais, e, se eventuais abusos ocor
rem pontualmente, cometidos por urn ou outro promotor ou procurador, tais ques
toes hao de ser tratadas de forma oficial, utilizando-se os mecanismos de controle ja 
existentes no ordenamento juridico, que, presume-se, sao do conhecimento de to
dos, notadamente das mais altas autoridades da nac;:ao. 

3 A repetic;:ao dessa cantilena de que 0 Ministerio Publico e a imprensa precisam ser 
control ados a qualquer prec;:o, agora partida de Sua Excelencia, poe em risco toda a 
matriz democratica trac;:ada pelo constituinte de 88, sensivel aos reclamos de urn 
povo que, durante anos, em passado ainda muito vivo nas nossas memorias, foi 
submetido aos flagelos da censura e da mordac;:a e obrigado a aceitar passivamente 
as ac;:oes e versoes do aparato oficial. A inercia e 0 silencio aos quais muitos querem 
conduzir 0 Ministerio Publico e a imprensa, sobretudo e coincidentemente quando 
chegam ao poder, remetem-nos a tempos de pesadelo institucional e de raquitismo 
democratico que nao mais podem ser sequer cogitados, tempos estes, a proposito, 
dos quais Sua Excelencia foi uma da maiores vitimas. 

4. Por derradeiro, a CONAMP, em nome de cada membro do Ministerio Publico, 
reitera a nac;:ao 0 compromisso de que a instituic;:ao nao esmorecera na luta para a 
qual foi forjada. Nao havera qualquer recuo nem deposic;:ao de armas. Os promotores 
e procuradores nao arredarao pe do cumprimento da missao constitucional que lhes 
foi atribuida, ainda que plenamente consciente das ameac;:as e dos riscos de 
retaliac;:oes. 0 Ministerio Publico brasileiro, hoje paradigma universalmente 
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reconhecido, nunca foi, nao e e jarnais sera subserviente a partidos, grupos ou 
ideologias politicas, acreditando apenas na dernocracia - por cuja preserva~ao tanto 
se ernpenha - e na for~a da consciencia do nosso povo, 0 qual defendera sernpre e 
intransigenternente, com retidao e coragern. 

Brasilia (DF) 18 de janeiro de 2004. 

Marfan Martins Vieira 

Presidente da CONAMP 

Quando se procura fazer urn estudo da conduta do Ministro Jose Dirceu com 
rela~ao ao Ministerio Publico, a primeira coisa que se observa e que, paralelamente, 
ela se voltava tambem contra a imprensa. De urn lado, ele ia contra urn orgao que, 
sem ingerencia ou interesses politicos, investigava fatos ocorridos no pais - geralmente 
dentro da macroeconomia ou em razao da condi9ao social ou politica das pessoas 
envolvidas. De outro lado, encontramos a imprensa nacional, dando a popula~ao as 
informa90es necessarias dos motivos das investiga90es do Ministerio Publico, dos 
fatos ocorridos e das pessoas envolvidas. 

Era contra esse estado de coisas que se rebelava 0 Ministro Jose Dirceu. 0 que 
hoje, passado 0 calor dos fatos, aqueles acontecimentos nos mostram que, na verdade, 
o que se desejava era tirar do Ministerio Publico 0 seu poder investigatorio, levar 
com exc1usividade esse poder para a Policia - cujos delegados, nao tendo a garantia 
da inamovibilidade, poderiam ser afastados por conveniencia dos interesses politicos. 
Pretendia-se manter 0 Ministerio Publico na inercia de apura9ao dos fatos e impedir 
que tudo chegasse ao poder da na9ao atraves da midia! Era, na realidade, urn 
movimento de arrocho e morda9a totais. 

Como se nao bastassem suas manifesta90es em palestras (OAB/SP) ou por 
meio da imprensa escrita, 0 Ministro Jose Dirceu procurou uma "plateia" maior para 
suas ideias, pela Televisao~ 0 que se mostra de suas atitudes e que ele queria indispor 
o Ministerio Publico com a Na9ao, toma-Io desacreditado, e levar 0 poder Legislativo 
a "tomar providencias para coibir tais praticas": do Ministerio Publico e da imprensa. 

Tem-se que convir que tais praticas sao inerentes a regimes ditatoriais: da 
esquerda ou da direita. 

Em decorrencia de sua manifesta9ao em urn programa de Televisao a CONAMP, 
uma vez, mais voltou a se manifestar em Nota Oficial: 

311 Nota Oficial- Nota Publica 

9 de setembro de 2004 

A CONAMP, Associa~ao Nacional dos Mernbros do Ministerio Publico, vern a 
publico rnanifestar-se sobre as declara~oes do Ministro-Chefe da Casa Civil, Senhor 
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Jose Dirceu, em entrevista concedida ao Programa "Espat;o Aberto" do canal de 
televisao Globonews, veiculado no ultima dia 8 de setembro: 

Na referida entrevista, 0 Ministro Jose Dirceu afirmou, entre outras coisas, que 
"[ dentro do Ministerio Publico] estao se formando pequenas celulas. que passam a 
investigar acima da lei. Nao apenas com metodos heterodoxos. mas metodos 
i1egais"; que "lui politizat;ao. envolvimento em campanhas eleitorais e abusos que 
ja sao publicos " e que "se um deputado pode ser cassado. pOl' que um procurador 
nao deve sofrer as conseqiiencias da lei? Senao vao se formar no Ministerio Publico 
pequenas gestapos. policias secretas que podem tudo e a propria instituit;ao ficara 
desmoralizada ". 

As graves acusa~oes do Ministro Jose Dirceu atingiram a imagem da Institui~ao 
Ministerial e a honra dos seus milhares de membros. As ressalvas feitas por Sua 
Excelencia, dizendo-se contrario a lei da Morda~a, as tentativas de obstru~ao do 
trabalho investigat6rio e a generaliza~ao das criticas que podem levar desprestigio 
do Ministerio Publico nao sao dignas de credibilidade, posto, nos ultimos dois anos, 
ninguem tern feito tantas criticas generalizadas e injustas ou tern velado tantas 
amea~as contra 0 Ministerio Publico como 0 Ministro Jose Dirceu. 

Quanto aos fatos mencionados na entrevista a "Globonews", a sociedade brasileira 
- e especialmente 0 Ministerio Publico - desejam saber do Ministro Jose Dirceu quais 
sao os promotores e procuradores que vern se envolvendo em campanhas eleitorais em 
favor de determinados candidatos ou partidos e, principal mente, quais sao os que vern 
utilizando meios ilegais nas investiga~oes e que vern formando pequenas celulas para 
agir do modo como fazia a Gestapo (a Policia Secreta do Regime Nazista). 

Como Sua Excelencia nao identificou com clareza os destinatarios das suas 
acusa~oes, as suspeitas pairam injustamente sobre 0 conjunto dos mais de dez mil 
promotores e procuradores brasileiros. Deste modo, espera-se que 0 Ministro Jose 
Dirceu assuma a responsabilidade de apontar os nomes e indicar as provas ou indicios 
que dispoe do envolvimento de membros do Ministerio Publico nas campanhas 
eleitorais e nas investiga~oes realizadas por meio ilegais, para que, realizadas as 
apura~oes conforme os ditames do devido processo legal, os culpados possam receber 
as justas san~oes administrati vas (sen do 0 caso, inclusive a demissao) e penais (sendo 
o caso, inclusive a priva~ao de liberdade). 

E preciso que 0 Ministro Jose Dirceu diga onde estao se formando as celulas 
cancerosas do autoritarismo e do faccionalismo para que as defesas do organismo 
democratico possam atuar. 0 que nao se admite e deixar a opiniao publica com a 
impressao de que todas as partes saudaveis estao irremediavelmente contaminadas. 
Se as celulas cancerosas realmente estao se instalando ou ja se instalaram no 
Ministerio Publico, a preven~ao e a cura dependem, antes de mais nada, de que 0 

Ministro responsavel pelo diagn6stico as identifique com nitidez. 

o Ministro que tantas vezes insinuou que 0 Ministerio Publico vinha fazendo 
acusa~oes "sem pe e Ilem cabet;a" tern agora uma boa oportunidade para mostrar 
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como se faz e como se sustenta uma acusaftao responsavel: Afinal, quem sao os 
promotores e procuradores partidarios e quais sao as provas de envolvimento nas 
campanhas eleitorais? Quem sao os membros do Ministerio Publico que estao 
formando as "policias secretas - tipo Gestapo" e quais sao os metodos investigatorios 
ilegais que eles vern utilizando? 

As acusaftoes sao gravissimas e colocam sob suspeita uma das instituiftoes mais 
importantes e respeitadas do nosso Estado Democratico de Direito. Desta forma, 0 

Ministro Jose Dirceu tern a obrigaftao de vir a publico para esclarece-Ias, apontando 
os implicados e as provas, posto que 0 assunto e a responsabilidade do cargo nao 
comportam bravatas. 

Joao de Deus Duarte Rocha 

Presidente da CONAMP 

o discurso do Ministro Jose Dirceu, repetidos locais e rnornentos distintos, 
teve urn peso ainda rnaior por ter sido feito no momento em que 0 Supremo Tribunal 
Federal analisava ~ legitirnidade das atribui90es investigat6rias dos integrantes do 
Ministerio Publico. Suas dec1ara90es, como urn rastilho, provocararn contesta90es 
em todo Pais. 

Em entrevista ao programa "Espa90 Aberto", da Globonews, Dirceu chegou a 
comparar a situa9ao atual do Ministerio Publico it da KGB, a policia secreta da antiga 
Uniao Sovietica, ou a da Gestapo, orgao sernelhante do regime da Alemanha. 

Ele afirmou que promotores tern que sofrer as conseqiiencias da lei, porque senao 
nos vamos ter pequenas gestapos (policia secreta do govemo nazista alemao) 
funcionando no Brasil. E muito perigoso. Se nos nao resolvermos isso, 0 proprio 
Ministerio Publico vai ficar desprestigiado, porque, no fundo comeftam a funcionar 
pequenas policias secretas, que podem tudo e fazem tudo. 

Estamos diante de urn evidente abuso de pader. 0 Ministerio Publico tern urn papel 
importante, mas nao po de se transformar em urn servifto secreto, que de tudo pode. 
Os promotores e procuradores nao podem se considerar acima da lei em suas 
investigaftoes, ou violar os procedimentos intemos a que estao sujeitos.1 87 

o Procurador-Geral da Justi9a de Sao Paulo, Rodrigo Cesar Rebello Pinho, 
considerou infeliz a compara9ao com a Gestapo: "0 Ministerio Publico atua 
estritarnente.dentro da legalidade. Eventuais abusos, que podem existir em qualquer 
institui9ao, estao sendo apurados pela Corregedoria. A Institui9ao jamais se opos a 
qualquer controle intemo ou externo".188 

187 JORNAL ESTADO DE MINAS, 10 de setembro de 2004. 

188 JORNAL DO BRASIL, 10 de setembro de 2004. 
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Ha urn exagero verbal lamentavel. Nao ha nada que se assemelhe a esse tipo de 
organizacrao (a Gestapo) na nossa Instituicrao. Muito pelo contrario! 0 Ministerio 
Publico tern a cara da democracia. 

Nao ha e nunca houve nenhum ato nosso que possa ser considerado similar com 
uma policia secreta. Todas as nossas acroes sempre foram amplamente divulgadas 
pela imprensa. 189 

o Presidente daAssocia~ao do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro, 
Marfan Martins Vieira, condenou as declara~oes de Dirceu: 

Antes de aventurar-se na emissao de novas opinioes vazias e na declinacrao de ret6rica 
leviana e pueril, seria de born alvitre que Sua Excelencia procurasse inteirar-se, 
mais densamente, dos relevantes trabalhos desenvolvidos pelo Ministerio Publico, 
sempre revestidos de absoluta legalidade e lidimo compromisso com a verdade, 
cujos resultados, alias, nao raras vezes, serviram de plataforma politica quando seu 
grupo ainda almejava chegar ao poder e agora parece nao mais the ser interessante. 
A atitude hostil e difamat6ria de Dirceu em relacrao ao Ministerio Publico nao causa 
surpresa. Contudo, nao podemos aceitar passivamente suas comparacroes 
desarrazoadas, especialmente quando equipara nossa instituicrao a policia politica 
de Adolf Hitler. Certamente 0 patrulhamento de ideias e a ilegalidade nao sao praticas 
reinantes dentro da nossa Instituicrao.190 

Quando ele, como ja se disse, afinnou que "nGO ia deixar isso baralo, nGo!", 
provocou uma nota de oito associa~oes de classe do Ministerio Publico, [91 afinnando 
que 

[ ... ] melhor proveito a Nacrao teria se 0 centro das atencroes de tao alta personalidade 
da Republica se direcionasse a expansao e ao aperfeicroamento das instituicroes 
democraticas, em vez de retalia-Ias, desautoriza-Ias e expo-las, ao menor interesse 
pessoal contrariado. 

As grandes personagens da hist6ria que se firmam como sujeitos do bern somente 
la chegaram quando conseguiram separar, da forma devida, seus desideratos [suas 
aspiracroes] particulares dos anseios maiores da populacrao, deixando de lado 
sentimentos menores, como rancor, egoismo e vaidade. 

Em entrevista ao programa "Espa~o Aberto", da Globonews, 0 Ministro Jose 
Dirceu voltou a defender limites para 0 poder de investigacrao do Ministerio Publico: 

189 Nicolao Dino, Presidente da Associa~ao Nacional dos Procuradores da Republica (ANPR). In: 0 
GLOSO, lOde setembro de 2004. 

190 0 ESTADO DE sAo PAULO, to de setembro de 2004. 

191 As associa~oes sao: Ministerio Publico dos Estados do Rio de Janeiro, Rondonia, Tocantins, Mato 
Grosso, Acre, Para, Mato Grosso do Sui e Nacional dos Procuradores do Trabalho. Conf. FOLHA 
DE sAo PAULO, de 24-3-'2004. 
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"E preciso recolocar 0 Ministerio Publico nas suas atribui<;oes constitucionais. Estao 
ocorrendo abusos inadmissiveis". 

Joao de Deus Duarte, a epoca Presidente da CONAMP, reagiu de imediato: "E 
lamentavel que 0 Ministerio Publico passe a ser alvo de ataques, principalmente de 
integrantes do govemo, no momento em que passa a alcan<;ar os fortes da economia 
e da politica, que antes nao eram alcan<;ados pela Justi<;a". 

Excessos? E possivel que ocorram. E se ocorrem, e porque a Institui~ao esta em 
a~ao. Afinal a quem interessa urn Ministerio Publico inerte, timido e acovardado? A 
quem interessa 0 Brasil de outrora, 0 reinado da impunidade? Para quaisquer abusos, 
como se sabe, ha mecanismos legais de corre~ao e responsabiliza~ao, porque falhas 
sempre ocorrerao, as Institui~oes sao compostas de seres humanos.192 

Como que em urn desabafo, diante daquelas posi<;oes do Ministro Jose Dirceu, 
a Procuradora Patricia Amorim Rego, do Estado do Acre, voltou a dizer: 

E preciso refrescar a nos sa memoria, olhar para tras, vislumbrar urn passado nao 
muito distante: urn Brasil antes e depois que 0 Ministerio Publico passou a investi
gar. Vamos la! A quem se credita a descoberta das falcatruas promovidas durante a 
constru~ao do Forum Trabalhista de Sao Paulo com a conseqiiente prisao do Juiz 
Nicolau dos Santos Neto? A quem se devem as revela~oes das negociatas da SU
DAM, a prisao da fraudadora do INSS Jorgina de Freitas e a busca incessante da 
verdade sobre a morte do prefeito Celso Daniel? Quem nao se lembra do imperio 
do deputado Hildebrando Pascoal que ate a imprensa acreana tentou calar e atemo
rizar e os cadaveres nas vias publicas, como forma de intimida~ao? A quem se deve 
o sucesso da recente opera~ao vampiro? Foi gra~as a investiga~oes promovidas 
pelo Ministerio Publico que politicos, gestores publicos e empresarios poderosos 
ate entao inatingiveis e sempre impunes passaram a acertar as contas com a Justi~a. 
Agora mais uma perguntinha: as pessoas responsabilizadas pelo Ministerio Publico 
nos diversos casos de investiga~ao acima citados possuem todas elas liga~oes com 
a me sma sigla partidaria? Entao esta 0 Ministerio Publico a servi~o de quem? 

No mesmo sentido, foi a posi<;ao daAssocia<;ao do Ministerio Publico do Estado 
do Rio de Janeiro (AMPERJ): "0 Ministerio Publico nao se vincula a partidos politicos 
e nao the interessa 0 favorecimento ou a ruina de quem quer que seja. Somos balizados 
apenas por nosso compromisso para com a Constitui<;ao, com as leis e com a etica 
que permeia nossa consch~ncia".193 

o Jomalista Marcos Sa Correa manifestou suas impressoes sobre as possiveis 
razoes do ataque do Ministro Jose Dirceu ao Ministerio Publico, de forma clara, 
"Sera por coincidencia que 0 Pais discute 0 controle do Ministerio Publico, na hora 

192 Patricia de Amorim Rego, Procuradora de Justic;:a do Estado do Acre. 

193 0 GLOSO, 10 de setembro de 2004. 
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em que ele apura sozinho 0 que 0 PT fazia em Santo Andre quando morreu Celso 
Daniel? 0 Governo se livrou de CPIs, livra-Io dos Promotores parece ser 0 sonho de 
qualquer ditadura".194 Afinal, diz Ives Gandra Martin: "0 cerceamento da liberdade 
de imprensa e 0 controle de orgaos de investiga9ao era 0 que as ditaduras tambem 
faziam".195 

c) Poder Legislativo Estadual 

Um dos exemplos de ingerencia do Poder Legislativo, no Ministerio Publico, 
ocorreu, no ana de 2007, em Minas Gerais. 

Em urn projeto de autoria do Ministerio Publico, tratando de gratifica9ao a 
integrantes do orgao, aconteceu a apresenta9ao de inumeras emendas na Assembleia 
Legislativa. Ao inicio, buscou-se apenas deslocar a competencia da propositura de 
a90es por parte do Procurador-Geral de JuSti9a, ampliando-a alem do que estabelece 
a Lei Organica do Ministerio Publico Nacional; posteriormente, a inten9ao era que 
novas Emendas modificativas incidissem sobre 0 texto origimlrio. 

De fato, alem do restrito numero de casos listados naquela Lei, nos quais cabia 
a atua9ao processual pessoal do Procurador-Geral de Justi9a, foi indevidamente 
atribuida a ele a manifesta9ao nos casos que envolvessem membros da Assembleia 
Legislativa, Magistrados, membros do Ministerio Publico e Conselheiros do Tribunal 
de Contas. 

Setenta emendas foram apresentadas ao Projeto de Lei Complementar, reduzidas 
a oito na versao final da proposta. Quando sentiu que seu projeto de Lei Complementar 
estava sendo desfigurado, "acarretando 0 comprometimento das prerrogativas 
institucionais e a autonomia administrativa do Ministerio Publico", 0 Procurador
Geral de Justi9a chegou a pensar na possibilidade de solicitar sua retirada de tramita9ao. 
Isso, todavia, nao ocorreu, porque, segundo 0 Regimento Intemo da Assembleia 
Legislativa, depois de apreciado em uma Comissao Tematica, como ja ocorrera, os 
projetos de lei so poderiam ser retirados com a aprova9ao do plenario. Diante disso, 
aquele projeto acabou sendo aprovado. 

Com sua reda9ao final, 0 que se viu daquela Lei? 

1. Ficou proibida a fiscaliza9ao de demonstrativos financeiros de empresas 
que nao recebem recurso publico e prestadora de servi90 publico, com exce9ao de 
funda90es privadas e entidades publicas constituidas, na forma do direito privado. 

194 Disponivel em: <http://www.nominimo.ibest.com.br>. Acesso em 15 de maio de 2004. 

195 CHRISTOFOLETTI, UNa oposi~ao Dirceu defendeu 0 Ministerio Publico". In: FOLHA DE SAO 
PAULO, 20/01/2004. 
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2. Promotores que participarem de atividades politico-partidarias, que nao 
tiverem ligayao com a funyao que exercem no Ministerio Publico serao suspensos da 
funyao. 

3. Os termos de ajuste de conduta (TACs) deverao ser publicados no Orgao 
Oficial, com as despesas pagas com recursos do oryamento do Ministerio Publico. 

4. Inqueritos civis e procedimentos investigat6rios terao inicio depois de 
publicayao no Orgao Oficial contendo numero, data de abertura e nome do promotor 
responsavel pelo caso. 

5. Promotores deverao ter em maos c6pia da publicayao do inquerito ou da 
investigayao no Orgao Oficial para expedir pedidos de depoimento, requisitar 
documentos, promover inspeyoes e diligencias e expedir cartas precat6rias. Caso nao 
tenha a publicayao, comete falta grave e sera afastado da investigayao. 

6. 0 Ministerio Publico tera que pagar custa de ayoes que venha a perder na 
Justiya. 

7. Deixarao 0 cargo Promotores que perderem prazos processuais e com 
reiterada "desidia" (preguiya, indolencia, inercia, negligencia, desleixo) nos processos 
em que atuar. 

Tais conclusoes e a forma como a elas se chegou deram ensejo, dentre inumeras 
manifestayoes de apoio ao Ministerio Publico Estadual, a urn Manifesto dos 
Procuradores da Republica, em Minas Gerais, no qual se registra: 

Nao se po de ignorar que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao 
legislar sobre processo civil, criando inusitados onus processuais ao Ministerio 
Publico, passou ao largo do preceito constitucional de que compete privativamente 
a Uniao legislar sobre direito processual (artigo 22, inciso I, da Constituitrao de 
1988) [ ... ] 0 Ministerio Publico brasileiro e uma instituitrao de caniter nacional e os 
recentes acontecimentos, havidos no plano legislativo em nosso Estado, abalam-na 
como urn todo. Os canones da construtrao do Ministerio Publico, que sairam das 
pranchetas a Constituinte de 1987/1988, nao mais pertencem a presente geratrao, 
pois sao parte da configuratrao de nosso regime democratico. 

Vetada a Lei pelo Govemador Aecio Neves, 0 lider da maioria na Assembleia 
Legislativa afirmou que "se nao houver uma justificativa juridica consistente para 0 

veto, a decisao sera derrotada, [ ... ], pois, durante reunioes em que 0 projeto foi debatido, 
nao ficaram duvidas sobre a constitucionalidade do texto" 

Com a derrubada do veto 0 Procurador-Geral de Justiya de Minas Gerais 
representou ao Procurador-Geral da Republica no sentido de que ajuizasse uma ayao 
direta de inconstitucionalidade (AD In) com a qual 0 Supremo Tribunal Federal, por 
unanimidade, suspendeu liminarmente a vigencia daquela Lei. 
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Nunca se soube a razao pela qual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
que sempre primou por ter as melhores rela<;oes com 0 Ministerio Publico Estadual, 
de urn momenta para outro, voltou-se contra a Institui<;ao. A imprensa e que procurou 
buscar possiveis razoes para essa conduta, como se ve na reportagem da lomalista 
Aliana Rizzo, intitulada "De reus a algozes do Ministerio Publico": 196 

Os deputados estaduais tern motivos de sobra para nao querer que promotores possam 
ajuizar a~oes contra eles. Pelo menos 30 dos 77 parlamentares sao reus em a~oes 
movidas pelo Ministerio Publico. Nao e a toa que a maioria dos integrantes da lista 
de processados faz parte do time favonivel ao projeto de Lei Complementar 17/07, 
aprovado quinta feira, que restringe a atua~ao dos Promotores. Eles tambem sao os 
principais responsaveis por cerca de 70 emendas que a proposta recebeu na tentativa 
de cercear atua~ao do Ministerio Publico e de dificultar as investiga~oes. 

De acordo com 0 levantamento feito pelo Estado de Minas com base nas informa~oes 
do Tribunal de Justi~a de Minas Gerais (TJMG), grande parte das a~oes a que os 
deputados respondem sao por improbidade administrativa, expressao juridica usada 
para designar 0 desvirtuamento da administra~ao publica, como moralidade, aos 
que levem ao enriquecimento ilicito, recebimento de vantagens economicas, 
superfaturamento e lesao aos cofres publicos. Alguma a~oes sao da epoca em que 
eles ocupavam cargos publicos, como 0 de prefeito e vereador. Uma das emendas 
apresentadas ao projeto tentou inclusive estender 0 foro para esses dois cargos, mas 
foi barrada na Comissao de Fiscaliza~ao Financeira e Or~amentaria. 

Ha quase urn mes a tribuna da Assembleia tern sido usada pelos deputados para 
atacar os promotores, que segundo os deputados cometem "excessos e injusti~as". 
Urn deputado, que apresentou seis emendas ao projeto, chamou os promotores de 
"canalhas, corruptos e pedofilos" No dia seguinte justificou: "Nao foi uma critica 
ao Ministerio Publico, orgao por que tenho respeito absoluto, mas aqueles que sao 
irresponsaveis e querem denegrir a imagem, a qualquer custo, de agentes politicos 
e outras pessoas". Tal deputado responde a a~oes movidas na Justi~a pelo Ministerio 
Publico Estadual e tambem Federal e chegou a ser condenado em primeira instancia 
por causa de uso de extinta verba de subven~ao [ ... ], e 0 processo agora esta em fase 
de recurso na segunda instancia. 

Durante quase seis meses, vozes inconformadas se levantaram, vezes sem conta, 
contra 0 Ministerio Publico, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

No interior os pobres prefeitos estao sofrendo com a persegui~ao sistematica do 
Ministerio Publico, que ordena que fa~am obras, redes de esgoto e pontes, alem de 
determinar a compra de remedios, 0 que, alias, nao e da competencia do Municipio, 
ja que ha uma tabela, uma listagem adquirida pelo Municipio, outra fomecida pelo 
Estado e outra, pelo Govemo Federal. Perdoem-me Senhores Promotores de Justi~a 

196 EST ADO DE MINAS, 17 dejulho de 2007, p. 8. 
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juvenis ", quem faz a Lei eo Deputado, a Assembleia [ ... ] Mas os jovenzinhos, 
aqueles impuberes e juvenis Promotores que nunca trabalharam como advogados 
nem enfrentaram 0 contencioso, apenas fizeram um concurso, nada sabem a respeito 
do funcionamento da Justi~a e do Direito. Esses, sim, lamentavelmente, sao os que 
criam problemas para a Justi~a de Minas e do Brasil"197 

Se alguem faz uma denuncia anonima, 0 Prefeito ja e considerado criminoso porque 
o fato ja e considerado crime. [ ... ] A Promotoria de Crimes Cometidos por Prefeitos 
tem nao-sei-quantos-mil processos, mas essa Promotoria praticamente nao anda. 

E preciso impor limites e estabelecer que deve haver hierarquia, disciplina e, 
sobretudo, respeito com as autoridades constituidas. 198 

Na maioria dos atos de alguns Promotores, 0 que vemos? 0 holofote e mais 
importante do que os fatos que esmo descobrindo, porque passam a dar uma versao 
total mente diferente, apenas para ter as luzes da imprensa. l99 

197 OL, em 25 de julho de 2007, p. 29, col. 2. 

198 OL, em 5 de setembro de 2007, p. 30, col. 3. 

199 DL, em 19 de julho de 20007, p. 65, col. 2. 



13 OS MEIOS DE DIVULGAc;AO SOCIAL DA 
CONAMP 

FOi com Milton Riquelme que surgiu um meio de comunica,iio social da CONAMP: 
Jornal CON AMP, cujo ed itor era 0 Jornalista Oscar Andrade, com distribui,iio 

gratuita em todo territ6rio nacional. Sua reda,iio em Brasilia era na SHS, Quadra 5, 
Bloco J, Sala 3. Foram editados tres numeros desse jornal em 1996, mas, curiosamente, 
seus cabe,alhos oiio foram iguais: 

••••••••••••••••••••••• "11 ... ,_ .. 

De julho de 1996 a novembro de 1999, ou seja, na administra,ao de Achiles 
Siquara, existiu 0 eONAMP fnjormalivo, por meio do qual as Entidades afiliadas 
recebiam regulannente informal'oes sobre as atividades da CON AMP. Era, na verdade, 
urn "Noticia ri o Interno", sem pretensoes de se tornar um 6rgao in format ivo de 
distribui,ao externa. Tal como 0 Jamal eONA NIP, seus nllIneros nao mantiveram a 
mesma vinheta: 

10 l'lJ8L1CO 

08/08/96 
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~ CON I'E llERAC,\O NACIONAL 00 MINISTERIO l'U IlLICO 

INFORMATIVO 
24107197 

Outro 6rgao de divulga9ao social da CONAMP, agora de uma forma mais 
sofisticada, surgiu, na gestao de Marfan Martins Vieira, CONAMP em revis/a, sob a 
responsabilidade da Jornalista Luciana Conti e corn tiragem de 15.000 exemplares, 
foram editados dois numeros des sa Revista, e sua reda9ao, em Brasilia, era no SRTVS 
Quadra 701, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Bloco II, Salas 634/636. 



14 A SEDE PROPRIA DA CONAMP 

D uratlte muitos anos, a CONAMP nao teve uma sede propria. Os seus recursos 
financeiros , nos primeiros anos de sua existencia, eram pouquissimos, em razao 

disso, sua sede era na cidade de seu Presidente eleito. A maioria de suas reuniiies 
ordimirias foram realizadas em Brasilia, sempre, em urn hotel , onde se hospedava a 
maior parte das delegayiies estaduais. 

Essa situayao fazia com que seus Presidentes andassem sempre com documentos 
em uma pasta, e nao hav ia um local certo para suas reuni iies. 0 contrale da 
documentayao administrati va dos seus primeiros tempos foi , em decorrencia disso, 
uma tarefa dificil. Para que se tenha uma nOyaO do ponto a que se chegou, com as 
"andanyas" e mudanyas de sede da Entidade, 0 primeiro Livro de Atas da CONAMP 
(entiio CAEMP) simplesmente desapareceu e, com ele, uma parte fundamental de 
seus primeiros dias ! 

Quando Achil es Siquara assumiu a Pres idencia da Entidade, um de seus 
primeiros atos foi alugar uma area especifica para a CONAMP, a fim de que ela 
tivesse uma identidade fi sica em Brasilia. 

Aquela primeira sede era constituida por urn conjunto de sa las no edificio 
Bemigua, onde ficou por mais de urn ano. Mas foi a partir daquelas salas alugadas 
que Achiles term inou por comprar uma sede propria para a Entidade. 

Em 1977, no Salao de Convenyiies do Hotel Sophitel, em Sao Luis (MA), 
onde estava reunida a CONAM P, ele inforrnou aos presentes que "a Confederayao 
adquir iu com recu rsos proprios, apos vinte e um anos de existencia, as salas 634 e 
636, do Centro Empresari al Assis Chateau briand, Bloco 2, localizada no SRTVS, 
Quadra 701 , em Brasili a, propondo transferir a sede da CONAMP para 0 novo 
endereyo, 0 que foi aceilo por acJamayao".200 

Ele mesmo, mais tarde, referiu-se ilquele fato: 

200 Conf. Ata de CONAM P, de 20 de junho de 1997. 
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o imovel roi comprado num esfon;o conjunto de todas as Assoc ia~oes do Brasil , e 
tivcmos de economizar mllito para que aquela aquisiy30 fosse efetivada. Acontece, 
no entanto, que cia foi fe ita atraves de parceias fin8nciadas e, tempos depois, quando 
acabamos de pagar, por quest5es tecn icas do vcndedor, nao pudemos fazer a 
transferencia imediata do imovel para 0 nome da CONAMP, 0 que demandou urn 
periodo ate sua regu lariz8c;:ao formal , que roi real izada na gestii.o de meu sucessor.201 

Fernando Grella, do Ministerio Pi,bl ieo de Siio Paulo, que, aquela epoea, era 
Seeretario-Geral da CONAM P, foi um dos que mu ito traba lharam para a regularizayao 
da situayao daquelas salas. Sobre essa sede em Brasilia, observa Marfan Martins: 

Nos tinhamos um habita na ocasiao, que hoje nao ex iste mais, de eriar uma sede 
executiva no respecti vQ Estado do enHlo Presidente. Essa sede executiva nada mais 
era do que um loca l onde a eslrutura admin istrativa da Associayao local suportava 
o onus de fazer a contabilidade da CONAMP, efetuar os pagamentos, etc. Hoje 
nao! 

Na verdade, eu acho que a sede adm inistrat iva em Brasilia e importante. Nos 
precisamos ter uma base em Brasilia. Nossa ati vidade fu ndamentalmente se 
desenvolve em Brasilia. Hoje a CON AMP, como elltidade de classe nacional, atua 
predominante no Congresso Nac ional, perante os 6rgaos de Contrale, 0 Conselho 
Nacional do Mini sterio Publico, os Tribunais Superiores. Ass im, essa e a atuayao 
mais importante da CONAM.P. Hoje, mais do que naquela epoca a nossa presen9a 
em Brasilia e fundamental. 

No momenta em que Achi les, pe la primeira vez, assentou-se em sua mesa de 
trabalho, naquela primeira sede, ele ficou visivelmente emocionado. Nao era s6 a 
sensayao de presenciar algo que ele sempre pensara: 

A Diretoria da CONAMP reunida, em sua sede, em Bras ilia - 2004. 

20 1 EntTevista dada ao Autor, em 29 de selembro de 2007, em Salvador, Bahia. 
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[ ... ] ate porque era urn desejo acalentado por diversas gestoes anteriores. Tanto que 
eu acho que ter adquirido 0 primeiro imovel para a CONAMP, dar-Ihe essa identidade 
fisica em Brasilia, representou nao uma conquista da nossa gestao, mas certamente 
urn desejo de todos aqueles que sonharam com isso, que sentiram as dificuldades 
de conviver com uma CONAMP com tantos problemas a resolver, mas sem urn 
local para se reunir! 

Aquela sede passanl em breve a funcionar em outr~ local, pois 0 Presidente 
Jose Carlos Cosenzo comprou outro imovel mai~r, para on de a CONAMP vai se 
mudar. 0 imovel esta em construyao perto do Hotel Melia Brasilia. Sera uma sede 
amp la, com 0 triplo do espayo fisico da atual. 

Cosenzo se emociona quando se refere a ela: 

Eu sonhava ter uma sede realmente pujante, para mostrar que a CONAMP, - que 
tantas pessoas construiram com muito carinho, com muita dificuldade, muita luta, 
principalmente com muito su~r, esta hoje personificada num predio grande, nao 
opulento, mas absolutamente adequado para refletir sua grandeza e receber as 
pessoas. Espero concretizar esse sonho ate a metade deste ano.202 

202 Depoimento dado ao Autor, em 30 de janeiro de 2009, na cidade de Florianopolis, Santa Catarina. 



15 UMA INSTITUI<;:Ao QUE SE CRISTALIZOU 

a) 25 anos da CON AMP 

Em Araeaju, no Estado de Sergipe, os vinte e cinco anos de fund ayiio da CON AMP 
foram comemorados. Milton Riquelme de Macedo, naquela oportunidade, 

outorgou urn diploma alusivo a data aos fund adores da Confederayiio e a varias 
autoridades que hi compareceram. 

Na so lenidade de abertura da sessao solene daquele even to, ele disse: 

Quando nos lembramos dos idos de setembro, eneonlramos aquele grupo de 
Promotores e Procuradores que se reuniram na cidade de Tcrcs6polis e resolveram 
fundar uma entidade nacional, numa visao hist6rica de que, ja naquclc momento, 
fazia-se necessaria cristalizar as forcras integrantes do Ministerio Publico numa 
entidade que buscasse garantir os instrumentos legais essenciais para 0 exercicio de 
nossas funr;oes. Era a visao de quem cxcrcia e vivia 0 Ministerio Pllblico, e entendia 
que precisavamos ir mais alem, que deveriamos nos libertar das ligar;oes com 0 

Poder Executivo e caminhar para uma op~iio de independencia, em dire~iio a defesa 
do povo brasileiro. Aqueles abnegados proporcionaram entiio a cria~iio da 
Confedera~iio das Associa~6es Estaduais do Ministerio Publico, posteriormente 
evoluida para Confedera~iio Nacional do Ministerio Publico. 

A CON AMP, fortalecida pela filiayiio de todas as AssociayDeS Estaduais, passou 
a refletir, a mostrar a presenya de todos em eventos e realizayDes signiticativas por 
toda Nayiio brasileira. 

A Lei Organica Nacional n. 40, de 1981 - instrumento inicial de todo esse 
caminhar que hoje se reflete no Ministerio Publico atual -, seguiram-se a Lei da 
Ayao Civil Publica - instrumento eticaz na defesa dos interesses difusos e coletivos; 
e a articulayao para que na Assembleia Nacional Constitllinte, em 1988,0 Ministerio 
Pilblico ocupasse 0 seu verdadeiro e rea l valor como defensor dos interesses da 
sociedade brasileira; e a Lei n. 8.925, que trayou a estrutura do Ministerio Publico 
para que ele exercesse as fUnyDeS que a Constituiyiio Ihe atribuira. Esses foram alguns 
dos trabalhos da CONAMP nesses vinte e cinco anos de construyiio do Ministerio 
Publico de nossos dias. 
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Em Laranjeiras, cidade proxima de Aracaju, novos atos e solenidades foram 
levados a efeito , em comemorayao aos vinte e cinco anos de fllndayao da CON AMP, 
com a participayao das mais diversas representayoes sociais e clliturais da cidade e 
do Estado. 

b) 30 anos da CONAMP 

Criada a sua Comenda do Merito, a CONAMP aproveitoll 0 transcurso do seu 
trigesimo ano de fllndayao para, a convite da Associayao Mineira do Ministeri o 

Fundadores da CON AM P. On esqucrda para a direita: Walderedo Nunes da Sil va (RN), Antonio 
Benedicta Amancio Pereira (ES), Oscar Xavier de Fre itas (S [» , Pedro lroho D6ria Lc6 (SE) e Marco 

Aurel io Cosla Moreira de Ol iveira (RS). 

Da csqucrda para a direita: Cl6vis de Goes Camarao (AL). Afranio Roberto Pereira de Queiroz (AP), 
Milton Riquelme de Macedo (PR), Oscar Xavier de Freitas (SP), l oaquim Cabral Netto (MO), Paulo 

Moura (SE) e Antonio Bened ito Amiinc io Pereira. 
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Publico, rea lizar, em Belo Hori zonte, a sua primeira cerim6nia de agraciamento. 
Entendeu-se que, tendo sido a Entidade criada em terms mineiras, no Municip io de 
Ouro Preto, seria elegante que a real izayao daquele even to acontecesse, em Minas 
Gerais. Com esse ato, a Associay30 Minei ra do Mini sterio Pl,bl ico viu concretizar-se 
o sonho de muitos de seus membros, ao homenagear grandes nomes da hi st6rica da 
evoluyao do Mini sterio Publico nacional naqueles liItimos trinta anos. 

A solenidade ocorreu, na Capital mineira, no Ouro Minas Palace Hotel , com 0 
comparecimento de grande numero de autoridades Iigadas ao meio juridico e po litico, 
inclusive, com a presenya do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco 
Aureli o de Mello, sendo esse seu primeiro compromisso pl,bl ico como Chefe do 
Poder Judiciario nacional. 

Castellar Modesto Guimaraes Filho, Presidente da AMMP, ao declarar aberta 
a soleni dade comemorativa dos tr inta anos de criayao da CON AMP, fez questao de 
fazer uma saudayao especial a um dos agraciados : 

[ ... J Mas a consc iencia e 0 dever de Justiya, inerentes a todos nos pro fi ss ionais do 
Dire ito , fazcm com que, ao aplaud i-Ios, todos, destaq uc a minha alegria, a honra 
elevada em poder receber como anfi triao, de poder partic ipar at ivamente da justa e 
mcrecida homcnagem que a Ministerio Pllblico bras ileiro presta hoje a um de seus 
valorosos mcmbros. 

Castellar Modesto Guimaraes Filho, Prcs idente da Assoc i a~ao Mineira do Ministerio Pliblico, na 
abertura da sessao solene de enlrega de Comendas da CONAMP. 
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Politico ideologico e coerente, chegou a exercer a lideran9a de seu partido, no ambito 
federal, tendo iniciado sua carreira como vereador municipal em Porto Alegre, no 
nosso Rio Grande. Colega destacado, vitima de acusa90es graves que interromperam, 
temporariamente, trajetoria politica das mais brilhantes e que recebeu de nossa 
propria Institui9ao, com respaldo no Poder Judiciano, atestados de idoneidade e de 
inocencia, inumeros e diversos, e que, lamentavelmente, nao mereceram a divulga9ao 
devida. 

Guardiao permanente dos interesses do Ministerio Publico na Camara Federal, e 
um dos grandes vultos de nossa historia e que estani sempre a merecer 0 nosso 
reconhecimento. A voce, Promotor de Justi9a Ibsen Pinheiro, nosso abra90 respeitoso 
e fratemo. 

Marfan Martins Vieira, como Presidente da CONAMP, nao deixou de resgatar, 
naquela oportunidade, aqueles pioneiros, que, por meio de Iutas e esfor~os, procuraram 
criar a consciencia nacional do Ministerio Publico. 

[ ... ] Os pioneiros desse oportuno e bem-sucedido movimento, que nao podem deixar 
de ser evocados e reverenciados neste momento, sao figuras emblematicas, cujos 
nomes se acham inscritos, de forma indelevel, na historia de nossa Institui9ao. 0 
descortino e 0 arrojo com que agiram e, sobretudo, 0 precioso legado que 
transmitiram it posteridade fazem de Jose Cupertino Gon9alves, Oscar Xavier de 
Freitas, Ferdinando de Vasconcellos Peixoto, Pedro Iroito Dorea Leo, Joao 
Guimaraes Lopes, Massilon Tenorio de Medeiros, Antonio Benedito Amancio 
Pereira, Jeronimo Albuquerque Maranhao, Walderedo Nunes da Silva, Carlos 
Siqueira Campos, Guimaraes Lima, Rui Junqueira e do nosso querido Joaquim 
Cabral Netto, motivo de muito orgulho para 0 Ministerio Publico brasileiro [ ... ]. 



16 OS CONGRESSOS NACIONAIS DO MINISTERIO 
PUBLICO E A CONAMP 

N os primeiros anos da Confedera<;ao Naciona l do Ministeri o Pllb lico, nao era 
faci l promover a realiza<;iio de Congressos Naciona is da Classe e, diante di sso, 

ela adotou uma postura de incenti vo aos Congressos e Encontros estaduais. Oscar 
Xavier de Freitas, 0 primeiro Presidente da CONAMP, entao conhecicla como CAEMP, 
da-nos uma visao do ambiente e dos objetivos da Ent idade, a epoca. 

Os Congressos do MP multiplicavam-se em todo 0 Pais, eSlimulados peIa Con fe
deracrao como estratl!gia para promo vcr 0 M P junto aos govcmos, it opiniao publ ica 
c junto aos polit icos em gera!. Era lima arl11a poli tica. Nao 56 cstudftvamos as leis, 
as projetos de c6digos, mas, sobretudo, lIsitv8mos cssa anna politica em todo 0 
pais como forma de influcnciar ate as governantes. Nao digo que se pudesse COI1-

scguir muita eoisa nesses tempos do regime militar. porque, e claro, que naD ia se 
falar muito em independencia para um regime dilatorial: a qu cstao era formar 
opiniao, e 0 principia daqucJa independencia administrativa acabou evoluindo 
de tal forma que terminau por scr consagrad o l1a Constituinte de 1988. (i-lis/D
rias de Vida , Memorial do Ministerio Pllblico do Ri o Grande do Sui , vol. 4, 
p.236). 

Foi em decolTcncia de reunioes e Congressos Estaduai s, promovidos pelas 
Associa<;oes de Classe dos Estados, c por alguns Congressos Nac ionais, que lentamcnte 
come<;aram faze r contatos ease conhecerem melllOr. Por meio desse traba lho e que 
surgiram as ideias e roram planejadas as ati vidades a serem desenvolvidas para a 
constru<;ao do Mini stcrio Pllblico, como 0 temos hoje. 

De pronto, constatou-se que 0 Estado de Sao Pau lo era 0 que ma is havia evolu ido 
em materia do Ministcri o Pllblico, quer no amb ito Instituc iona l, quer atraves de 
representa<;ao class ista. A realiza<;ao naquele Estaclo de Encontros Regionais, - c 
mai s tarde de Congressos Estaduais do Ministerio Pllblico, contribu iu para quc, em 
outras unidades da Federa<;ao, a pnitica Fosse adotada. 

Em um daqueles Congressos Estaduais, no caso 0 III Congrcsso do M ini sterio 
Publico Fluminense, rea lizado na cidade de Teres6pol is, em dezembro de 1970, surgiu 
a ideia da criac;ao de um 6rgao que congregasse nacionalmentc as asseciac;oes des 
Estados que as tivessem. 
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Os Congressos Nacionais do Ministerio Publico encontraram, na Confedera~ao 
Nacional do Ministerio Publico,203 0 veiculo ideal para a sua existencia. Por meio de 
reunioes com representantes de todas as Associa~oes de Classe do Ministerio Publico 
dos Estados, democratizou a escolha desses encontros nacionais. 

Por muitos anos, os Congressos Nacionais foram realizados aleatoriamente, 
vale dizer, sem urn planejamento de ocorrencia regular. A partir de 1985, ou seja, a 
partir do 60 Congresso Nacional, realizado em Sao Paulo, e que se convencionou 
procurar realiza-Io de dois em dois anos. 

Foi somente, em uma reuniao da CONAMP, em 30 de outubro de 1995, realizada 
no Salao de Conven~oes do Viena Park Hotel, em Blumenau, que, por proposta do 
Doutor Claudio Barros Silva, Presidente da Associa~ao do Ministerio Publico do Rio 
Grande do SuI, estabeleceu-se que fosse feita a escolha dos locais dos Congressos 
Nacionais do Ministerio Publico, sempre no final da realiza~ao de cada Congresso 
Nacional, 0 que foi aprovado unanimemente. 

Temas dos Congressos 

A partir do V Congresso Nacional do Ministerio Publico, condicionou-se a 
apresenta~ao de teses a determinados tern as, que buscavam aferir 0 entendimento ou 
a posi~ao do Ministerio Publico sobre assuntos de interesse social ou juridico da 
atualidade, afetos a atua~ao da Institui~ao. 

V Congresso Nacional do Ministerio Publico (Recife -1977) 

1. Poder Constituinte; 

2. Ministerio Publico e Constitui~ao; e 

3. Ministerio Publico e Justi~a. 

VI Congresso Nacional do Ministerio Publico (Sao Paulo - 1985) 

Ministerio Publico: Justi~a e Constituinte 

Esse tema foi dividido em tres subtemas e desenvolvido em comissoes: 

I. Poder Constituinte; 

2. Ministerio Publico e Constitui~ao; e 

3. Ministerio Publico e Justi~a. 

203 Atual Associa~ao Nacional dos Membros do Ministerio Publico. 
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VII Congresso Nacional do Ministerio Publico (Belo Horizonte -1988) 

Ministerio Publico e a Constitui~ao 

o tema foi dividido em quatro sub tern as e desenvolvido em comissoes: 

1. 0 Ministerio Publico e a Constituiyao; 

2. 0 Ministerio Publico e a proteyao ao meio ambiente; 

3.0 Ministerio Publico e a defesa do consumidor; e 

4. 0 Ministerio Publico e 0 defensor do povo. 

VIII Congresso Nacional do Ministerio Publico (Natal- 1990) 

Isonomia Constitucional, Policia Judiciaria e Controle do Ministerio Publico 

IX Congresso Nacional do Ministerio Publico (Salvador- 1992) 

o Ministerio Publico P6s-Constitucional e a Revisao Constitucional 

X Congresso Nacional do Ministerio Publico (Belem- 1994) 

Ministerio Publico, Criminalidade e Violencia 

XI Congresso Nacional do Ministerio Publico (Goiania - 1996) 

Transformando a Sociedade no ano 2000 

o tema foi dividido em tn!s subtemas e desenvolvido em comissoes: 

1. Atuayao do Ministerio Publico na area criminal - Novas tendencias; 

2. Atuayao do Ministerio Publico nas areas dvel, Constitucional e Especializada -
Urn exerdcio de preocupayao social pela cidadania plena; e 

3. Politica Institucional e Administrativa do Ministerio Publico - Por uma 
Instituiyao independente e democratica. 

XII Congresso Nacional do Ministerio Publico (Fortaleza - 1998) 

Ministerio Publico e Democracia 

o tema foi dividido em quatro subtemas e desenvolvido em comissoes: 

1. Atuayao do Ministerio Publico na area criminal, diante das modificayoes do 
Direito Penal e Processual Penal; 

2. Atuayao do Ministerio Publico nas areas dvel e especializadas. A efetividade 
dos Direitos Fundamentais do Cidadao; 

3. Atuayao do Ministerio Publico na defesa da norma constitucional e das leis -
Dez anos de construyao poHtico-juridica do Estado Democratico de Direito; e 
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4. A Politica Institucional e Administrativa do Ministerio Publico - A luta pela 
consolida~ao de uma Institui~ao autonoma, independente e democratica. 

XIII Congresso Nacional do Ministerio Publico (Curitiba - 1999) 

o Ministerio Publico Social 

o tema foi dividido em quatro subtemas e desenvolvido em comissoes: 

1. A atua9ao d.o Ministerio Publico na area criminal; 

2. A atua~ao do Ministerio Publico nas areas civel e especializadas; 

3. Atua~ao do Ministerio Publico na defesa da nonna constitucional e das leis; e 

4. 0 Ministerio Publico, Politica Institucional e Administrativa. 

XIV Congresso Nacional do Ministerio Publico (Recife - 2001) 

Ministerio Publico e Cidadania Plena 

o tern a foi dividido em tres subtemas e desenvolvido em comissoes: 

1. Politica Institucional e Administrativa; 

2. Atua~ao Criminal: 0 Ministerio Publico e 0 enfrentamento da violencia e da 
criminalidade; e 

3. Contribui~ao do Ministerio Publico para a efetiva~ao dos direitos sociais e 
fundamentais do cidadao 

XV Congresso Nacional do Ministerio Publico (GramadolRS - 2003) 

Ministerio Publico e a Paz Social 

XVI Congresso Nacional do Ministerio Publico (Belo Horizonte - 2005) 

Ministerio Publico e Justi~a Social em defesa da Etica e dos Direitos 
Fundamentais 

o tema foi dividido em tres subtemas e desenvolvido em comissoes: 

1. Area Criminal: 0 Ministerio Publico, a Preven~ao, 0 Controle e a Repressao 
it Criminalidade - Rumo a Novos Paradigmas; 

2. Areas Civil e Especializada: 0 Ministerio Publico e a realiza9ao da Justi9a 
Social- Rumo it Efetividade dos Direitos Fundamentais; e 

3. Areas de Politica Institucional e Administrativa - Ministerio Publico Rumo 
it Excelencia Institucional-Administrativa. 
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XVII Congresso Nacional do Ministerio Publico (Salvador) 

Os novos desafios do Ministerio Publico 

o tema foi distribuido em tres paineis juridicos: 

325 

1. A atua9ao do Ministerio Publico e seus reflexos na governabilidade Federal, 
Estadual e Municipal; 

2. A unidade do Ministerio Publico no combate ao crime organizado; e 

3. A Atua9ao das Institui90es e 0 desenvolvimento sustentavel. 

Organiza~ao, Estrutura e Finalidades dos Congressos 

I Congresso Nacional- Sao Paulo (SP) 

15 a 30 de juoho de 1942 

Presidentes de Honra: 

Gerulio Vargas, Presidente da Republica; 

Francisco Eduardo Espinola, Presidente do STF; 

Francisco Campos, Ministro da Justi9a; 

Vasco Leitao da Cunha, Ministro Interino da JUSti9a; 

Fernando Costa, Interventor Federal do Estado de Sao Paulo; 

Abelardo Vergueiro Cesar, Secretario da Justi9a de Sao Paulo; e 

Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, Presidente do Tribunal de Apela9aO SP. 

Mesa do Congresso 

Presidente - Benedito Costa Neto, Procurador-Geral de Justi9a de Sao Paulo 

Secretario-Geral- Jose Augusto Cesar Salgado (Subprocurador-Geral) 

Promotores de Justi9a de Sao Paulo, Secretarios do Congresso: Odilon da Costa 
Manso, Antonio de Queiros Filho, Cicero Arantes, Mario de Assiz Moura Junior, 
Miguel de Campos Junior e Edgar Magalhaes Noronha. 

Comissoes Especiais 

Direito Penal: 

J. A. Cesar Salgado (Presidente), Desembargador Alexandre de Amorim, 
Professor Basileu Garcia, Desembargador Galdino de Siqueira, Inocencio Borges 
Calmon (MPU), Professor Nelson Hungria, Paulino Jose Soares de Sousa Neto (PGJI 
RJ), Romao Cortez de Lacerda (PGJ/DF), Sinesio Rocha (OAB/SP) e Vicente de 
Azevedo (Subprocurador-Geral de Justi9a - SP). 
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Assessores: 

J. A. de Paula Santos Filho, Rafael Piraja e Sebastiao Nogueira de Lima 
(Promotores de Sao Paulo). 

Processo Penal: 

Florencio de Abreu (Presidente), Alvaro da Costa Neves, Colemar Natal e 
Silva, Edgar Augusto Viana, Haeckel de Lemos, Joaquim Canuto Mendes de Almeida, 
Jose Augusto de Lima, Jose Magalhaes Drummond, Milton Leite Costa, Raimundo 
de Macedo. 

Assessor: 

Antonio da Costa Neves Junior (Promotor de Sao Paulo). 

Ministerio Publico: 

Professor Anibal Bruno de Oliveira (PE), Damaso Rocha (RS), Dirceu Ferreira 
Borges (PE), Eduardo Jara (Trib. Seg. Nac.), Epaminondas Berbert de Castro (PGJI 
BA), Francisco Eugenio do Amaral (SP), Joao Alphonsus Guimaraes (MG), Jose 
Maria Mac-Dowell da Costa (Trib.Seg.Nac.), Leoncio Salignac e Souza (PGJ/AM) e 
Raul Barbosa (PGJ/CE). 

Assessores: Candido Leme, Mario Moura de Albuquerque, 1. B. de Arruda 
Sampaio e Odiion da Costa Manso (Promotores de Sao Paulo). 

Formuhirio Processual: 

JuizAri de Azevedo Franco (Presidente), Brasil Pinheiro Machado (PR), Edson 
Brandao (PGJIMA), Gon<;alo Leite (PGJ/SE), Joao de Deus Cardoso de Melo (SP), 
Jose Pedro Fernandes Aboudib (PGJIES), Professor Laertes de Macedo Munhoz, 
Luiz da Costa Gomes (PGJIMT), Mario Jose Batista (PGJ/PI) e Renato Lima (PGJ/PB). 

Assessores: 

Joao Paulino Pinto Nazario, Flavio Queiroz de Morais e Jose Frederico Marques 
(Promotores de Sao Paulo). 

A Associa<;ao Paulista do Ministerio Publico julgou que 0 seu 2° Congresso 
Estadual deveria ser transfonnado em urn Congresso Nacional do Ministerio Publi
co. A ideia foi aceita, e 0 Governo do Estado de Sao Paulo, ouvido 0 Procurador-Geral 
daquele Estado (Benedito Costa Neto), entendeu-se com 0 Presidente daquela Asso
cia<;ao, Doutor 1. A. Cesar Salgado assentando a realizac;ao do Congresso que reuniria 
o Ministerio Publico do Brasil em torno de especialistas das novas leis entao surgi
das. 

Entre aquele Congresso e os que 0 seguiram, ocorreu uma "sensivel diferen<;a 
nos seus objetivos e metodos. Nos objetivos, por que, hoje, os seus participantes se 
reunem, em geral, para propor urn direito novo, enquanto aquele foi convocado para 
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afinnar e explicar 0 existente".204 E mais: nao houve "inscri~oes", mas "convites" a 
membros do Ministerio Publico, da Magistratura, da OAB e a Professores de Direito 
de divers as Faculdades do Pais, para participarem daquele Congresso. 

Consideraram-se, como seus objetivos, 0 exame e interpreta~ao do Codigo 
Penal, do Codigo de Processo Penal e da Lei das Contraven~oes Penais, diplomas 
legais de recente vigencia. Dentro des sa finalidade, seriam procuradas solu~oes para 
as duvidas decorrentes da aplica~ao pratica daqueles textos legais. De igual fonna, 
seriam feitas sugestoes para a elabora~ao de um "Fonnulario Processual, fixa~ao das 
nonnas fundamentais de um futuro Estatuto (ou Codigo) do Ministerio Publico e 
demais assuntos de interesse da Institui~ao". 

Para a consecu~ao desse objetivo, ficou estabelecido que tais leis "fossem 
submetidas ao exame cuidadoso de cern juristas, entregando-se a cada urn deles uma 
parte restrita".20S Divididas em 100 partes, mais ou menos, equivalentes, cada uma 
delas tratando de ass unto restrito, aquelas leis foram entregues a juristas consagrados 
nas especialidades. Por meio de publica~oes, em todo Pais, foram solicitadas solu~oes, 
pareceres ou teses a serem remetidos a Procuradoria-Geral de Sao Paulo e, durante a 
realiza~ao do Congresso, seriam ouvidas "a leitura das prele~oes preparadas por 44 
dos 100 juristas escolhidos, com divulga~ao dos trabalhos elaborados pelos outros 
55 autores designados". 

Como registrou Nelson Hungria, em sua participa~ao naquele Congresso, "a 
unidade da alma nacional nao esta condicionada apenas a identidade da lingua e dos 
interesses, mas tambem a identidade do direito comum. E preciso que todos os 
brasileiros entendam e falem 0 mesmo direito e a mesma justi~a". 

Os Anais daquele Congresso foram editados pela Imprensa Nacional, em dez 
volumes, e se constituem hoje repositorios de estudos e experiencias admiraveis. As 
teses apresentadas levaram a chancela dos maiores vultos do Direito Patrio de entao 
e, para seu registro historico, seguem listadas: 

1. Da aplica~ao da lei penal no tempo - Paulino Jose Soares de Souza Neto, 
Procurador-Geral do Rio de Janeiro. 

2. Do crime consumado, da tentativa e do delito impossivel - Haeckel de 
Lemos, Diretor da Revista de Direito Penal. 

3. Os novos aspectos do Processo Penal brasileiro - Desembargador Florencio 
de Abreu. 

204 Benedito Costa Neto, PGJ de SP e Presidente do Congresso, em seu discurso de abertura. In: ANAIS 
DO 1° CONGRESSO DO MINISTERIO PUBLICO, p. 58. 

205 Benedito Costa Neto, In: ANAIS DO 1° CONGRESSO DO MINISTERIO PUBLICO, p. 57. 
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4. Ciencia penitenciaria - Professor Lemos Brito. 

5. Das penas principais e sua aplica~ao - Desembargador Marcio Munhoz. 

6. Erro de direito e erro de fato - Professor Laertes de Macedo Munhoz. 

7. Da responsabilidade criminal. Causas legais de isen~ao e de redu~ao da 
pena - Professor Noe de Azevedo. 

8. Lei de Introdu~ao ao Codigo de Processo Penal. Disposi~oes preliminares 
do Codigo de Processo Penal - Romio Cortes de Lacerda, Procurador-Geral do 
Distrito Federal. 

9. Da liberdade provisoria, com ou sem fian~a - Teodolindo Castiglione, 
Advogado na Capital, Sao Paulo. 

10. Agravantes e Atenuantes - Jose Augusto de Lima, Juiz Criminal em Sao Paulo. 

II. Ensaio da teoria sobre os delitos contra a Justi~a - Antonio Augusto de 
Covelo, Advogado na Capital, Sao Paulo. 

12. Da repara~ao do dano - Desembargador Florencio de Abreu. 

13. Processo dos crimes da competencia do Juri. Da pronuncia, impronuncia e 
absolvi~ao sumaria - Jose Luiz Sales, do Ministerio Publico do Estado do Rio de 
Janeiro. 

14. Livramento Condicional - Ari Franco, Juiz Criminal no Rio de Janeiro. 

15. Das nulidades - Vicente de Paulo de Azevedo, Subprocurador-Geral de 
Sao Paulo. 

16. Causas legais da exc1usao da criminalidade - Desembargador Alexandre 
Delfino de Amorim Lima. 

17. Da prova testemunhal, reconhecimento de pessoas e coisas, acarea~ao - Joio 
Alfonsus de Guimaries, Auxiliar Juridico da Procuradoria-Geral de Minas Gerais. 

18. Do interrogatorio. Da confissao. Perguntas ao of en dido - Brasil Pinheiro 
Machado, Procurador-Geral do Parana. 

19. Do habeas corpus e seu processo - Pedro Vergara - Promotor no Rio de 
Janeiro. 

20. Das lesoes corporais - Edson Brandio, Procurador-Geral do Maranhao. 

21. Da peric1ita~ao da vida e da saude - Leoncio de Siaignac e Souza, 
Procurador-Geral do Amazonas. 

22. Das figuras principais e acessorias do juizo criminal - Eduardo Jara, 
representante do Tribunal de Seguran~a Nacional. 
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23. Crimes contra a inviolabilidade do domicilio, contra a inviolabilidade da 
correspondencia e contra a inviolabilidade dos segredos - Marcio Jose Batista, 
Procurador-Geral do Piaui. 

24. Da revisao. Do recurso extraordimirio. Da carta testemunhavel- Sinesio 
Rochal, Advogado na Capital, SP. 

25. Da execucrao. Execucrao das penas privati vas da liberdade. Das penas 
pecuniarias e das penas acess6rias - Professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida. 

26. A eloqiiencia jundica - Francisco Pati, do Ministerio Publico de Sao Paulo. 

27. Do roubo. Da receptacrao - Jose Pedro Fernandes Aboudib, Procurador-
Geral do Espirito Santo. 

28. Da extorsao - Luiz da Costa Gomes, Procurador-Geral do Mato Grosso. 

29. Do estelionato - Professor Basileu Garcia. 

30. A Procuradoria Social do Estado e 0 Ministerio Publico - Pedro Xisto 
Pereira de Carvalho, Diretor da Procuradoria de Assistencia Social de Sao Paulo. 

31. Da prisao. Prisao em flagrante, prisao preventiva, prisao administrativa e 
apresentacrao esponmnea - Jose Maria Mac-Dowell da Costa, Procurador do Tribunal 
de Segurancra Nacional. 

32. Da uswpacrao - Raimundo Macedo, Procurador-Geral do Rio Grande do Norte. 

33. Dos crimes contra a honra. Exc1usao da criminalidade. Retratacrao - Edgar 
Augusto Vinal, do Ministerio Publico do Para. 

34. Da falsidade de documento publico e particular - Colemar Natal e Silva, 
Procurador-Geral de Goias. 

35. Dos crimes contra a segurancra dos meios de comunicacrao e transporte e 
outros servicros publicos. Dos crimes contra a paz publica - Gon~alo Rollemberg 
Leite, Procurador-Geral do Sergipe. 

36. Da moeda falsa - Luiz Lopes Pameiro, do Ministerio Publico do Rio 
Grande do SuI. 

37. Da competencia - Epaminondas Berbert de Castro, Procurador-Geral 
da Bahia. 

38. Dos crimes contra a saude publica - Professor Hilario Veiga de Carvalho. 

39. Do infanticidio e do aborto - Professor Flaminio Favero. 

40. Das medidas de segurancra detentivas - Professor Jose de Magalhies 
Drummond, da UFMG 
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41. Das medidas de seguran9a em geral - Antonio Guedes de Miranda, 
Procurador-Geral de Alagoas. 

42. Aspectos financeiros no campo criminal - Professor Teotonio Monteiro 
de Barros Filho. 

As implica90es das novas Leis que surgiram, no inicio da Decada de 40, foram 
amplamente discutidas, naquele Congresso, pelos maiores especialistas da epoca, e 
continuaram, pelos anos a fora, a serem palco de estudos doutrimirios e decisoes 
j urisprudenciais. 

o que avulta, na perspectiva hist6rica do Ministerio Publico, e que, pel a primeira 
vez no Brasil, homens do Ministerio Publico de todos os Estados da Federa9ao 
procuraram criar "bases fundamentais para urn C6digo (ou Estatuto) do Ministerio 
Publico", nele inserindo uma serie de anseios para a melhoria da Institui9ao. Esse 
aspecto parece-nos merecer urn estudo mais acurado, po is mostra 0 que era 0 Ministerio 
Publico no segundo quartel do Seculo XX, podendo-se fazer uma compara9ao daquelas 
ideias e anseios com 0 que ele conseguiu ao final do referido seculo. 

Que os hom ens que ali se reuniram tinham a consciencia da necessidade da 
afirma9ao do Ministerio Publico, bern 0 disse 0 Doutor Raul Barbosa, Procurador
Geral de Justi9a do Ceara: 

Tendo em vista que a nossa finalidade principal e, antes de tudo, a organiza9ao do 
Ministerio Publico, ouso pedir, talvez traduzindo 0 pensamento da maioria dos meus 
colegas Procuradores-Gerais, que se de essa preferencia e que, depois de discutidos 
esses assuntos primordiais, que se discutam, entao, os assuntos referentes ao 
esclarecimento das duvidas de ordem pnitica, de utilidade imediata, e, em seguida 
se discutam as questoes puramente doutrimirias, de interesse puramente doutrimirio. 

Uma "Comissao do Ministerio Publico" foi criada naquele Congresso, com 0 

objetivo de levar ao Plenario as ideias que surgissem em teses, exposi90es ou debates 
sobre a questao da sua organiza9ao. Seu Presidente foi 0 representante da Procuradoria 
de Justi9a de Minas Gerais, 0 Auxiliar Judiciario Joao Alphonsus Guimaraes.206 Ele e 
a referida Comissao trataram com acuidade os trabalhos apresentados, registrando 
suas atividades nos Anais do Congresso. 

No seio da "Comissao do C6digo do Ministerio Publico", foi vitoriosa a opi
niao de que as conc1usoes fossem encaminhadas ao Presidente da Republica, para 

206 Como a epoca 0 Ministerio Publico de Minas Gerais niio era ainda constituido em uma carreira, 
todos os seus integrantes eram de livre nomea~iio do Govemador do Estado. Estabelecia 0 art. 67 
do Dec. Lei Estadual n. 667/1940: "0 Auxiliar Juridico da Procuradoria-Geral sera nomeado, por 
tempo indeterminado, dentre os doutores ou bachareis em direito, formados por qualquer Faculdade 
do Pais, oficial ou reconhecida, e que tiverem pelo menos 3 anos de pratica forense no Estado". 
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que este, por meio de urn Decreto-Lei, estabelecesse as normas estruturais do MP, de 
acordo, alias, com 0 Estatuto dos Funcionarios publicos. 0 Doutor Odilon Costa 
Manso, integrante daquela Comissao, observou que aquela colocayao preliminar adotou, 
por unanimidade, tal entendimento porque entendeu que urn dos fins do Congresso 

deveria ser, evidentemente, 0 de amparar a classe em todos os Estados do Brasil, 
padronizando as ideias e fundamentos que sao absolutamente necessarios a 
independencia e dignidade do Ministerio Publico. Ora, se nos apenas enunciassemos 
a proposi~ao, ficando a cada Estado 0 encargo de transforma-Ia em lei, havia de se 
verificar que, na maior parte dos Estados, muito dificilmente os respectivos 
Ministerios Publicos colheriam os frutos do Congresso. A Comissao se sentia mais 
garantida com os resultados se 0 Congresso fizesse, com 0 prestigio e for~a do 
Govemo Federal, a decreta~ao dessas normas fundamentais. 

Tambem ficou acordado que seria designada uma comissao, a fim de apresentar 
diretamente ao Ministro da Justi9a as conclusoes adotadas, com referencia as 
reivindica90es da Classe do Ministerio Publico. 

Na 4a Sessao Plemiria, foram apresentadas e aprovadas as "bases fundamentais 
do Ministerio Publico, as quais seriam posteriormente acrescidas aquelas que advieram 
de teses surgidas durante 0 desenvolvimento do Congresso". 

Aquelas "bases fundamentais" destinavam-se a transformarem-se em urn conjun
to minimo de disposiyoes que se desejava ver inserido em urn Decreto-Lei, trayando com 
isso 0 inicio de uma estrutura minima para todos os Ministerios Publicos dos Estados. 

E ate incrivel pensar que, naquela epoca, os Iimites, ou 0 horizonte do Ministerio 
Publico se restringissem a tao pouco do que se desejava. Mas nao se deve esquecer que 
o Pais estava sob a ditadura do "Estado Novo", sem uma Constituiyao. Alem disso, na 
Constitui9ao de 1934, 0 Ministerio Publico havia sido tratado en passant, para aflnal ser 
alijado na "Constituiyao Polaca". Era do nada, que se procurava criar alguma coisa! 

Eram as seguintes as "bases" desejadas: 

1. No exercicio das respectivas funyoes, ha reciproca harmonia e independencia 
entre os orgaos da Magistratura e os do Ministerio Publico, nao existindo entre uns e 
outros qualquer subordina9ao.207 

207 Conclusoes adotadas das teses apresentadas pelos Doutores 1. B. de Arruda Sampaio e Tarciso Carneiro 
da Cunha. A ideia inicial fora do PGJ do Espirito Santo, Doutor Jose Pedro Fernandes Aboudibe e era 
de uma abrangencia muito maior: "Rela~oes entre a Magistratura e 0 Ministerio Publico, no sentido da 
interindependeneia, identicas prerrogativas legais e remunera~ao, com 0 fim de estruturar na 
independencia eeonomica a independencia moral". A Comissao deu 0 seguinte Parecer sobre a proposta: 
"A Comissao manteve as normasja apresentadas em plemirio (que sao as de numeros 1 e 3, letras "a" 
e "e", ja aprovadas) quanto a reciproea independcncia e dos vencimentos dos membros do Ministerio 
PUblico na base de dois terc;os de veneimentos dos juizes perante os quais funcionarem". 
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2. 0 Ministerio Publico deve tomar a sua qualidade de orgao constitucional. 
As linhas mestras de sua estrutura devem figurar nas Constituiyoes Estaduais.208 

3. Os Estados devem organizar Codigos do Ministerio Publico, distintos dos 
Estatutos do Funcionalismo. Em tais Codigos se inscreverao os seguintes principios, 
mesmo quando ja assegurados em leis de carater geral: 

a) instituiyao da carreira, distribuindo-se os cargos por entrancias correspon
dentes as da Magistratura;209 

b) obrigatoriedade do concurso de ingresso nos cargos iniciais, incluindo-se 
na banca examinadora, onde nao houver 0 Conselho Superior do Ministerio Publico, 
pelo menos 0 Procurador-Geral;210 

c) provimento de todos os cargos nao iniciais, mesmo os criados ou desdobrados 
em qualquer entrancia, mediante promoyao na carreira, pelo criterio de dois teryos 
por merecimento e urn teryo por antigiiidade, salvo quanto ao ultimo posto efetivo da 
carreira, que sera sempre provido por merecimento;211 

d) vencimentos dos representantes do Ministerio Publico, nunc a inferiores a 
dois teryos do que percebem os Juizes, perante os quais funcionarem;212 

e) garantias de estabilidade, dependendo as demissoes de sentenya judiciana 
ou de processo administrativo, em que seja assegurada ampla defesa;213 

f) proibiyao das remoyoes nao solicitadas, salvo caso de interesse publico, 
para Comarca de igual entrancia, comprovado em processo administrativo;214 

g) audiencia previa do funcionano acusado, sempre que se proceder a quaisquer 
sindicancias, inqueritos ou averiguayoes;21S 

208 Tese do Doutor Odilon da Costa Manso. 

209 Tese dos Doutores Salignac e Souza, Jose Luiz Sales e Costa Manso. 

210 Tese dos Doutores Raul Barbosa, Salignac e Souza, Costa Manso. 

211 Tese dos Doutores Salignac e Sousa, Jose Luiz Sales e Costa Manso. 

212 Tese dos Doutores Salignac e Souza, Jose Luiz Sales e Costa Manso. Ao analisar destaques das 
teses dos Doutores Aboudibe e Salignac e Sousa, 0 Plemirio entendeu que a disposi~ao se aplicava 
aos Subprocuradores, onde existissem, "porque e perante 0 desembargador que eles oficiam". 

213 Tese dos Doutores Salignac e Sousa, Costa Manso. 

214 Todas as "bases fundamentais" foram aprovadas por unanimidade, afora esta que nao teve a aprova~iio 
de tres Congressistas: Doutores Raul Barbosa, Epaminondas Berbert de Castro e Desembargador 
Paulino de Souza. 

215 Tese do Doutor Costa Manso. 
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h) direito a ferias individuais, a licenya remunerada para tratamento da saude e 
a aposentadoria. Os vencimentos serao iguais nas aposentadorias por invalidez, em 
consequencia de acidente ou agressao nao provocada, no exercicio de suas funyoes e 
de molestia contagiosa, que impossibilite 0 exercicio do cargo;216 e 

i) as funyoes do Ministerio Publico e as de advogado das pessoas juridicas de 
direito publico, em segunda instancia, devem ser atribuidas a titulares diferentes;217 

A par desses principios ou proposiyoes aprovadas, outras tantas foram sendo 
incorporadas as "bases Jundarnen tais de urn C6digo do Ministerio Publico". Ha, no 
entanto, aquelas que ficaram de fora, mas que, para efeito de registro historico, devem 
ser conhecidas: 

Com a palavra 0 Senhor Joao Alphonsus Guimaraes: 

Sugestao apresentada pelo Estado do Espirito Santo, atraves do Promotor 
Publico de Rio Pardo, Doutor Tacito Carneiro Cunha: 

I. Proibi~ao de remo~oes provisorias e nomea~oes em comissao de pessoas 
estranhas a carreira 

Parecer: "A Comissao julgou a primeira parte ja regulada pela conc1usao n.3, letra 
b, aprovada pelo Congresso: e quanta a segunda e de parecer que se trata de materia 
peculiar a cada Estado". (Aprovado) 

II. Fixa~ao de dias de ferias e que estas e as Iicen~as seja concedidas pelo chefe 
do Ministerio Publico e nao pelo Secretario da Justi~a e do Interior 

Parecer: "A Comissao rejeita a sugestiio por considerar materia peculiar aos Estados" 
(Aprovado) 

III. Nas habilita~oes de casamento os promotores devem ser ouvidos antes da 
extra~ao dos editais de proclamas e no final, antes do encerramento. 

Parecer: "A Comissao considera que se trata de materia regulada em lei, cabendo ao 
orgao do Ministerio Publico lam;ar mao dos recursos previstos, para defender 0 seu 
ponto de vista, por isso rejeita a proposta" (Aprovado). 

A Comissao, alias, teve a impressao de que se trata de uma inobservancia da lei na 
comarca do promotor autor da tese, caso para 0 qual a lei indica recursos dos quais 
ele pode lanctar mao. 

o Doutor Jose Luiz Sales, Promotor Publico de Campos, Estado do Rio de Janeiro 
apresentou trabalho no qual a Comissao destacou tres itens: 

216 Tese do Doutor Costa Manso. 

217 Tese do Doutor Raul Barbosa. 
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a) Pros'cri~io de cargos isolados, ou de adjuntos de Promotores, ou de 
Promotores de Termos, sem direito a acesso; 

b) Residencia efetiva; 

c) Padroniza~io dos onus e vantagens, na cobran~a da divida ativa do Estado, 
mediante condi~oes para recebimento das percentagens. 

A Comissao tratou dessas sugestoes registrando: 

IV. Proscri~io dos adjuntos leigos 

Parecer: "A Comissao e contraria a proposta, por consideni-Ia materia exclusiva 
dos Estados". 

A proposta original era muito mais ampla do que 0 item resumido sobre 0 qual a 
Comissao se deteve. E na verdade isso provocou muita discussao entre os 
participantes. 0 autor das proposi~oes nio se conteve: 

"Sou completamente favoravel a proscri~ao de cria~ao e manuten~ao de cargos 
isolados, na carreira do Ministerio Publico. E tomo para exemplo, paradigma, 0 

Estado de Sao Paulo. Aqui nao ha cargos isolados. 0 promotor presta concurso, 
ingressa na carreira, e, dai em diante, vai tendo acesso, tendo-se em vista os criterios 
da antiguidade e do merecimento, que sao os criterios tixados em toda parte para 
acesso na carreira. 

o motivo por que penso assim e que eu acho que nao se pode nem se deve tirar 0 

estimulo a todos esses rapazes que saem das Faculdades de Direito e procuram de 
qualquer forma ingressar no Ministerio Publico, e ai lan~am mao de todos os esfor~os 
e trabalhos a tim de corresponderem a contian~a em que neles e depositada pela 
sociedade. E verdadeiramente estulto que urn mo~o entre para a carreira e tique 
parado, tique sem ter qualquer acesso, sem ter qualquer progresso na sua carreira. 
Dai porque me bato como condi~ao sine qua non, basica, estabelecer logo como 
principio fundamental essa proscri~ao de cargos isolados. 

No meu Estado, "cargo isolado" sao promotores que funcionam em Termos. Eles 
acorn pan ham 0 processo, formulam Denuncia mas funcionam apenas em Termos. 
Por exemplo, em casos de competencia do Tribunal do Juri eles s6 podem funcionar 
se faltar promotor efetivo, se 0 promotor da comarca a que pertencer 0 Termo estiver 
ausente, tiver faltado por doemra ou nao estiver na comarca. Sao, pois, verdadeiros 
promotores publicos que oferecem Denuncia, acompanham 0 processo, dao pareceres 
e tern as mesmas fun~oes dos promotores efetivos. 

Agora, para serem promovidos do Termo a comarca, vern a lei e diz: e vedado, e 
defeso! E e contra esse cargo isolado que, a meu ver, representa uma verdadeira 
excrescencia do Ministerio Publico, que eu me bato e contra 0 qual eu me rebelo. 

[ ... ] Entendo que nos Termos pode existir urn promotor adjunto, que sera, vamos 
dizer, 0 primeiro grau da carreira, como existe aqui em Sao Paulo 0 promotor 
substituto. Agora, vedar a esses rapazes que fa~am carreira, que tenham acesso, 
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parece-me que e contra isso que se bate esse Congresso do Ministerio Publico. De 
maneira que me parece fundamental que conste das sugestoes que serao apresentadas 
ao Exmo. Sr. Presidente da Republica a proscric;:ao de cargos isolados na carreira do 
Ministerio Publico, cargos isolados esses que podeni a lei perfeitamente delimitar 
ou especificar no seu ambito, nos seus exatos limites." 

Doutor Costa Neto (RN): "[ ... J No meu Estado nao ha bacharel nem para preencher 
todas as vagas de promotor, quanto rna is para preencher vagas de adjunto! E 
impossivel estabelecer-se uma norma geral para todos os Estados, quando alguns 
nao estao em condic;:oes de aplica-Ia." 

Doutor Raul Barbosa (CE): "Quero apenas reforc;:ar os fundamentos das declarac;:oes 
do meu colega do Rio Grande do Norte, Estado que tern uma situac;:ao semelhante a 
do Ceara. 

[ ... J Cargo isolado do Ministerio Publico e 0 do Procurador-Geral do Estado, que 
nao se integra na carreira do Ministerio Publico. E cargo isolado, nao seriamos nos 
quem aconselhassemos a sua proscric;:ao do quadro do Ministerio Publico, pois 
representa a chefia, como func;:ao exclusivamente de confianc;:a, especie de liga<;ao 
entre os diversos poderes. Logo, essa proposic;:ao, com foi enunciada, peca pela 
extensao. Os cargos de adjuntos de promotor em quase todos os Estados do Nordeste, 
pelo menos os que conhec;:o, nao integram propriamente a carreira do Ministerio 
Publico, nao sao, pela tecnica administrativa hoje seguida pela administrac;:ao publica, 
cargos publicos, porque os seus titulares nao tern vencimentos pagos pelos cofres 
publicos. Eles sao funcionarios especiais. Como os juizes de paz, exercem uma 
func;:ao quase honorifica. Por outro lado, em vista dessa circunstancia especial, as 
leis nao exigem que tais funcionarios sejam graduados em Direito, pela dificuldade 
em que nos encontramos de remunerar titulados para func;:oes que em nossos Estados 
nao tern a importancia que podem ter nas grandes unidades da Federa<;ao." 

Doutor A. T. Barros (SP): "Acho que a tese esposada pelo nobre representante do 
Estado do Rio de Janeiro e aceitavel para 0 seu Estado, nao para todos os Estados 
da Federac;:ao. Abolirem-se por completo os cargos estranhos ao Ministerio Publico 
e coisa que nem aqui em Sao Paulo se pode fazer. No caso de uma nomeac;:ao de 
promotor interino, no caso de nomeac;:ao de urn promotor ad hoc para determinado 
feito, como se iriam fazer essas nomeac;:oes se pela tese apresentada devem ser 
proscritos todos os cargos estranhos ao Ministerio Publico?" 

Doutor Joaquim Ferreira Gon~alves (MG): "Como assessor do Doutor 10ao 
Alfonsus de Guimaraes, representante do Procurador-Geral do Estado de Minas, 
devo declarar a casa que, em principio, sou tambem contrario ao ponto de vista 
defendido pelo nosso brilhante colega do Estado do Rio. [ ... J Por isso julgo do meu 
dever colocar tam bern meu voto apoiando inteiramente 0 parecer da Comissao que 
diz ser materia peculiar a cada Estado." 

Doutor J. L. Sales (Rl): "Pelo que me bato e pel a proibic;:ao de nomea<;ao para 0 
cargo de adjunto independentemente de concursos, porque acho que deve esse cargo 
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ser 0 primeiro degrau da carreira. Nao deve haver tal cargo sem concurso. Depois 
do ingresso na carreira deve haver direito a acesso, a promoyao. Agora vern os 
nortistas e declaram que nao, que 'nos nossos Estados ha adjunto que nao sao 
bachareis'. Ha proscriyao de cargos isolados no Ministerio Publico desde que se 
trate de bachareis. Diz 0 meu ilustre colega: 'Mas, bern, no meu Estado nao sao 
bachareis'. Entao nao sao de carreira, 'entao tern toda a procedencia, porque nao 
sao de carreira'. De maneira que eu peyo 0 seguinte: 24 horas para apresentar urn 
substitutivo em que sao apanhadas todas estas considerayoes. "218 

v. Residencia efetiva na comarca 

?Parecer: "A Comissao considerou a proposta como assunto peculiar a cada Estado 
e por isso a rejeitou." 

Doutor J. L. Sales - "Senhor Presidente, nao posso compreender urn promotor 
publico que nao resida efetivamente na sua comarca. Parece-me que essa deve ser 
uma das condiyoes fundamentais do C6digo do Ministerio Publico. Essa e materia 
basica, materia fundamental, porque nao e peculiar a cada Estado. E por ser 
justamente materia basica e que deve constar do C6digo! 0 argumento do ilustre 
relator da Comissao e de todo improcedente porque Sua Excelencia diz que essa e 
materia de organizayao judiciaria dos Estados." 

Doutor Alphonsus Guimaraes - ''Nao! 0 argumento nao e meu. E da Comissao! 

Doutor J. L. Sales - "Absolutamente; e materia fundamental. Nao ha duvida. Tudo 
o que se tern discutido aqui e materia da competencia dos Estados. Mas se se quer 
reunir, enumerar, os itens, estabelecer os pontos basicos de urn futuro C6digo do 
Ministerio Publico, parece-me imprescindivel esse: da residencia do promotor na 
sede da comarca." 

Doutor Bebert de Castro - "E existira porventura no Brasil algum caso em que 0 

promotor publico da comarca nao tenha residencia no local? Parece-me esquisita a 
ideia de haver urn 6rgao do Ministerio Publico que nao resida no tenno, na comarca 
em que execre sua profissao? Na Bahia, se 0 promotor se ausenta sem licenya de 
seu superior hierarquico pode ser ate submetido a Conselho Disciplinar do Ministerio, 
e chega, as vezes, a ser exonerado do Ministerio Publico. E verdade que os 
promotores fogem de sua comarca uma vez ou outra, c1andestinamente, mas isso 
nao constitui de nenhum modo urn ato ilegal, porque, quando 0 Procurador-Geral 
do Estado ou 0 Conselho Disciplinar do Ministerio Publico tern noticia desse 
procedimento, providencia incontinente para que ele volte a sua comarca, a menos 
que se Ihe aplique uma das pen as previstas na lei do Ministerio Publico." (Aprovado 
o Parecer da comissao) 

218 Nao ha nos ANAIS condi~oes de se afinnar ter sido ou nao apresentado 0 referido substitutivo. 0 
certo e que, s6 em 1981, com a Lei Complementar Federal n. 40, os ultimos Estados que ainda 
tinham Adjunto de Promotor - Minas, Bahia e Piaui - acabaram com tal fun~o no Ministc~rio 
PUblico. 
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VI. Padroniza~io dos onus e vantagens, na cobran~a da divida ativa do Estado, 
mediante condi~oes para recebimento das porcentagens 

Parecer: "A Comissao considerou a materia peculiar a administra<;ao de cada Estado, 
que del ega aos promotores poderes para cobran<;a da divida ativa, e a rejeitou por 
isso." 

Doutor Paulino Sousa Neto - [ ... ] Creio que as atribui<;oes do Ministerio Publico 
propriamente ditas sao de tal ordem, tern tal especificidade, sao de uma finalidade 
tao propria que elas como que colidem com as atribui<;oes do Ministerio Fiscal. Se 
alguma coisa nesse sentido tivesse de partir do Congresso Nacional do Ministerio 
Publico, fosse naturalmente sob a forma de uma proposta, de uma sugestao, seria 
por isso, no sentido de que sempre que fosse possivel se discriminassem as atribui<;oes 
do Ministerio Publico propriamente ditas, separando-as das atribui<;oes do Ministerio 
Fiscal. [ ... ] Seria desejavel que as atribui<;oes do Ministerio Publico e as fun<;oes 
fiscais ficassem nitidamente separadas e a cargo de funcionarios diversos. (Parecer 
da Comissao aprovado) 

VII. Designa~io comum - Promotor de Justi~a 

Parecer: "A Comissao considerou materia aberta, nao a rejeitando em principio e 
sujeitando-a ao plenano." 

Doutor J. L. Sales - "0 assunto podera parecer de certa banalidade, mas e alguma 
coisa que me parece enquadrar-se nesse espirito unitario que, a partir de 37, tern 
predominado na incitava de todos os atos do nosso pais. A designa<;ao de Promotor 
de Justi<;a, em vez de Promotor Publico, consubstancia muito melhor ou se coaduna 
muito mais com a finalidade e fun<;ao do titular, porque nos, promotores, nao somos 
apenas Publicos, mas tambem de Justi<;a. Muitas vezes se ve 0 promotor na 
contingencia de dar urn parecer em que a defesa da sociedade indica a atua<;ao. 
Outras vezes 0 interesse individual se sobrepoe ao interesse social, e cumpre-Ihe, 
nessa ocasiao, dar seu parecer e emitir sua opiniao de acordo com 0 interesse maior, 
de acordo com 0 alcance de sua fun<;ao." 

Doutor Mario Moura de Albuquerque - "Voto contra. Ja e da tradi<;ao, em todos 
os Estados do Brasil, que a nossa fun<;ao seja designada por Promotor Publico. Ela 
existe no Rio Grande do Sui, em Sao Paulo, Amazonas, Maranhao [ ... ]" 

Doutor Alphonsus Guimaries - "Em Minas existe Promotor de Justi<;a." 

Doutor Mario Moura de Albuquerque - "Onde se encontra a designa<;ao de 
Promotores de Justi<;a e em Minas. Mas, mesmo em Minas, vamos encontrar, na 
organiza<;ao judiciaria, Curador de Menores, Curador de Ausentes e Incapazes, 
Curador de Massas Falidas, e entretanto se diz 'Promotor de Justi<;a de massas 
falidas, Promotor de Justi<;a de menores, Promotor de Justi<;a de ausentes e 
incapazes'. Nao e Promotor: e Curador. 0 Curador de Massas Falidas exerce somente 
aquelas fun<;oes que sao tipicas, como 0 Curador de Ausentes, 0 Curador de 
lncapazes, 0 Curador de Menores. Essa denomina<;ao vern trazer confusao, vern 
dificultar a missao do Ministerio Publico." 
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Doutor Arruda Sampaio - "De ha muito que venho sustentando, na Associa~ao 
Paulista do Ministerio Publico, que se deve adotar a designa~ao generica de Promotor 
de Justi~a. Foi, portanto, com imensa satisfa~ao que vi essa tese esposada pelo meu 
nobre colega do Estado do Rio de Janeiro. Nao concordo, em que se diga que e 
tradi~ao em nosso pais, a denomina~ao de Promotor Publico, porque ja nas 
Ordena~oes Manuelinas, que sao uma das fontes do nosso direito se encontra a de 
Promotor de Justi~a, e no Estado de Minas Gerais sempre os Promotores foram 
chamados Promotores de Justi~a. No Amazonas tambem assim sao denominados. 
Na verdade, em qualquer setor em que se exer~a 0 Ministerio Publico, 0 que se faz 
e promover justi~a. Seja com curador de massas falidas, como curador de menores, 
promovendo sempre justi~a. Alem disso, na unidade do ministerio, na unidade de 
fun~oes, todos sao representantes da mesma institui~ao [ ... J No desempenho de 
qualquer dessas atribui~oes, sera sempre Promotor de Justi~a." (A Tese nio foi 
levada a discussio em Plenario) 

VIII. Provimento do quinto dos Tribunais de Apela~io por Iistas triplices 
alternadas, de membros do Ministerio Publico e de advogados 

"A Comissao, rejeitando a tese de "listas altemadas", por nao a considerar de acordo 
com a letra do art. 105 da Constitui~ao, aprovou a seguinte: 'Em cada Iista triplice 
para provimento do quinto con stante do art. 105, da Constitui~io Federal, 
serao obrigatoriamente incluidos advogados e membros do Ministerio 
Publico.' 

Observou sobre a questao 0 Doutor Costa Manso, que 'uma das propostas em tomo 
do assunto foi de se apresentarem duas listas, uma constituida de tres nomes do 
Ministerio Publico e outra de tres nomes da classe dos advogados. Isto pareceu a 
Comissao inconstitucional, porque estariamos apresentando seis nomes, quando a 
Constitui~ao fala em lista triplice. A segunda ideia e a constante da proposi~ao que 
ora se submete a aprova~ao: a da apresenta~ao de listas altemadas. Pelo atual sistema, 
os membros do Ministerio Publico podem ser classificados para todo 0 quinto, ao 
passo que, pela proposta concorreriamos [ ... J para metade de urn quinto [ ... J Parece
me outrossim que esta proposta incide na mesma inconstitucionalidade da primeira, 
porquanto se a Constitui~ao fala em lista de membros do Ministerio Publico e da 
classe dos advogados, nao me parece possivel oferecer-se ao governo uma lista 
triplice de uma, ou de outra classe, for~ando 0 Executivo a nomear uma vez os 
advogados e outra vez os membros do Ministerio Publico, porquanto ele tern 
liberdade de escolha.' 

o parecer da Comissao - observou 0 Doutor Alphonsus Guimaraes - 'foi no sentido 
de obrigar, de for~ar a haver sempre 0 comparecimento de membros do Ministerio 
Publico na lista"'. 

IX. Cria~io de Associa~iies do Ministerio Publico 

Parecer da Comissao: "Recomenda-se a cria~ao de Associa~oes do Ministerio Publico 
em todos os Estados." 
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o primeiro Congresso Nacional do Ministerio Publico, como se viu, foi realizado 
muito antes da cria'tao da CONAMP. Todavia, atraves de uma delibera'tao do seu 
plemirio, adveio uma "recomenda'tao" que iria come'tar a criar as condi'toes de 
aparecimento dessa entidade: incentivo a cria'tao de Associa'toes de Classe do 
Ministerio Publico nos Estados da Federa'tao. 

Essa proposta foi apresentada em tese do Doutor Edgard Vieira Cardoso, promotor 
de Rio Preto, e assim anunciada: "Vantagens de agremia'tao dos membros do 
Ministerio Publico em associa'toes de c1asse. A Associa'tao Paulista do Ministerio 
Publico e 0 seu progresso". 

A epoca s6 existiam essas Associa'toes em Sao Paulo e no Rio Grande do SuI. Com 
o passar dos anos, elas passaram a existir em todos os Estados da Federa'tao e 
contribuiram decisivamente para evolu'tao do Ministerio Publico de todos os Estados 
da Federa'tao.219 

Chefes de Delega~oes dos Diversos Estados Participantes do Congresso 

Sao Paulo: Doutor Benedito Costa Neto - PGJ 

Doutor Cesar Salgado - 10 Secretario 

Doutor Arruda Sampaio - Redator da Ata da Sessao Preparatoria 

Procurador-Geral Republica - Doutor Inocencio Gois Calmon - Representante 

Tribunal de Seguranya Nacional - Doutor Mac Dowell da Costa e Doutor 
Eduardo Jara 

Alagoas: Doutor Guedes de Miranda - Procurador-Geral de Justiya 

Bahia: Doutor Epaminondas Berbert de Castro - Procurador-Geral de Justiya 

Ceara: Raul Barbosa - Procurador-Geral de Justiya 

Distrito Federal: Romao Cortes de Lacerda - Procurador-Geral de Justiya 

Espirito Santo: Jose Pedro Fernandes Aboudibe - Procurador-Geral de Justiya 

Goias: Doutor Colemar Natal e Silva - Procurador-Geral de Justiya 

Maranhao: Doutor Edison Brandao - Procurador-Geral de Justiya 

Mato Grosso: Doutor Luiz da Costa Gomes - Procurador-Geral de Justiya 

Minas Gerais: Joao Alfonsus de Guimaraes - Representante Procurador-Geral 
de Justiya 

219 Sergipe foi 0 primeiro a atender aquela recomendac;ao, criando a Associac;ao Sergipana do Ministerio 
Publico em 1943, embora dessa entidade tenha havido apenas sua primeira Diretoria, com sua 
reinstalal'tao somente vinte e dois anos depois, em 8 de dezembro de 1965. Minas Gerais fundou a 
sua em 11 de julho de 1957. 
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Para: Ooutor Edgard Augusto Viana - Representante Procurador-Geral de 
Justi~a 

Paraiba - Representante Procurador-Geral de Justi9a 

Pernambuco: Oirceu Ferreira Borges - Representante Procurador-Geral de 
Justi~a 

Piaui: Mario Jose Batista - Procurador-Geral de Justi~a 

Rio de Janeiro: Ooutor Paulino Soares de Souza Neto - Procurador-Geral de 
Justi~a 

Rio Grande do Norte: Raimundo de Macedo - Procurador-Geral de Justi~a 

Rio Grande do SuI - Representante Procurador-Geral de Justi~a 

Santa Catarina: Ooutor Milton Leite Costa - Representante Procurador-Geral 
de Justi~a 

Sergipe: Ooutor Gon~alo Leite - Procurador-Geral de Justi~a 

II Congresso N acional - Guarapari (ES) 

23 a 30 de mar~o de 1973 

Na 7a Sessao Plenaria do 10 Congresso Nacional do Ministerio Publico, em 24 
de junho de 1942, estabeleceu-se que "a Comissao dos Anais convocaria,220 
oportunamente, 0 20 Congresso Nacional do Ministerio Publico, fixando 0 local e a 
data da sua realiza~ao. Essa Comissao nunca 0 fez, razao pela qual por mais de trinta 
anos aquele certame nao se realizou". 

Quando, tanto tempo depois, sediado no Centro de Conven~oes de Guarapari, 
de 26 a 30 de mar90 de 1973, realizou-se 0 II Congresso Nacional do Ministerio 
Publico, 0 conclave foi uma absoluta novidade para a maioria dos que dele 
participaram. 

A grande maioria dos presentes nada conhecia da dinamica de urn Congresso 
Nacional do Ministerio Publico. E verdade que alguns Estados ja tinham realizado 
alguns Congressos Estaduais, como, por exemplo, os Congressos Flurninenses do 
Ministerio Publico, os Congressos do Estado de Sao Paulo ou do Rio Grande do SuI. 
Alguns Estados, todavia, como Minas Gerais, nunc a haviam realizado urn Congresso 
Estadual! 

220 Aquela Comissao era integrada pelos Doutores Raul Barbosa (Ceara), Raimundo Macedo (Rio 
Grande do Norte), Laertes Munhoz (Parana), Gon~alo RoUemberg Leite (Sergipe), Colemar Natal 
e Silva (Goias), Joao Alphonsus Guimaraes (Minas Gerais), Luiz da Costa Gomes (Mato Grosso), 
Mario Jose Baptista (Piaui), Edison Brandao (Maranhao), Eduardo Jara (Do Tribunal de Seguran~a 
Nacional), Vicente de Azevedo (Pernambuco) e Milton Leite da Costa (Santa Catarina). 
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Da esquerda para a direita membros da delega930 de Sergipe: lroito Leo, Paulo Moura, Laurindo 
Campos, Fernando Nunes, Jose Gilson Santos, Jugurta Barreto e Jose Dias e Jorge Mesquita. 

o exemplo dos Congress os Estaduais parece que foi a semente geminadora do 
II Congresso Nacional da Instituiyao. Inlulleros foram os colegas que lutaram pel a 
realizayao daquele Congresso, mas a mem6ria do Ministerio Publico nacional deve 
guardar 0 nome de Antonio Benedicto Amiincio Pereira, Procurador de Justiya do 
Estado do Espirito Santo. Da mesma forma que J. A. Cesar Salgado, na epoca do I 
Congresso Naciona l, em 1943, Benedicto Amiincio foi a alma e 0 espirito do II 
Congresso Nacional do Ministerio Publico. 

Benedicto Amiincio participou do J Congresso do Ministerio Publico de Sao 
Paulo, em 1972, 0 que pode ter-Ihe dado a ideia de reunir 0 Ministerio Publico do 
Brasil, no Espirito Santo. 

Como um dos seus idealizadores e grayas a ajuda do Govemo do Estado e da 
Prefeitura de Guarapari , ele teve coragem e condiyoes de realiza-Io! Nao havia um 
temario sobre 0 qual as teses de veri am se concentrar, mas 0 esquema - que persistiu 
em suas linhas gerais, anos em fora - foi objetivo: trabalhos sobre as areas Penal, 
Processual Penal , Civel e lnstitucional. 

Foi a partir daquele Congresso Nacional que comeyou a realizayao de outros, 
em varios Estados do Brasi l. Ve-se, hoje, que os Congressos Nacionais, juntamente 
com a criayao da CAEMP - hoje CONAMP -, foram 0 sustentaculo da evoluyao do 
Ministerio Publico do Brasil! 

Seis Comissoes Tecnicas esquematizadas trataram, respectivamente, sobre 0 

Direito Constitucional, Administrativo, Comercial e Traballiista; Direito Penitenciario; 
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Direito e Processo Civil; Assuntos Institucionais; Direito Processual Penal; e Direito 
Penal. 

As teses foram mimeografadas e distribuidas aos participantes. Daf por que 
apenas uns poucos tiveram 0 cui dado de reuni-Ias, encadema-Ias e arquiva-Ias nas 
Bibliotecas de suas respectivas Procuradorias-Gerais. 

Com a presen~a do Govemador Artur Carlos Gerhandt Santos, escolhido para 
Presidente de Honra do Encontro, foi instal ado 0 conclave, falando no evento 0 

Secretario do Interior e Assuntos da Justi~a, Doutor Namyr Carlos de Souza, tendo 
anunciado que 

o Espirito Santo vive, neste instante urn dos seus mais fulgurantes dias. Temos a 
ventura de receber 0 Ministerio Publico Brasileiro, numa festa de verdadeira 
integrac;ao da Patria, justamente nas terras de Guarapari, onde 0 Criador primou 
sua obra, em admiravel sintese, despontando as praias de areias ardentes e 
vivificantes. 

Em seguida, saudando os congressistas, falou 0 Promotor de Justi~a capixaba 
Wolghano Barbosa. 

Expressando 0 pensamento da CAEMP, 0 Procurador-Geral de Justi~a de Sao 
Paulo, Oscar Xavier de Freitas, fez urn retrospecto das lutas encetadas pela Institui~ao, 
por meio de conclaves, destacando, entre eles, 0 II Seminario Sergipano do Ministerio 
Publico, onde surgiu a "Carta de Aracaju", a qual foi transformada em "Carta do 
Ministerio Publico Brasileiro" no encontro de Sao Paulo. 

Tambem ressaltou 0 apoio do Govemo capixaba em seu pronunciamento: 

Senhor Govemador, as gerac;oes mais novas, depositarias e destinatarias do labor 
presente, guardarao na memoria deste conclave e registrarao na historia da Patria 
continental, 0 prestigio que 0 Govemador deste Estado outorga ao Ministerio Publico 
de todos os Estados do Brasil e os de hoje saberao, desde logo, distinguido, como 
distingue no presente a lideranc;a do Ministerio Publico do Espirito Santos, conduzido 
pelo iminente Presidente de sua Associac;ao, Antonio Benedito Amancio Pereira. 

Finalizando a sessao solene de instalac;ao, 0 Govemador Artur Carlos afirmou 
ter de sua parte "0 maior apre~o ao Ministerio Publico e 0 reconhecimento dos seus 
meritos se manifesta na alta considerac;ao com que sempre distingue tao nobre classe". 

Deve-se observar que a epoca existia 0 Estado da Guanabara, criado com a 
transferencia do Distrito Federal para Brasilia. A impressao que se tinha e que os 
Promotores de Justi~a do Estado da Guanabara faziam questao de nao serem 
confundidos com os membros do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro. 
Havia momentos em que ate mesmo davam a impressao de se julgarem "superiores" 
aqueles! 
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Por outro lado, a Defensoria Publica da Guanabara, it epoca, integrava os 
Quadros do Ministerio Publico, pelo que alguns Defensores Publicos participaram 
daquele Congresso, no qual defenderam teses. 

A fusao da Guanabara com 0 Estado 0 Rio de Janeiro, a cria9ao da CAEMP 
(posteriormente CONAMP), cuja Presidencia, por duas vezes consecutivas foi 
entregue a urn representante do Estado do Rio de Janeiro (Ferdinando de Vasconcellos 
Ribeiro), apos aquela fusao, rapidamente acabou com tal situa9ao. 

Como convidado especial, participou daquele Congresso 0 Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Jose Geraldo Rodrigues de A1ckmin. Ao proferir palestra, mostrando 
sua visao acerca da fun9ao do Ministerio Publico, ele mostrou que aquela Institui9ao 
nao poderia mais ticar restrita aos lindes do processo, mas deveria, sim, afastar-se da 
"defesa do soberano", para tornar-se uma Institui9ao voltada it defesa da ordemjurldica, 
inclusive, contra os desvios e abusos da autoridade, 0 que significa a extensao de 
suas fun90es e das suas responsabilidades. 

Em uma visao de futuro que assume grande significa9ao historica, ele se 
antecipou na avalia9ao do poder investigatorio do Ministerio Publico, ao concluir 
que 

nao deve causar especie, assim, que se the concedam, nessa fase investigat6ria, 
poderes para que alcance a finalidade procurada, e ainda que as condicroes do pais 
recomendem solucrao semelhante a que vige, nada se me afigura obstar que a 
investigacrao criminal possa estar sujeita a vigilancia e orientacrao do Ministerio 
Publico, apto a avocar e a dirigir, diretamente, essa atividade, quando a considere 
necessario. 

Estrutura Funcional do II Congresso Nacional- Guarapari 

Presidente de Honra: Artur Carlos Gerhand Santos - Governador do Espirito 
Santo 

Presidente do Congresso: Namyr Carlos de Souza - Secretario do Interior e 
Assuntos da Justi9a 

Coordenador-Geral: Benedicto Amancio Pereira - Presidente da AEMP 

Secretario-Geral: Nilson Favaro Bermudes (ES) 

Comissao Executiva 

Presidente: Oscar Xavier de Freitas - Presidente da CAEMP, Procurador-Geral 
de Justi9a de Sao Paulo 

10 Vice-Presidente: Carlos Guilhenne Fernandes Carvalho - Procurador-Geral 
do Espirito Santo 
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20 Vice-Presidente: Lauro Pereira GuimaIies - Procurador-Geral de Justi~a do 
Rio Grande do Sui 

Membros: 

Walderedo Nunes da Silva - Presidente AMP do Rio Grande do Norte 

Procuradores de Justi~a do Espirito Santo: Annibal de Athayde Lima, Jose 
Athayde, Mauricio de Oliveira e Paulo Augusto Costa Alves. 

Promotores de Justi~a: Carlos Itibere Rezende de Castro Caiado, Diogenes 
Malacarne, Elias Faissal, Geraldo Correia Lima, Haedel Mello Carneiro, Joao 
Valdetaro Netto, Jose Venancio Salgueiro Machado, Keil Nascimento Ferreira, Martim 
Francisco Lima, Nilson Favaro Bermudes, Romulo Cola, Sergio Gon~alves Lorego e 
Wolghano Barbosa. 

Coordenadoria-Geral 

Coordenador-Geral: Antonio Benedicto Amancio Pereira 

10 Secretario: Carlos Siqueira Netto (SP) 

2° Secretario: Alulzio Alberto da Cruz Quintao (MG) 

Assessores: 

Antonio Carlos Morais (ES), Arlindo Sasso (ES), Fernando Assis Ribeiro (ES), 
Jose Lemos Barbosa (ES), Roque Gelson Rodrigues (ES), Sergio Gon~alves Lorego 
(ES), Zelio Guimaraes Silva (ES) e Wellington da Costa Citty (ES). 

Secretaria-Geral 

Secretario-Geral: Jose Cupertino Gon~alves (CAEMP-MG) 

1° Secretario: Carlos Ruy de Menezes (ES) 

2° Secretario: Guido Henrique Meinberg (SP) 

3° Secretario: Diogenes Malacame (ES) 

Redatores: 

Paulo Augusto Costa Alves (ES), Marco Aurelio Costa Moreira de Oliveira 
(RS), Romulo Cola (ES) e Ney Fayet de Souza (RS) 

Comissoes Tecnicas 

Assuntos Institucionais 

Presidente - Herminio Alberto Marques Porto (SP) 

Secremrio - Aldo Almeida Prado Magalhaes 

Relatores: 

Antonio Celso Di MUDo Correa, Benedito Lapa Tancoso, Paulo Norberto A. 
Paula, Antonio Raphael da Silva Salvador. 
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Penal 

Presidente - Antonio Ricardo de Medeiros (RS) 

Secretario - Marco Aurelio C. Moreira Oliveira 

Relatores: 

Walter Coelho, Ney Fayet Souza e Alberto Rufino Rodrigues Souza. 

Direito Processual Penal 

Presidente - Virgilio Augusto da Costa Val (RJ) 

Secretario - Savio Soares de Souza 

Relatores: 
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Carlos Augusto Lopes Filho, Herval Basilio, Jose IvanirGussman e Nilo Batista. 

Direito Processual Civil e Processo Penal 

Presidente - Francisco Evando de P. Onofre (PE) 

Secretario - Darley de Lima Ferreira 

Relatores: 

Jarbas Fernandes da Cunha, Joao Jose Ribeiro, Waldemir de Oliveira Lins e 
Olimpio Costa Junior. 

Direito Penitenciario 

Presidente - Jose Julio Guimaraes Lima (DF) 

Secretario - Jose Dilermando Meireles 

Relatores: 

Geraldo Nunes, Jarbas Fidelis de Souza de Souza, Jose Andre Casas Garcia e 
Marluce Aparecida Barbosa Lima. 

Constitucionall Administrativo/ComerciallTrabalhista 

Presidente - Armando de Oliveira Marinho (GB) 

Secretario - Antonio Paiva Filho 

Relatores: 

Arion Sayao Romita, Mariana Herescu, Carlos Augusto V. Albuquerque e 
Valneide Serrao Vieira. 

Numero de Trabalhos apresentados 

Penal: 12 

Civel: 11 
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III Congresso Nacional - Porto Alegre (RS) 

31 de mar~o a 5 de abril de 1974 

Mensagem dos Anais do Congresso 

A Dire~ao do III Congresso Nacional do Ministerio Publico apresenta aos ilustres 
participantes deste encontro 0 primeiro volume de seus ANAIS. Nele estao reunidas 
todas as teses a serem submetidas aos congressistas e discutidas nas comissoes 
tecnicas e em plemirio. 

Ao receber 0 Ministerio Publico do Rio Grande do SuI a incumbencia de sediar este 
congresso de ambito nacional, apelou a todos os colegas dos mais diferentes recantos 
do territ6rio patrio, para que enviassem trabalhos originais destinados ao debate, 
trocas de pontos de vista e delibera~oes. 

Varias teses chegaram as maos dos organizadores do congresso, como resultado do 
esfor~o de muitos cole gas, avidos de colaborar para 0 aperfei90amento de nossa 
institui~ao e que de melhor interpreta9ao dos principais ramos do direito onde 
atuamos. 

Pretendendo facilitar a tarefa dos congressistas, a dire9ao do conclave reuniu em 
urn volume, gra9as ao patrocinio do Governo do Estado e a coopera9ao da 
Companhia Rio-grandense de Artes Graiicas, todos os trabalhos incluidos na pauta 
de debates. Desta forma, os participantes poderao examinar as teses a serem levadas 
as comissoes tecnicas, antes mesmo de se instalarem os diversos grupos de estudo. 
Para facilitar a consulta, as teses foram reunidas por materia, na seguinte ordem: 
Direto Civil, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal e 
Assuntos Institucionais. 

o segundo volume dos Anais, a ser lan~ado ap6s 0 Congresso, contera todas as 
colabora~oes que, por for9a regimental, nao necessitem de previa apresenta9ao as 
comissoes. Nele serao publicadas indica~oes, recomenda90es ou comunica90es bern 
como as conferencias proferidas durante 0 encontro. Tambem os debates travados 
em tome de materias de marcante interesse ou originalidade de enfoque serao 
reunidos nesse volume Finalmente serno publicadas as conclusoes aprovadas pelo 
plemlrio deste III Congresso e que representam novas tomadas de posi9ao da classe 
a respeito das mais importantes materias juridicas e da coloca9ao institucional do 
Ministerio publico.:!:!' 

Estrutura Funcional do III Congresso Nacional- Porto Alegre 

Presidente de Honra: Euclides Triches - Govemador do Rio Grande do SuI 

Homenagem: Oscar Xavier de Freitas - Presidente da CAEMP 

221 Esse volume nunca chegou aos congressistas e nao se tern noticia de ter sido publicado. 
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Oa esquerda para a Direita: Reynaldo Edreiras Martins (GO), Onemyr Schultz (RS), Joaquim Cabral 
Netto (MG), Sergio Lofego (ES), Ramagem Badaro (BA), Walderedo Nunes (RN) e Manoel 

Medeiros (RN). 

Presidente do Congresso: Lauro Pereira Guimaraes - Procurador-Geral do Rio 
Grande do Sui 

Vice-Presidencia: Francisco Jose Pinos Lobato - Presidente AMPRS 

Orgiios do 3' Congresso 

Coordenador-Geral - Ladislau Fernando Riihnelt 

Secretario-Geral - Alceo Moraes Almeida 

Tesoureiro-Geral - Armindo Edgar Laux 

Coordenadorias: 

Social - Jupiter Torres Fagundes 

Divulga,iio - Sergio da Costa Franco 

Transporte - Jose Antonio Brandiio Caminha 

Comunica,oes - Lauro Nelson Fornari Thome 

Tecnica - Marco Aurel io Costa Moreira de Oliveira 

Recep,iio, Credencia,ao e lnfomla,iio - Joao Barcelos de Souza 

Estranho e que apenas integrantes do Min isterio Publico do Estado da 
Guanabara participaram efetivamente daquele Congresso .'" Somente a partir do 4' 

222 " Partici pa~ao Efetiva" na espccic diz respeito, apenas, it apresentayao de lese ao Congresso. Verdade 
que, naqueJa oportunidade, roi cnlregue ao Procurador de Ju st iy3 do Rio de Janeiro, Ellis Hermydio 
Figueira, a Presidencia da Comissao Tecnica de Processo Civil. 
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Congresso Nacional, realizado, em Uberlandia, Minas Gerais, em 1975, e que surgiram 
os primeiros integrantes do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro. 

Numero de Trabalhos apresentados 

lnstitucionais: 9 

Penal: 26 

Civel: 10 

IV Congresso Nacional - Uberlandia (MG) 

1975 

o Congresso nao teve urn titulo geral dividido em subtemas, dentro dos quais 
as teses seriam apresentadas. Esse sistema, alias, s6 surgiu a partir do 5° Congresso 
Nacional e deveu-se ao crescente numero de sells participantes. 

HOllve lima expectativa acerca da rea,iio da poplIla,ao daqllela cidade do 
interior diante de congressistas famosos e influentes (0 que, todavia, ja oCOtTera por 
ocasiiio do 11 Congresso Nacional, realizado em GlIarapari), mas 0 sucesso do encontro 
superou todas as expectativas! Todas as Associa,oes estaduais de Classe do Ministerio 
Publico, fili adas a CAEMP, enviaram substanciais delega,oes. 

Estrutura Funcional do VI Congresso Nacional - UberHindia 

Presidente de Homa: Antonio Aureli ano Chaves Mendon,a - Governador de 
Minas Gerais 

Damasio Evangelista de Jesus (SP) defende sua tese, - Um 1101'0 coso de imprescritibilidade da 
pretellSoo execmoria ", no IV Congrcsso Nacional do Ministerio Publico. 
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PresidelHe do Congresso: Renato de Freitas - Prefeito de Uberlandia 

Comissao Execu tiva 
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Presidente: Jose Arthur de Carvalho Pereira - Procurador-Geral de Justiya 

Vice-Presidente: Marcos Elias de Freitas Barbosa - Presidente AMMP 

Coordenadoria-Geral 

Caio Bolivar Leite Guimaraes, Caste liar Modesto Guimaraes, Albelto Pontes, 
Thales Helcio Alves Borges, Gera ldo de Carvalho. 

Secreta ria Geral 

Joaquim Cabral Netto, Jedor Pereira Baleei ro, Jose Maria Ribeiro. 

Numero de Trabalhos apresentados223 

Institucionais: 10 

Penal: 19 

Civel: II 

Alguns dos membros do Ministerio Publico de Minas Gerai s no Congresso, identificados: l. Pedro 
Rolla Sobrinho; 2. Jesu Pontes; 3. Chri spim Olavo; 4. Joaquim Novais; 5.Luiz Gomes da Si lva; 6. 
Afranio Proen9a; 7. Joaquim Cabral Netto; 8.Caslell ar Modesto Guimaraes; 9. Joao Ribeiro ; ID. 

Ali ll a de Castro Neves; 11. Manoel Vieira da Costa Jill1ior; 12. Otacilio de Paula; 13. Pedro Monti 
Neto; 14. Helvecio Miranda Magalhacs; 15. Juarez Cabral; e 16. l edor Pereira Baleeiro. 

223 Tres tesistas do ramo Penal/Processual Penal e lUll de materi a Instituc ional nao puderam ser 
idcntificados por seus Estados, tendo cm vi sta nao constar a indicayao em suas teses. 
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V Congresso Nacional- Recife (PEl 

25 a 29 de setembro de 1977 

Mensagelllllos Anais do COllgresso 

Nao cometeremos a ingenuidade de anunciar que este e a primeiro volume dos 
ANAlS, contendo as teses apresentadas, e que a elc se seguini lim segundo volume, 
enfeixando tudo 0 que correu durante 0 certame. 

A experiencia vern mostrando que raramente pode ser cumprida a segunda parte do 
anllncio. Passado 0 Congresso, nem sobram meias, nem e passivel mobil izar novos. 
Mfngu3 a entusiasmo pelas tarefas do p6s-Congressos. 

Isso f.n com que, ao publicarmos em livro - e antecipadamente - as teses elabora
das para 0 V CONGRESSO NACIONAL DO MIN ISTERJO PUBLICO, nilo pro
meteremos um segundo volume exclusivamente para as conclusoes, indica~6es, 
mocyoes, recomendacyoes, comunicayoes, confcrencias, discursos, etc. Tudo isto 
constant do proximo nlllnero da nossa Revista do Minish!rio Pllblico de Pernambu
co, a sair antes do fim deste ano. 

Reunindo em livro todas cssas numerosas teses - cllja quant idade bem atesta 0 

grande in teresse despertado pelo encontro do Reci fe - movcu-nos 0 propos ito de 
faci litar 0 manuseio desses tTabalhos pelos congressistas e, ao mesmo tempo, conferir 
a tais produryoes intelectuais um senti do de permanencia. 

As teses estao dispostas na ordem e na conformidade do Temario, e tivemos 0 

cll idado de, depois de cada uma del as, acrescentar fo lbas em bran co para anotayoes, 
onde poderao ser lanyadas todas as ocorrencias de discussao e aprovayao. 

Da esquerda para a direita: Jose Pereira da Costa (GO) e Jose Antero Monteiro Filho (MG). Professor 
Henrique Fonseca de Araujo, Procurador-Geral da Republica. 
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Estrutura Funcional do V Congresso Nacional - Recife (PE) 

Patrono: Jose Francisco de Moura Cavalcanti - Governador do Estado de 
Pernambuco 

Presidente de Honra: Sergio Higino Dias dos Santos Filho - Secretario da 
Justic;a 

Comissao Organizadora 

Presidente-Geral: Waldemir Oliveira Lins - Procurador-Geral de Justic;a 

Presidente Executivo: Massilon Tenorio de Medeiros - Presidente da AMPP 

Coordenadores 

Artur Barros de Albuquerque Lima, Clementi no Mariz de Faria, Francisco Evandro 
de Paiva Onofre, Francisco de Figueiredo Matos, Jarbas Fernandes da Cunha, Joao Jose 
Ribeiro, Joao Lustosa Cantarelli, Joao Rufino da Silva Melo, Mayr Maranhao Lapenda, 
Olimpio da Costa Junior, Waldecy Soares da Fonseca e Waldir de Andrade Bitu. 

Com urn comparecimento de mais de seiscentos integrantes da Instituic;ao de 
varios Estados da Federac;ao, 0 Congresso foi solenemente instalado no auditorio da 
FESP, com a presenc;a do Governador Moura Cavalcanti. Os congressistas foram 
saudados pelo Procurador-Geral Waldemir Oliveira Lins e pelo Presidente da APMP, 
Promotor Massilon Tenorio de Medeiros. 

Foi colocado em destaque que 0 objetivo daquele Congresso era 0 de "dar 
continuidade ao trabalho para 0 maior fortalecimento da Instituic;ao, estreitamento, 
cada vez pujante, dos lac;os da nossa uniao fraterna e cuidar do aprimoramento cultural 
do parquet". 

o encerramento da sessao solene de instalac;ao contou com a presenc;a dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, Thompson Flores, Djacy Falcao e Cordeiro 
Guerra e do Procurador-Geral da Republica Professor Henrique Fonseca de Araujo, 
dentre outros. 0 Governador Moura Cavalcanti fez urn eloquente pronunciamento, 
destacando a posic;ao da lnstituic;ao e afirmando que "0 Ministerio Publico e mais do 
que urn Poder, pois aciona 0 Poder Judiciario e adverte 0 Poder Executivo". 

Cinquenta e duas teses foram debatidas nos saloes da Faculdade de Adminis
trac;ao e, dentro da programac;ao cultural, foram proferidas duas confen!ncias: uma 
abordando 0 tern a "A intervenc;ao do Ministerio Publico nos casos previstos no arti
go 82, inciso III, do CPC", sob a responsabilidade do jurista Calmon Passos, inte
grante do parquet baiano; e a outra, "Perspectivas do Ministerio Publico Brasileiro", 
proferida pelo Prof. Henrique da Fonseca Araujo, Procurador-Geral da Republica. 

Ao termino do V Congresso Nacional, 0 Presidente da CAEMP proferiu 0 

seguinte discurso: 
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A Confedera~ao Nacional das Associa~oes Estaduais do Ministerio Publico felicita 
os seus ilustres realizadores e Congressistas pela excelencia das teses apresentadas 
e pelo alto nivel intelectual demonstrado nos debates aqui travados. 

Aos companheiros do Ministerio Publico de Pernambuco, sob a exemplar chefia de 
Waldemir Oliveira Lins e a lideran~a finne e escIarecida de Massilon Tenorio de 
Medeiros, responsaveis diretos pelo evento, queremos significar nosso especial 
agradecimento a par de nossa palavra de regozijo, pelo magnifico esfor~o 
desenvolvido para que tudo transcorresse, no conclave que ora se encerra, dentro 
do melhor cIima de harmonia e de proficiente trabalho. 

Ao Senhor Governador Moura Cavalcanti, ao seu digno Secretario da Justi~a e ao 
bravo povo pernambucano, a gratidao dos Procuradores e Promotores de Justi~a de 
todos os rincoes do Brasil, que vieram a Recife - ber~o dos sentimentos nativistas 
da Patria - para viver mais urn instante de uniao e de convergencia de ideias em 
bern do Ministerio Publico e das institui~oes juridicas do Pais. 

Como presidente da CAEMP, ouso afirmar sem receio de contesta~ao valida, que 0 

V Congresso Nacional ficara registrado na historia do Ministerio Publico como 
marca da maioridade institucional. 

Em verdade, para ressaltar a importancia de que se revestiu 0 conclave, para nos 
que temos a responsabilidade de condu~ao da classe, bastaria apontar a aprova~ao 
pelos congressistas do trabalho intitulado "Ministerio Publico: Uma Nova Estrategia 
Para Seu Aperfei~oamento", da lavra do Subprocurador da Justi~a do Estado de 
Sao Paulo, Doutor Carlos Siqueira Netto, que preconiza, como politica a ser seguida 
pela CAEMP, a lideran~a da marcha ascensional da Institui~ao, traduzida em urn 
"Projeto Nacional do Ministerio Publico". 

Recordando os pioneiros Congressos fluminenses, 0 de Sao Paulo, 0 Interamericano, 
em Brasilia, os Seminarios de Aracaju, os Nacionais de Guarapari, Porto Alegre, 
Uberlandia e, agora, 0 de Recife, que inspiraram e cristalizaram a CAEMP, 0 autor 
que, como seu vice-presidente, integrou a diretoria da Confedera~ao das Associa~oes 
Estaduais do Ministerio Publico, sugere, com oportunidade e equilibrio, novos rumos 
para a entidade. 

Apos referencia a "Consciencia Nacional" ja criada no proprio ambito da Institui~ao, 
atraves da sistematiza~ao de ideias comuns, entende que a CAEMP se encontra em 
condi~oes de desencadear a luta para 0 ad vento de "uma Consciencia Social" em 
torno do Ministerio Publico, para que a Na~ao sinta sua necessidade e sua utili dade 
e se disponha a dota-Io dos atributos, fun~oes e prerrogativas funcionais a altura de 
uma sociedade aberta, democratica, ecumenica, criativa, em desenvolvimento. 

Considera, ainda, que "a CAEMP, a despeito dos ceticos, e hoje a interlocutora 
valida junto aos setores de decisao, pois fala em nome de todos, apresenta propostas 
concretas de reformas e inova~oes, colhidas nas fontes imorredouras dos congressos 
e reunioes, na atividade diaria, rica e produtiva dos Promotores de Justi~a, 
Procuradores da Justi~a, Procuradores da Republica e outros orgaos proprios da 
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Institui~ao. Por agregar as Associac;oes cujos representantes sao eleitos, diretamente, 
pela c1asse, esta a CAEMP liberta de eventuais constrangimentos e impedimentos 
que tolhem, as vezes, a a~ao de setores institucionalizados do Ministerio Publico; 
por interpretar as aspira~oes da c1asse, enquanto classe, que, na verdade, confundem
se com aquelas da propria Instituic;ao, age a CAEMP, infonnada pelo que ha de 
melhor em postura ideologica, para acolher em seu seio as associa~oes de c1asse 
que inverteram a enfase das prioridades, acentuando as necessidades institucionais, 
de aperfei~oamento e defesa, sobre aquelas de atendimento direto das necessidades 
dos seus associ ados", a CAEMP assim revitalizada, frisa 0 culto representante do 
parquet bandeirante, "tornou-se a interprete dos postulados do Novo Ministerio 
Publico do Brasil". 

Dentro de tal ordem de ideias e que ha de se desenvolver 0 "Projeto Nacional do 
Ministerio Publico". 

Projeto que consubstancia os mesmos principios gerais para a Institui~ao, quer no 
plano Federal, quer na esfera Estadual, que defina a Institui~ao e seu carater de 
pennanencia, dispondo sobre a ampliac;ao de suas atribui~oes, a estrutura~ao da 
carreira e a opc;ao definitiva pela profissionalizac;ao, nos tennos do trabalho aprovado. 

A Confederac;ao das Associac;oes Estaduais do Ministerio Publico, por endossar 
plenamente os conceitos expendidos pelo ilustre Procurador do Estado de Sao Paulo, 
que mereceram unanime e integral acolhida do V Congresso Nacional do Ministerio 
Publico, reafinna, solenemente, neste momento, sua detenninac;ao de lutar pela 
criac;ao da "Consciencia Social em torno do Ministerio Publico; de sua conceitua~ao, 
de sua importancia, dos beneficios sociais que sua atua~ao dinamica e desinteressada 
podera trazer a coletividade, a ordem social e luridica". 

Nao nos iludamos com a obten~ao de ocasionais vantagens materiais, dado 0 seu 
carater eremero, pois todas elas, via de regra, tern-nos sido concedidas como dadivas 
e jamais como reconhecimento da relevancia das fun~oes que desempenhamos. 

Dai a verifica~ao de que a luta pelo fortalecimento do Ministerio Publico esta 
intimamente ligada a luta pela propria afinna~ao institucional. 

Temos segura convic~ao, contudo, de que urn amanha mais risonho esta sendo 
desenhado para a lnstituic;ao. 

E foi precisamente neste recinto que se revelaram os primeiros sinais de uma nova 
realidade: a maioridade do Ministerio Publico, que se faz sentir pela ressonancia de 
suas reivindica~oes juntos aos Poderes da Republica. 

Se nao bastasse a presenc;a do eminente Ministro Thompson Flores, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal acompanhado de seus insignes colegas do Pretorio Ex
celso, Ministros Djacy Falcao e Cordeiro Guerra, na sessao solene de instalac;ao dos 
nossos trabalhos, outra nao poderia ser a interpreta~ao daqueles que, como nos, trans
fonnaram os seus esfor~os pela valoriza~ao da Ministerio Publico em verdadeiro obje
tivo de vida, apos a conferencia proferida pelo Professor Henrique Fonseca de Araujo. 
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Quem conhece de perto 0 ilustre Proeurador-Geral da Republica, que alia a fineza 
de trato e aos conhecimentos jurldicos, profunda e invulgar sensibilidade politica, 
haurida no desempenho de brilhante carreira parlamentar, sabe perfeitamente que 
Sua Excelencia, emerito eonhecedor das elevadas responsabilidades do cargo que 
ocupa, por mais que, pessoalmente, estivesse de acordo com as aspira~oes do 
Ministerio Publico, nunea, perante audit6rio do porte do que ouviu suas palavras 
assumiria a posi~ao que assumiu, se nao tivesse a certeza de que, finalmente, os 
altos escaloes govemamentais compreenderam a magnitude das tarefas confiadas 
ao Ministerio Publico e resolveram dispensar-Ihe 0 tratamento a que faz jus. 

Se assim nao fosse, nao teria 0 incHto jurista, rotulado de esplendido 0 Anteprojeto 
de Lei Complementar que Ihe foi apresentado pela CAEMP e apoiado, 
expressamente, sem ressalva de qualquer especie, a escolha do Procurador-Geral, 
com status de Secremrio de Estado, recaindo entre membros da institui~ao, a cria~ao 
obrigat6ria do Colegio de Proeuradores e Conselhos Superior; 0 escalonamento de 
veneimentos da classe, a partir da remunera9ao do Procurador-Geral; e a coneeitua~ao 
do Ministerio Publico como 6rgao independe e politicos os seus agentes, atuando 
"com plena liberdade funeional, desempenhando suas atribui~oes com prerrogativas 
e responsabilidades pr6prias, estabelecidas na Constitui~ao e Leis especiais", 
adotando 0 magisterio do consagrado Hely Lopes Meireles. 

A confian9a na orienta~ao do Govemo Federal nao nos fam, porem, esmorecer na 
lutas que temos travado em prol dos interesses Institucionais. 

A CAEMP, como entidade Nacional representativa do pensamento da classe, que 
abriga, em seu convivio, vinte Associa90es Estaduais ao lado do Ministerio Publico 
Federal, reunido na Assoeia~ao dos Procuradores da Republica, estani com a aten9ao 
voltada para os trabalhos de elabora~ao de Lei Complementar do Ministerio Publico, 
para estar ciente de que a vit6ria final tern sempre como pre~o a etema vigilancia. 

Esta e a mensagem que a CAEMP traz aos participantes do V Congresso Nacional 
do Ministerio Publico, na oportunidade do seu encerramento. 

Constitui uma palavra de fe nos principios basicos da institui~ao e de certeza na 
irreversibilidade dos ideais que animam e inspiram a mareha hist6rica do Ministerio 
Publico em busca de sua verdadeira destina~ao. 

Temas do Congresso: 

I. Poder Constituinte; 

II. Ministerio Publico e Constitui9ao; e 

III. Ministerio Publico e Justi<;a. 

Numero de Trabalhos Apresentados 

Penal: 32 

Civel: 13 

Institucionais: 4 
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VI Congresso Nacional - Sao Paulo (SP) 

22 a 29 de junho de 1985 

355 

Em 29 de junho de 1983, por ocasHio do VI Congresso Nacional do Ministerio 
Publico, realizado em Sao Paulo, estavamos nos albores de uma Assembleia Nacional 
Constituinte e Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente da Confederayao Nacional do 
Ministerio Publico (CONAMP) e Presidente Executivo do VI Congresso Nacional, 
nao deixou de aproveitar aquela oportunidade para apresentar a todos os representantes 
do Ministerio do Brasil, presentes aquele conclave, as grandes expectativas da 
CONAMP na futura Constituiyao. Para isso, ele registrou na Sessao de Abertura dos 
seus trabalhos, no Hotel Transamerica: 

Mensagem de abertura do Congresso 

Reimem-se hoje, nesta Casa de Trabalho que e motivo de orgulho para todos os 
paulistas, cerca de novecentos Promotores e Procuradores de Justi~a de todo 0 Pais. 
Vindos dos mais variados rincoes, do extremo norte ao extremo sui, a custa de 
sacrificios, dao-nos a prova maior da for~a desta institui~ao ainda nao bastante 
conhecida, muitas vezes incompreendida, que e 0 Ministerio Publico. Tangidos por 
urn ideal, estamos agora juntos fisicamente, ja que, em espirito jamais houve 
fronteiras, nem distancia que nos separasse. 

Nossa Institui~ao amadureceu na luta. Enfrentando desafios poderosos, exorcizando 
os maus pressagios dos que a queriam fraca, subserviente e inerte, chegamos ate 
aqui. Unidos a favor do bern comum, conscientes do papel a desempenhar, dispostos 
a encarar e vencer os novos obstaculos que surgirao. 

Aproxima-se a hora de definic;ao. Em breve espac;o de tempo, estara instalada a 
Assembleia Nacional Constituinte. Sera 0 momento das grandes mudan~as, da 
satisfa~ao dos anseios populares, da formalizac;ao de urn novo pacto social. 

Muito se espera da Constituinte. 

Aguarda-se que estejam nela representados todos os segmentos sociais sem 0 

predominio dos interesses economicos, para que nao tenhamos urn novo pacto das 
elites, em detrimento das classes trabalhadoras. 

Aguarda-se que a nova Carta Magna contenha 0 essencial para uma sociedade livre e 
mais justa, com oportunidades iguais para todos. Temos a mais absoluta convicc;ao de 
que, com a mobilizac;ao constante e permanente da sociedade civil, poderemos construir 
uma nac;ao verdadeiramente democratica, on de prevalec;a 0 primado da lei e da Justic;a. 

E nesta sociedade democratica, mais do que nunca, avulta a responsabilidade do 
Ministerio Publico. 

Representante da sociedade, encarregado de levar a juizo 0 debate sobre os interesses 
indisponiveis do homem e do cidadao, deve 0 Promotor de Justi~a assumir, de uma 
vez por todas, sua condic;ao de advogado do povo. 
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Na area criminal, ha que se fiscalizar de forma adequada a investiga~ao do crime, 
passando a se ter controle do fato e nao do inquerito, ao mesmo tempo em que se 
propugne por melhores condi~oes legais e materiais de atua~ao, para enfrentar os 
desafios dos abusos do poder economico e exercer a efetiva fiscalizar;ao das contas 
publicas. 

E preciso que alcemos a bandeira da mudanr;a, por uma legislar;ao que atinja nao 
apenas 0 delinqiiente estigmatizado pela violencia, mas que, principalmente, permita
nos ir alem, aplicando a lei contra quem quer que seja, sem perseguir;oes, nem 
odios, mas tambem sem contemplar;ao ou favorecimentos. 

Ao lado de medidas legais, havera a necessidade de uniao de todos, policiais,jufzes, 
promotores e advogados, em tomo de necessidade de eficiencia da resposta penal. 
E isto so podera ser feito sem preocupar;oes classistas, sem apelos demagogicos, 
sem imposir;oes. E nesse delicado momento, em que tanto se questiona a propria 
Justir;a, em que linchamentos nos dao 0 maior atestado de descren~a na resposta 
estatal ao crime, medidas isoladas, oportunistas e aparentemente sedutoras, como a 
denominada "a~ao penal popular", s6 contribuem para acirrar os animos e desviar 
as atenr;oes dos verdadeiros problemas. Nao e este 0 momento adequado, mas nao 
poderiamos deixar de salientar, nao apenas como Promotores de Justir;a, mas tambem 
como cidadaos, nosso vee mente e absoluto repudio a malsinada ideia de "a~ao 
penal popular". 

Somente serviria para ferir 0 direito fundamental do homem, 0 direito de liberdade, 
expondo 0 cidadao a perseguir;oes pessoais e politicas, a vinganr;as e a extorsoes, 
sem a garantia de ser acusado por urn 6rgao imparcial, isento de paixoes. 

Se falhas existem, nao podem ser debitadas unicamente ao Ministerio Publico, e 
sim a maquina judiciaria como urn todo. Vamos corrigi-Ias juntos, sob 0 mesmo 
ideal de bern servir. 

Alem de suas atribui~oes tradicionais, entendemos que devera caber ao Ministerio 
Publico, agora sem exclusividade, a defesa dos interesses difusos ou supra
individuais, em especial, os referentes a prote~ao do meio ambiente e dos direitos 
do consumidor. Fa~amos da nossa institui~ao urn instrumento de melhor acesso a 
Justi~a, identificando-a com os desejos e expectativas daqueles que veem na figura 
do Promotor 0 destinatario de sua ultima esperan~a. 

Esta e a nossa proposta. Este e 0 nos so compromisso. E a nossa missao. Por isso nos 
reunimos. Para demonstrar a necessidade de que 0 Ministerio Publico ocupe na 
nova Constitui~ao 0 seu verdadeiro lugar. Lugar que pretendemos seja nos so pelo 
reconhecimento social de uma atua~ao voltada para 0 bern comum. E preciso que, 
ainda uma vez, se diga que nao reivindicamos benesses, nao queremos favores, 
nem privilegios de carater pessoal. Exigimos apenas 0 minimo para exercer nossas 
funr;oes com dignidade. 

Queremos 0 Promotor de Justi~a independente, com garantias de atua~ao e de 
carreira, sem outra subordina~ao senao a lei e a sua consciencia. 
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Queremos 0 Ministerio Publico autentico e forte, em que nao haja a possibilidade 
de demissao "ad nutum" de seu Chefe, que possua autonomia administrativa e 
finance ira, para que possa exercer 0 seu auto-govemo sem ingerencias de qualquer 
especie. 

Queremos que se tomem realidade as palavras do maior Iider brasileiro dos ultimos 
tempos, Patrono deste Congresso, 0 Promotor de Justi~a Tancredo de Almeida Neves, 
que nos disse: "0 Ministerio Publico nao pode circunscrever-se tao somente a ser 0 

fiscal da lei. Nao pode tao somente se entregar ao cumprimento dos seus 
predicamentos classicos, definidos em lei. E preciso que se de ao Ministerio Publico 
outras atribui~oes, compativeis com a evolu~ao do processo social brasileiro. 
Defender a lei, defender 0 interesse publico, defender sobretudo os desprotegidos e 
os oprimidos". 

Simbolo de mudan~a, encama~ao da esperan~a de urn povo, Tancredo nos deixou 
uma heran~a, que pode ser resumida em tres palavras: fe, liberdade e justi~a. 

Sejamos fieis a sua memoria. Espalhemos sua fe no futuro do nosso Pais. Exercendo 
nossa profissao na intransigente defesa da liberdade, cerceando os abusos, e 
assegurando a cada urn 0 direito de viver de acordo com a sua propria consciencia. 
Fa~amos do Ministerio Publico urn instrumento de Justi~a social, contribuindo para 
a reconstru~ao de uma sociedade hoje destro~ada pelas desigualdades, pela miseria 
e pela descren~a nos homens e nas institui~oes. 

Acima de tudo, nao nos esque~amos do nosso compromisso de Promotores de Justi~a, 
reunidos em tomo do mesmo ideal. Mais do que nunca, e preciso que se diga: nao 
vamos nos dispersar! 

Estrutura Funcional do VI Congresso N acional 

Patrono: Tancredo de Almeida Neves - Presidente da Republica 

Presidente de Honra: Andre Franco Montoro - Govemador do Estado de Sao 
Paulo 

Comissao Organizadora 

Presidente-Geral: Paulo Salvador Frontini - Procurador-Geral de Justic;a 

Presidente Executivo: Luiz Antonio Fleury Filho - Presidente da CONAMP 

Coordenador-Geral: Antonio Araldo Ferraz Oal Pozzo 

Coordenadorias 

Financ;as - Tilene Almeida de Morais 

Teses e Publicac;oes - Julio Francisco dos Reis 

Eventos Especiais - Carlos Alberto de Campos 
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Rela~oes Publicas - Jose Luiz Dias Campos 

Seguran~a e Transporte - Jose Caleiro Filho 

Imprensa e Divulga~ao - Edis Milare 

Recursos - Jose Cassio Soares Hungria 

Assessoria Especial - Moacyr Antonio Ferreira Rodrigues 

Tema do Congresso 

Ministerio Publico: Justi~a e Constituinte, agrupado em tres subtemas: 

I. Poder Constituinte; 

II. Ministerio Publico e Constitui~ao; e 

III. Ministerio Publico e Justi~a. 

Os subtemas em questao ja tinham sido tratados no V Congresso Nacional, em 
Recife, em 1977. Como no Brasil os meios politicos preparavam-se para a elabora~ao 
de uma nova Carta Constitucional, a CON AMP teve necessidade de se aperceber dos 
anseios do Ministerio Publico, a tim de por eles lutar no processo de elabora~ao 
daquela nova Constitui~ao. Essa foi a razao do tema ter sido tratado uma vez mais. 

Numero de Trabalhos apresentados224 

Politica Institucional: 22 

Penal: 13 

Civel: 23 

Ao final do Congresso foram apresentadas e aprovadas tres Mo~oes: 

Morao n. 1 

Morao pela intervenrao obrigat6ria do Ministerio Publico no processamento das 
argiiiroes de relevlincia enos recursos extraordinarios 

Considerando a necessidade de assegurar-se a intervencrao do Ministerio Publico 
no processamento das argiiicroes de relevancia nos recursos extraordimirios, quer 
quanto ao seu cabimento, quer quanto a propria relevancia da questao, recomenda
se a aprovacrao de mocrao nesse senti do. 

Morao n. 2 

Repudio a chal1lada "Ariio Penal Popular" 

CONSIDERANDO que entre os dias 26 a 29 dejunho de 1985 realizou-se em Sao 
Paulo 0 VI Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunindo membros da 
[nstituicrao de todo 0 Pais, visando a discutir 0 temario JUSti9a e Constituinte; 

224 Incluidas teses de Procuradores da Republica de Sao Paulo. 
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CONSIDERANDO que referido Congresso objetivou 0 estudo de temas 
institucionais e a obten~ao de subsidios para reforma da legisla~ao, especialmente 
das normas constitucionais em vigor; 

CONSIDERANDO que foi precipua preocupa~ao do conclave 0 unanime repudio 
manifestado pelos conferencistas, autores de teses, debatedores e congressistas em 
geral ao movimento que visa a criar a chamada "a~ao penal popular"; 

CONSIDERANDO que referida "a~ao penal popular" viola a garantia constitucional 
de ampla defesa, por permitir que no processo penal, onde 0 valor fundamental em 
questao e a propria liberdade do cidadao, a acusa~ao penal, em vez de ser formulada 
por urn orgao tecnico e imparcial do Estado, preste-se a persegui~oes politicas ou 
pessoais, num inadmissivel retrocesso a vingan~a privada; 

CONSIDERANDO que a acusa~ao particular por pessoa sem preparo tecnico poderia 
levar a precipitada ou a inadequada propositura de a~oes penais, quando nao se 
prestar a con lui os e fraudes, gerando impunidade; 

CONSIDERANDO que referida "a~ao penal popular" e antes urn instrumento 
demagogico que urn meio democratico de aces so do povo nas decisoes do Poder 
Judiciario; 

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico e Institui~ao Nacional de garantia da 
liberdade democratica, de zelo pelos direitos do cidadao, aparelhado para exercitar 
com exclusividade a a~ao penal publica; 

RESOLVE aprovar mo~ao de repudio a chamada "a~ao penal popular", para que a 
a~ao penal publica seja consagrada no futuro texto constitucional como de exclusiva 
iniciativa do Ministerio Publico, ao qual se conferirao todos os instrumentos legais 
necessarios para garantia da independencia de suas fun~oes e para defesa da 
legaJidade democratica. 

Sao Paulo, 29 de junho de 1985. 

Moriio n. 3 

Para que a Comissiio pre-collstituillte seja integrada por um membro illdicado 
pe/a CONAMP 

CONSIDERANDO que entre os dias 26 e 29 de junho de 1985 realizou-se em Sao 
Paulo 0 VI Congresso Nacional do Ministerio Publico, reunindo membros da 
institui~ao de todo 0 Pais, visando a discutir 0 temario Justir;a e Constituinte; 

CONSIDERANDO que 0 Pais, rompendo com as antigas estruturas politicas e 
institucionais, come~a a viver a Nova Republica, inaugurada com a elei~ao do 
saudoso ex-Promotor de Justi~a, Tancredo de Almeida Neves, para 0 elevado cargo 
de Presidente da Republica; 

CONSIDERANDO que tal ruptura exige urn novo Pacto Social, que sera consolidado 
por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte,ja convocada na data de ontem, 
pelo Excelentissimo Senhor Doutor Jose Samey; 
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CONSIDERANDO que, para os estudos preparatorios de levantamento de subsidios 
para os trabalhos da Constituinte, sera nomeada uma Comissao presidida pelo 
eminente Jurista Professor Affonso Arinos de Mello Franco; 

CONSIDERANDO que e tonica da referida Comissao faze-Ia integrada de 
representantes expressivos dos mais diversificados setores da sociedade nacional; 

CONSIDERANDO que e inegavel a contribui~ao que podera ser dada pela 
Institui~ao do Ministerio Publico, intimamente ligada com a preserva~ao da ordem 
juridica, dos direitos e garantias fundamentais, e da propria legaJidade democratica; 

RESOLVE propor ao Plenario do VI Congresso Nacional do Ministerio Publico se 
aprove mo~ao dirigida ao Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, Doutor 
Jose Sarney, ao Excelentissimo Senhor Ministro da Justi~a, Doutor Fernando Lyra, 
e ao Excelentissimo Professor Doutor Affonso Arinos de Mello Franco, no senti do 
de que se considere imprescindivel que referida Comissao seja integrada por urn 
membro indicado pela Confedera~ao Nacional do Ministerio Publico - CONAMP,225 
dando-se representatividade a esta pujante Institui~ao, que e constitucionalmente 
encarregada da defesa dos interesses indisponiveis da propria sociedade. 

Sao Paulo, 29 de junho de 1985. 

VII Congresso Nacional - Belo Horizonte (MG) 

22 a 25 de abril de 1987 

Estrutura Funcional do VII Congresso N acional 

Patrono: Jose Sarney - Presidente da Republica 

Presidente de Ronra: Newton Cardoso - Governador do Estado de Minas Gerais 

Apoio Especial: Carlos Alberto Dutra Cintra - Procurador-Geral de Justi9a1BA 

Comissao Organizadora 

Presidente-Geral: Luiz An?tonio Fleury Filho - Presidente da CONAMP 

Presidente Nacional: Aluizio Alberto da Cruz Quintao - Procurador-Geral (MG) 

Presidente Internacional: Neil Hartigan - Attorney General of Ilinois (USA) 

Presidente Executivo: Castellar Modesto Guimaraes Filho - Presidente daAMMP 

Secretario-Geral: Paulo Natalicio Weschelnfelder - Secretario-Geral da CONAMP 

225 Luis Antonio Fleury Filho fez quesmo de registrar: "Nos nao chegamos a ter assento na Comissao", 
mas fiz uma exposi~ao a seus membros, que incorporaram boa parte do texto que originou a "Carta 
de Curitiba". In: CONAMP EM REVISTA, n. 2, p. 10. 
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Coordena~iies Especiais 

Coordenador-Geral: Luiz Prudente da Sil va 

Coordenador Nacional: Pau lo Salvador Frontini 

Coordenador In ternaciona l: Joaqu im Cabral Netto 

Comissoes Locais 

Especial - Luiz Carlos Biasutti 

Fiallyas e Eventos Especiais - Americo Caixeta Salllana 

Teses e Publ icayoes - Luiz Carlos Abritta 

Relayoes Publ icas - Jose Campomizzi Filho 

Seguranya e Transporte - Euler Luiz de Castro Araujo 

Imprensa e Divulgayao - Celio Cesar Paduan i 

Recursos - Paul o Sergio de Abreu e Sil va 

Homenagens Especiais 

361 

Mario Justo Lopes (Argentina) - Presidente da Associayao lnteramericana do 
Ministerio Pl,blico 

Sergio Mario Ferrara - Prefeito de Belo Horizonte 

Da esquerda para a dirci ta: Waldir Sn ick (SP), Celio Cesar Paduani (MG), nao identificado, 
Tupinamba (RS) e Wal ter Paulo Sabella (SP). 
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Tema do Congresso 

Ministerio Publico e a Constitui~iio, tratando dos seguintes subtemas: 

I. 0 Ministerio Publico e a Constituiyao; 

II. 0 Ministerio Publico e a proteyao ao meio ambiente; 

III. 0 Ministerio Publico e a defesa do cOllsumidor; e 

IV. 0 Ministerio Publico e 0 defensor do povo. 

Numero de Trabalhos apresentados'" 

Politica Institucional e Administrativa: 2 

Penal: 7 

Civel: 21 

VIn Congresso Nacional - Natal (RN) 

11 a 14 de setembro de 1990 

Presidente de Honra: Geraldo Jose da Camara Ferreira de Melo - Govemador 

Presidente do Congresso: Paulo Moura - Presidente da CON AMP 

)eAO: CONfEDERACAO NACIONAl 
CO DO ESTAOO DO RIO 

Da esquerda para a direita: Voltaire de Lima Morais (RS), Milton Riquelme de Macedo (PR). Walter 
Paulo Sabella (SP) e Paulo Moura (SE), nlio identificada . 

226 Dois tesistas da area Civil nao puderam ser identificados par seus Estados par nao conslarem lais 
indica~oes em suas teses. Por Dutro lado, duas exposicroes do Doular Ne il F. Hart ingan, Procurador
Geral do Estado de Ill inois, USA, especialmente cOllvidado para aquele Encontro, Coram incorporadas 
nos Anais do Congrcsso. 
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Tema do Congresso 

Isonomia Constitucional; Policia Judiciaria e Controle do Ministerio 
Publico. 

A despeito dos insistentes contatos com colegas do Rio Grande do Norte e de 
Minas Gerais que estiveram presentes nesse Congresso, nao foi possivel consultar os 
seus Anais. Soube-se que nao teria havido publica~ao das teses, as quais teriam sido 
apresentadas em folhas soltas. 

IX Congresso Nacional- Salvador (BA) 

l O a 4 de setembro de 1992 

o IX Congresso Nacional, realizado, em Salvador (BA), de 10 a 4 de abril de 
1992, teve como ponto central "debater e aprofundar as ideias relativas ao 
aperfei~oamento da Carta Magna, considerando ser iminente uma revisao 
constitucional" . 

Teses de alguns Estados foram apresentadas como elaboradas por mais de uma 
pessoa: outras primavam pela concisao - quase urn mero enunciado ou ponto de 
destaque. 

Estrutura Funcional do VII Congresso Nacional 

Presidente de Honra: Antonio Carlos Magalhaes - Govemador do Estado da 
Bahia 

Apoio Especial: Carlos Alberto Dutra Cintra - Procurador-Geral de Justi~a 

Comissao Organizadora N acional 

Presidente-Geral: Voltaire de Lima Moraes - Presidente da CONAMP 

Presidente Executivo: Achiles de Jesus Siquara Filho - Presidente da AMPEB 

Secretario-Geral: Paulo Natalicio Weschelnfelder - Secretario-Geral da 
CONAMP 

Comissao Organizadora Local 

Ademario Silva Rodrigues, Ceres Myriam Moura Oliveira Freire, Elna Leite 
Avila, Lygia Jabur Abud e Valdir Caires Mendes. 

Voltaire de Lima Moraes, que a epoca era 0 Presidente da CONAMP, fez urn 
comentario pessoal sobre esse Congresso: 

Criei na Bahia urn novo projeto para esse Congresso. Tive a ideia de criar os Grupos 
de Trabalhos Setoriais (GTS). Esses grupos de trabalho setoriais significavam 
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aproveitar a experiencia dos membros do Ministerio Publico de todo 0 Brasil na sua 
respectiva area. Ou seja, nos reuniamos numa detenninada sala Promotores que 
tratavam somente sobre questoes ambientais, trocando experiencias, 0 mesmo 
fazendo com os Promotores que tratavam do consumidor, questoes de JUri, da iniancia 
e da juventude, e assim por diante, de maneira que esse foi urn Congresso muito 
rico! 

Tema do Congresso 

o Ministerio Publico Pos-Constitucional e a Revisao Constitucional 

Numero de Trabalhos apresentados227 

Politica Institucional e Administrativa: 26 

Penal: 25 

Civel: 28 

X Congresso Nacional- Belem (PA) 

29 de agosto a 1° de setembro de 1994 

Varias teses do Rio Grande do SuI apresentadas nesse Congresso caracteriza
ram-se por incnvel concisao: algumas entre dez e vinte linhas! Na verdade, tratava
se mais de duvidas, interroga~oes ou afirma~oes que da defesa de urn entendirnento 
a base da doutrina e da lei! E a despeito disso eram assinadas por varios "autores". 

Pela prirneira vez, surgiu uma tese feita em conjunto por dois integrantes do 
Ministerio Publico de Estados diferentes: Sao Paulo e Rio Grande do SuI. 

Para 

Comissao Organizadora N acional 

Presidente de Honra: Carlos Jose Oliveira Santos - Governador do Estado do 

Comissao Organizadora 

Presidente-Geral: Milton Riquelme de Macedo - Presidente da CONAMP 

Presidente Executivo: Manoel Santino Nascimento - Presidente da AM PEP 

Secretario-Geral - Francisco Branco (PR) 

Coordenadora-Geral: Victoria S.S. Le Cocq d'Oliveira (RJ) 

Coordenador Executivo: Eduardo Lima de Matos (SE) 

227 Oito tesistas (dois da area Penal, cinco da area Civil e urn da Institucional) nao puderarn ser 
identificados por seus Estados, tendo em vista nao constarern tais indica~oes em suas teses. 



CONAMP-CAEMP - UMA HIST6RIA SEM FIM 365 

Comissao Executiva Local 

Edith Marilia Maia Crespo, Manoel Santino Nascimento Junior, Luiz Ismaelino 
Valente, Maria de Lourdes Silva da Silveira, Clodomir Assis Araujo e Almerindo 
Jose Cardoso Leitao. 

Algumas teses mostram urn conteudo doutrimirio profundo; outras sao 
incrivelmente genericas! Umas tern uma indica9ao de bibliografia e conclusoes 
objetivas: outras nao tern nem uma, nem outra! Tem-se mesmo a impressao de que 
foram elaboradas apenas para se ter 0 nome e 0 trabalho publicados nos Anais dos 
Congressos, ou para produzirem algum interesse pessoal ou funcional nos respectivos 
Estados de seus autores. 

A epoca estudava-se a modifica9ao do C6digo de Processo Penal, razao pelas 
quais algumas das teses tratavam, objetivamente, da sua adequa9ao a posi9ao do 
Ministerio Publico. Com esse objetivo, surgiram "teses" que nao passavam de 
comentarios superficiais e que, as vezes, nem sequer preenchiam uma unica pagina! 
De fato, naquele Congresso Nacional surgiram "teses" com apenas 10 (dez) ou 15 
(quinze) linhas!!! 

Em alguns Estados, foi constante a apresenta9ao de teses elaboradas (ou talvez 
apenas assinadas) por varias pessoas! 

Tema do X Congresso Nacional 

Ministerio Publico, Criminalidade e Violencia 

Numero de Trabalhos apresentados228 

Institucionais: 2 

Penais: 58 

Civeis: 3 

XI Congresso Nacional- Goiania (GO) 

23 a 26 de setembro de 1996 

Mensagem nos Anais do Congresso 

o que a sociedade espera de seu defensor, ao se aproxirnar de urn novo seculo? 

Em que senti do deve 0 Ministerio Publico carninhar, na busca da cidadania plena? 

Qual 0 papel da nossa Institui~ao no processo de transforma~ao social? 

228 Computadas as teses dos Procuradores da Republica da Sao Paulo. 
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E com grande responsabilidade e elevada honra que, no Estado de Goias, recebemos 
os colegas de todo 0 Brasil, para objetivar respostas a tao serias indaga~oes. 

No cento do Pais, enfocaremos as dificuldades enfrentadas nas mais diferenciadas 
regioes, no exercicio de promo~ao da Justi~a Social 

Se a for~a do pulsar do Cora~ao do Brasil nos propiciar, ap6s este encontro de 
congra~amento, a uniao firme e a vibrante disposi~ao para prosseguir na carreira 
entoada na can~ao da vida, restara satisfeito 0 nos so prop6sito: a qualitativa 
transforma~ao de todos nos. 

Goiania, setembro de 1996. 

Estrutura Funcional do XI Congresso Nacional- Goiinia (GO) 

Presidente de Honra: Luiz Alberto Maguito Vilela - Govemador do Estado de Goias 

Comissao Organizadora Nacional 

Presidente-Geral: Achiles de Jesus Siquara Filho - Presidente da CONAMP 

Presidente Executivo: Ivana Farina - Presidente da AGMP 

Presidente Honorifico: Maria Jose Marinho da Fonseca - Presidente da ACMP 

Secretario-Geral: Mozart Brum Silva - 2° Secretario da AGMP 

Coordenador-Geral: Claudio Brito - Assessor de Imprensa CONAMPIMPRS 

Membros 

Adalgisa da Silva Nery - Presidente da AMPMS; Amando Prates - Presidente 
da AMMP; Claudio Barro Silva - Presidente da AMPRGS; Jose Carlos Couto de 
Carvalho - Presidente da AMPM; Massoud Soubhia - Presidente da AMPM; Selma 
L.N. S. de Souza - Presidente da AMPDFT; Selma L. N. S. de Souza - Presidente da 
AMPDFT; e Valdir Caires Mendes - Presidente da AMPEB. 

Comissao Executiva Local 

Coordenadoria-Geral: Marilda Helena Vasconcelos 

Coordenadoria de Teses: Myrthes de Almeida Guerra Marques 

Coordenadoria de Recep9ao: Nilma Maria Naves Dias do Carmo 

Coordenadoria de GTS: Edison Miguel da Silva Junior 

Nesse Congresso, surgiram teses nao so individualmente nominadas, por 
integrantes de uma Coordenadoria ou Grupo de Trabalho, mas em nome da propria 
Coordenadoria (no caso, a Coordenadoria da Inrancia e da Juventude do Estado do 
Rio Grande do SuI). Com isso, 0 trabalho passou a representar nao uma posi9ao 
pessoal, mas uma posi9ao oficial de urn segmento operacional especial do Ministerio 
Publico de urn determinado Estado. 



CONAMP-CAEMP - UMA HIST6RIA SEM FIM 367 

Tema Central 

Transformando a Sociedade no ana 2000 

Esse tern a foi dividido e desenvolvido em Comissoes: 

1. Atuac;ao do Ministerio Publico na area criminal - Novas tendencias; 

2. Atuac;ao do Ministerio Publico nas areas civel, Constitucional e Especializada
Urn exercicio de preocupa<;ao social pela cidadania plena; e 

3. Politica Institucional e Administrativa do Ministerio Publico - Por uma 
Instituic;ao independente e democratica. 

Numero de Trabalhos apresentados229 

Politica Institucional e Administrativa: 33 

Penal: 48 

Civel: 72 

XII Congresso Nacional- Fortaleza (CE) 

26 a 29 de maio de 1998 

Mensagem nos Anais do Congresso 

A Constitui~ao democratica de 1988 conferiu ao Ministerio Publico prerrogativa 
social de larga e significativa propor~ao. 

Em assim sendo, torna-se facil compreender que 0 cidadao espera da institui~ao, 
efetiva e proficua atuac;ao, marcada pel a operosidade, seja na fiscaliza~ao para a 
manutenc;ao dos direitos individuais, seja no combate a ilicitude, seja na defesa dos 
oprimidos e discriminados, encetando luta constante, visando a concretiza~ao das 
garantias do cidadao, conquistadas com sacrificio, no curso da hist6ria do pais. 

o XI Congresso Nacional do Ministerio Publico, atraves das proposi~oes que nele 
serao debatidas, abordara os mais variados temas relativos a contemporanea 
problematica social, apontando solu~oes e diretrizes, com 0 escopo de alcan~ar 0 

ideario de justi~a, eis que, esta e a magnifica missao, 0 indeclinavel itinerario, a 
mais importante atribui~ao confiada ao Ministerio Publico. 

Fortaleza, maio de 1998. 

Niceforo Fernandes de Oliveira 

Procurador-Geral de Justi~a 

Edilson Santana Gon~alves 

Presidente-Executivo 

229 Computadas as teses dos Procuradores da Republica de Sao Paulo. 
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Estrutura Funcional do XII Congresso Nacional- Fortaleza (CE) 

Ceara 
Presidente de Honra: Thasso Ribeiro Jereissati - Governador do Estado do 

Comissao Organizadora 

Presidente-Gera l: Achiles de Jesus Siquara FilllO - Presidente da CONAMP 

Presidente Executivo: Ed ilson Santana Gon9alves - Presidente da ACMP 

Secretario-Geral: Claudio Barros Silva - Assessor da CONAMP 

Comissao Executiva Local 

Coordenadoria Executiva - Joseana Fran9a Pinto Mota 

Coordenadoria Social - Isabel Maria Salustiano AJTuda Porto 

Coordenadoria Cientifica - Maria do Socorro Pereira da Costa 

Coordenadoria de Recep9ao - Rosemary de Almeida Brasileiro 

Coordenadoria Financeira - Sofia Farias Lima de Melo 

Tema Central 

Ministerio Publico e Democracia 

012" Congresso Nacional, realizado, em Fortaleza, em 1998 (16 a 29 de maio), 
sob 0 Tema Central Ministerio Publico e Democracia, agrupou as teses apresentadas 
em quatro subtemas: 

Da esquerda para a direita: Adilson de Ol ive ira Nascimento e I-Ienrique da CniZ Gennan, da 
deJegar;ao de Minas Gerais, adentram no Salao de instalar;ao do Congresso Nacional. 
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1. Atua-r3o do Ministerio Publico na area criminal, diante das modifica-roes do 
Direito Penal e Processual Penal; 

2. Atua-r3o do Ministerio Publico nas areas civel e especializadas. A efetividade 
dos Direitos Fundamentais do Cidad30; 

3. Atua-r3o do Ministerio Publico na defesa da nonna constitucional e da lei. 
Dez anos de constru-r3o politico-juridica do Estado Democratico de Direito; e 

4. A Politica Institucional e Administrativa do Ministerio Publico. A luta pela 
consolida-r3o de uma Institui-r3o aut6noma, independente e democratica. 

Alguns Estados apresentaram teses elaboradas por urn grupo, 0 que ocorreu 
em outros Congressos Nacionais. 

Numero de Trabalhos apresentados230 

Politica Institucional e Administrativa: 23 

Penal: 67 

Civel: 56 

XIII Congresso Nacional- Curitiba (PR) 

26 a 29 de outubro de 1999 

No Teatro Guaira, em Curitiba, local da abertura do Congresso, Maria Tereza 
Ville Gomes, Presidente da Associa-r3o Paranaense do Ministerio Publico, enfatizou: 

Mensagem de abertura do Congresso 

[ ... ] "Ministros do Reino, da Justicra, da Guerra, do Estado, do Mar, da Terra: vedes 
as obrigac;oes que se descarregam sobre 0 vosso cui dado, vedes 0 peso que carrega 
sobre as vossas consciencias, vedes as desatenc;oes do govemo, vedes as injustic;as, 
vedes os roubos, vedes os descaminhos, vedes os enredos, vedes as dilac;oes, vedes 
os subomos, vedes os respeitos, vedes a potencia dos grandes e as vexac;oes dos 
pequenos, vedes as lagrimas dos pobres, os c1arnores e gernidos de todos? Ou vede 
ou nao vedes. Se 0 vedes, como nao rernediais? E se 0 nao rernediais, como 0 

vedes? Estais cegos".231 

[ ... ] e urgente fazer as contas que devernos fazer e prestar as que ternos que prestar, 
estabelecer 0 necessario aggiorllamelllo das estrategias institucionais, ver-nos todos 
e cada urn, de alguma forma, refletidos no contraste de ideias que povoara esta casa 
nos pr6xirnos dias, cornpoe urn contexto do qual extrairernos forc;as para alavancar 

230 Computadas as teses dos Procuradores da Republica de Sao Paulo. 

231 Senniio da quinta quarta-feira da Quaresma, pregado na Misericordia de Lisboa, em 1667. 
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o tempo que ha de vir. Esta reavaliac;ao e fundamental e transcende em muito 0 

perimetro domestico, porque seus efeitos se estenderao para bern mais alem. Dela 
depende, verdadeiramente, 0 nosso exito enquanto agentes de positivas 
transformac;oes sociais que pretendemos ser, naqueles Iimites que a Constituic;ao 
Federal nos delegou. Para isso, e necessario, em primeiro lugar, exorcizar os nossos 
fantasmas. 

Urn dos mais assustadores desses fantasmas e 0 fato de term os urn modelo liberal
positivista que estrutura 0 nosso direito aliado a uma realidade social excludente. 
Esta e uma dupla francamente explosiva e urn desvio explica 0 outro. Explica, 
tambem, os nossos pesadelos em tomo da seguranc;a juridica. Explica, igualmente, 
a maxima de que 0 que nao esta no processo nao esta no mundo, obra-prima da 
alheac;ao erguida em homenagem a vestutas concepc;oes do Direito. Explica uma 
enorme dificuldade do Poder Judiciario em lidar com conflitos de massa a partir de 
modelos privatistas concebidos muito antes de nascermos Dum outro mundo, quase 
outro planeta. Explica, tambem, porque as grandes e melhores reformas no mundo 
juridico e que visam, de fato, do bem-estar da populac;ao, estao na emperrada 
legislac;ao ordinaria e nao nas alturas constitucionais onde se travam acesas 
escaramw;:as politicas. Esta dupla, enfim, explica muitas coisas mais e explica urn 
pouco 0 que ai esta nas ruas. 

Tarda, pois, que lancemos urn novo olhar sobre a dogmatica. Que a vejamos 
libertadora e reconstrutora da cidadania e nao reprodutora de uma vida social que 
nao existe mais. Falta que escrevamos, como Nac;ao, uma nova pedagogia sobre 0 

direito das pessoas e das gentes (e dai, entao, ficamos combinados com os 
interessados que, desta vez, e para valer ... ). Falta que asfaltemos 0 acesso ajustic;a, 
hoje nao mais que miseravel trilha, cuja precariedade de trans ito se debita vesgamente 
apenas a urn Poder da Republica que virou bode expiat6rio e que e responsabilizado 
por muito mais culpas do que, em verdade, tern. 

Estudos avanc;ados ja indicaram, ha algum tempo, que "institutos obsoletos, como 
o reexame necessario em grande numero de causas, a rigida restric;ao a legitimac;ao 
processual extraordinaria, a tradicional interpretac;ao do conceito de coisa julgada, 
em desfavor de milhares de lesados e a quase infindavel possibilidade de interposic;ao 
de recursos, devem ser modificados". As ac;oes coletivas e a democratizac;ao do 
acesso a justic;a. As taxas, custas e emolumentos dos servirros judiciais, notariais e 
de registros extrajudiciais de toda natureza sao outro fator a impedir urn servic;o que 
deveria ser concedido a todos sem onus. 

[ ... ] Das predicas de Vieira vern os ecos de urn passado distante apenas no tempo. 
Estas palavras soam tao atuais, tao sem constrangimento, tao noticia que deu ontem 
no jomal, que ditas hoje passariam despercebidas em qualquer noticiario. 0 retrato 
de ontem e 0 retrato de hoje, nao ha como negar. 

[ ... ] A diferenc;a do tempo do Brasil colonial, em que pregava 0 padre Vieira, com a 
atualidade e que, talvez, seja 0 Ministerio Publico, que entao nao existia, a grande 
novidade. Esperanc;a dos humildes, gladio na defesa dos direitos indisponiveis do 
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individuo e da sociedade, agente de conten~ao do Estado em seus limites 
constitucionais. Em torno destes valores firmamos urn compromisso de a~ao 
institucional por dias melhores para todos, recuperando, com a largueza que permitem 
os nossos deveres e faculdades legais, os elementos constituintes da dignidade e 
respeito a pessoa onde quer se encontrem. 

Se neste Congresso nao fahissemos com a alma e com 0 cora~ao destas e de tantas 
outras coisas que ha para corrigir, nao seriamos nos, nao seria 0 Ministerio Publico 
brasileiro. 

As palavras que trago neste momento, pois, nao sao de euforia, sao, talvez, urn 
pouco tristes; nao sao de desiinimo, sao de fe; nao sao de conformismo, sao de 
resistencia; nao sao de submissao a estruturas injustas, sao de cren~a no nosso 
trabalho. Sao, enfim, fragmentos da nossa vi sao do mundo [ ... J 

Estrutura Funcional do XIll Congresso Nacional - Curitiba (PR) 

Presidente de Honra: Jaime Lerner - Governador do Estado do Parana 

Comissao Organizadora Nacional 

Presidente-Geral: Achiles de Jesus Siquara Filho - Presidente da CONAMP 

Presidente Executiva: Maria Tereza Ville Gomes - Presidente da APRMP 

Secretario-Geral: Sergio Renato Sinhori - Promotor do Estado do Parana 

Gilberto Giacoia: Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

Coordenadoria Executiva e de Organiza~ao Social 

Olympio de Sa Soto Maior Neto, Maria Tereza Ville Gomes, Vani Antonio 
Bueno, Maria Esperia Costa Moura, Danuza Nadal e Marcia Isabele Lopes Graf. 

Coordenadoria de Apoio e Organiza~ao 

Helio Airton Lewin, Jose Deliberador Neto, Saint-Clair Honorato Santos, 
Gilberto Giacoia, Jair Cirino dos Santos, Marco Antonio Teixeira, Franscisco Jose de 
Siqueira Branco, Arion Rolim Pereira, Paulo Cesar Vieira Tavares, Cid Marcus 
Vasques, Valeria Teixeira de Meiroz Grilo, Michele Rocio Maia Zardo, Ana Cristina 
Martins Brandao e Andrea Simone Frias. 

Coordenadoria Cientifica 

Mozart Brum Silva, Monica Louise de Azevedo, Sylvio Roberto Degasperi 
Kuhlmann e Calyton Maranhao 

Coordenadoria Financeira 

Cid Raymundo Loyola Junior e Wanderlei Carvalho da Silva 
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o XlII Congresso Nacional, realizado, em Curitiba (PR), em 1999 (26 a 29 de 
outubro), sob 0 Tema Central 0 Ministerio Publico Social, agrupou as teses 
apresentadas em quatro subtemas: 

I . A atua9ao do Ministerio Publico na area criminal; 

2. A atua9ao do Ministerio Publico nas areas dvel e especializadas; 

3. Atua9ao do Ministerio Publico na defesa da nomla constitucional e da lei; e 

4. 0 Ministerio PiJblico, Politica lnstitucional e Adm inistrativa. 

Abertura do Congresso 

Numero de Trabalhos apresentados 

Politica Institucional e Administrativa: 15 

Penal: 8 1 

Civel: 77 

XIV Congresso Nacional - Recife (PE) 

17 a 20 de outubro de 2001 

o XIV Congresso Nacional, realizado em 200 1, em Recife, agrupou as teses 
apresentadas em tres subtemas: 
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I. Politica Institucional e Admini strativa; 

2. Atua,ao Criminal: 0 Ministeri o Publico e 0 enfrentamento da violencia e da 
criminalidade; e 

3. A contribui,ao do Ministerio Publico para a efetiva,ao dos direi tos sociais e 
fundamentai s do cidadao. 

Algumas das teses apresentadas nesse Congresso fora m assinadas por varias 
pessoas (ate mesmo nao integrantes do Ministerio Publico: Soci6loga, Delegado de 
Policia, Bi6loga, Engenheiro Civil). Ocorreu mesmo caso de tese co letiva apresentada 
por integrantes do Ministerio Publico de diferentes Estados. Por fim, algumas da 
"teses" nao passaram de pequenos artigos, sem tecn ica na elabora,ao, sem conclusoes 
ou bibliografia. 

Solenidade de abertura do XIV Congresso Nacional 

Na so lenidade de abertura, di sse a Pres idente Executi va do Congresso e 
Presidente da Associa,iio do Ministerio Pllblico do Estado de Pernambuco, Lais Coelho 
Teixeira Cava lcanti : 

[ ... ] Aqui em Pernambuco hoje vejo - 0 que vemos - 0 Ministerio Pllblico brasileiro 
reunido na vontade de integrar a "Ciranda da Cidadania Plena", 

Este e a Min i stt~ri o Publico Social, desprendido do cu lto pessoaJ e em pol gada por 
um exercicio continuado de reflexao da sua pratica inst itucional, direcionada, sempre, 
a proteyao do cidadao hipossuficiente. 0 cidadao que precisa ser a u vida, pais e ele 
quem fala, como diz 0 pacta Manuel Bandeira: 
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"A lingua certa do povo 

Porque ele e que fala gostoso 

o portugues do Brasil. 

Ao passo que nos 

o que fazemos 

E macaquear 

A sintaxe lusitana [ ... ]" 

J. CABRAL NETTO 

Assim como na "Ciranda", cada urn dos Ministerios Publicos no Brasil, somente 
conseguinl construir - ou ajudar a construir - a Cidadania Plena, se estiverem de 
maos dadas. Na "Ciranda", as maos estao dadas, mas sempre se abrem para que 
mais urn possa dancrar no mesmo passo. Na "Ciranda" nao cabem rodas pequenas, 
mas sim, uma imica roda, que congrega, reune e integra. 

Na "Ciranda", se alguem tropecra, os que seguram a mao do que tropecrou, nao 0 

deixam cair; se cair, ajudam-no a se erguer. Assim tambem 0 Ministerio Publico 
deve ser. Vma "Ciranda" ritmada, destemida, unida, integrada, que acolhe todo e 
qualquer urn que queira, sem que the seja negado participar da grande roda, sem 
que seja negado ser a propria "Ciranda", ser 0 proprio Ministerio Publico [ ... J 

Neste XIV Congresso Nacional, convidamos a todos para formarmos uma grande 
"Ciranda"; sem pedir licencra, pega-se nas maos de urn e de outro, seja homem, seja 
mulher, tornando-se mais urn cirandeiro ou cirandeira, que se integra na 
espontaneidade, firmeza e harmonia, como as ondas do mar, como aroda da 
"Ciranda", como 0 Ministerio Publico no Brasil [ ... J. 

Ao tennino da abertura, foram conferidas Medalhas de Merito do Ministerio 
Publico a nove ex-presidentes da CONAMP. 

Numero de Trabalhos apresentados 

Politica Institucional e Administrativa: 75 

Penal: 32 

Civel: 69 

XV Congresso Nacional- Gramado (RS) 

Outubro de 2003 

Alem da presenya de Promotores e Procuradores de Justiya de todos os Estados 
do Brasil, 0 Congresso contou com a participayao da Subprocuradora Federal da 
Suiya, Maria Schnebli. Outro destaque do evento foi a participayao do Ministro 
Humberto Costa, que apresentou as ayoes do Govemo Federal na area de saude, 
oportunidade em que solicitou a ajuda do Ministerio Publico nas investigayoes de 
fraudes e irregularidades no setor. 
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No encerramento, os participantes aprovaram a Carta de Gramado. 0 documento 
afinnava que, para aIcan9ar a paz social, era preciso urn Estado forte e bern estruturado, 
com institui90es saudaveis e capazes de fazer frente as demandas para que esse objetivo 
fosse aIcan9ado. Tambem era necessario que 0 Ministerio Publico tivesse estruturas 
e instrumentos para que Promotores e Procuradores de Justi9a pudessem desenvolver 
investiga90es em todos os setores da sociedade. 

Mensagem nos Anais do Congrcsso 

Roberto Lyra, em mead os do seculo passado, edificou 0 alicerce do idecirio que 
inspirou a moldura constitucional do Ministerio Publico insculpido na Carta Magna 
de 1988, obra de inegavel afirma<rao da cidadania. 

Segundo 0 principe dos Promotores, a Institui<rao, que se ocupava, naquela epoca, 
primordialmente do combate it criminalidade convencional, deveria transformar-se 
em Ministerio Publico Social e enfrentar nao apenas as ilegalidades, mas, sobretudo, 
as injusti<ras, os privilcgios, os pesos e as medidas desiguais. Assumiria a 
responsabilidade daquilo que e mais relevante na ordem juridica: a paz social pela 
justi<ra social. 

Atraves de seminarios e congressos promovidos pelas Associa<roes Estaduais e pela 
Associa<rao Nacional dos Membros do Ministerio Publico - a nossa CONAMP, 
antiga CAEMP -, essa ideologia sedimentou-se, embasando toda a evolu<rao 
institucional, que culminou com a promulga<rao da atual Constitui<rao da Republica. 

A sintese ideol6gica do Ministerio Publico Social esta contida na Carta de Curitiba, 
fruto do Primeiro Encontro Nacional dos Procuradores-Gerais de Justi<ra e 
Presidentes de Associa<roes do Ministerio Publico (1986), base do texto entregue, 
em 31 de mar<ro de 1987, pela CONAMP, ao Deputado Ulysses Guimaraes, 
Presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Confrontando-se esse documento 
com 0 texto constitucional, observa-se, com c1areza hialina, que 0 constituinte 
originario atendeu, praticamente na integra, as nossas aspira<roes. Somos hoje 0 que 
sonhavamos ontem. Faz-se essa digressao para ressaltar a importancia dos seminarios 
e congressos institucionais na evolu<rao do nosso Ministerio Publico. 

A Associa<rao do Ministerio Publico do Rio Grande do Sui e a Associa<rao Nacional 
dos Membros do Ministcrio Pllblico prepararam, com esmero, 0 XV Congresso 
Nacional do Ministerio Publico, 0 qual possui como temario 0 MINISTERIO 
PUBLICO E A PAZ SOCIAL. 

Deve-se aproveitar este Congresso para uma medita<rao analitica sobre a atua<rao da 
Institui<rao na busca da paz social, para otimiza-Ia, aperfei<roa-Ia. A programa<rao 
tecnico-juridica foi elaborada para este necessario debate; a social, a seu turno, visa 
a propiciar 0 saudavel congra<ramcnto da Classe. 

Aos Colegas de outros Estados, consigna-se uma especial sauda<rao, extensiva aos 
Presidentes de Associa<roes, Procuradores-Gerais de Justi<ra, Corregedores-Gerais, 
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Diretores de Escolas e Centros de Estudo, enfim, a todos os Promotores, Procuradores 
de Justi9a e ilustres convidados que enobrecem 0 evento. A todos os votos de uma 
enriquecedora convivencia em nosso evento, esperando que todos possam usufruir 
plenamente a hospitalidade gaucha. 

Gramado, 1° de outubro de 2003. 

Ivory Coelho Neto 

Presidente Executivo 

Estrutura Funcional do XV Congresso Nacional- GramadolRS 

Presidente de Honra: Gennano Rigotto - Governador do Rio Grande do SuI 

Presidente: Marfan Martins Vieira - Presidente da Associa~ao Nacional dos 
Membros do Ministerio Publico (CONAMP) 

Presidente Executivo: Ivory Coelho Neto - Presidente da Associa~ao do 
Ministerio Publico do Rio Grande do SuI 

Secretaria-Geral: Jose Juarez Staut Mustafa 

Secretaria Executiva: Angelo Salton Rotunno 

Comissao Organizadora Estadual 

Bruno Heringer Junior, Claudio Barros Silva, Eduardo Alberto Tedesco, Isabel 
Guarise Barrios Bidigaray e Miguel Bandeira Pereira 

Grupos Setoriais 

Consumidor - Carlos Andre Mariani 

Crime - Mauro Henrique Renner 

Improbidade Administrativa - Clauro R. de Bortolli 

Inrancia e Juventude - Lio Marcos Marin 

Institucional- Jose Carlos Cosenzo 

Meio Ambiente - Gilka Matta Dias 

Saude - Maria Amelia Sampaio Goes 

Comissoes Tematicas 

Civet 

Presidente: Sammy Barbosa Lopes 

Secretarios: Celso Jeronimo de Souza e Fernando Franco Assun~ao 
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Institucional 

Presidente: Jose Oliveira Santos 

Secretarios: Sidneide Maria de B. Silva e Helena S. Maior Guimaraes 

Crime 

Presidente: Delfino Costa Neto 

Secretarios: Eliezer Gomes da Silva e Antonio Carlos Staurt Nunes 

Equipe de Apoio 

Angela Martins Scherer, Claudia Valeria Meneghetti, Domingo Ernesto M. 
Munhos, Gilberto Caetano Pereira, Graziela Gon~alves Tarnowski, Joao Batista Pinto 
Netto, Nadia Maria Ferreira, Reni Brod, Ronaldo Amorim Sant' Anna e Tatiana 
Weisblach Ramos 

Tema do Congresso 

Ministerio Publico e a Paz Social 

Numero de Trabalhos Apresentados 

Politica Institucional e Administrativa: 57 

Penal: 69 

Civel: 45 

XVI Congresso Nacional- Belo Horizonte (MG) 

6 a 9 de novembro de 2005 

o que inicialmente chama a aten~ao nesse Congresso Nacional foi a forma 
pela qual se deu a apresenta~ao dos trabalhos e, ap6s, como suas conclusoes foram 
levadas ao conhecimento dos congressistas. 

Minas Gerais adotou uma tecnica que, ate entao, nao ocorrera nos Congressos 
Nacionais do Ministerio Publico. Tradicionalmente, os congressistas, no ato de sua 
apresenta~ao a recep~ao, recebiam uma pasta na qual, alem de outras informa~oes, 
encontravam-se todas as teses a serem discutidas no Congresso, inseridas em urn 
volume encadernado. 

Nesse Congresso, os participantes receberam informa~oes gerais sobre 0 evento, 
urn livro sobre tecnicas de elabora~ao de teses e contendo a rela~ao de todas as que 
ate enmo tinham sido apresentadas, em Congressos Nacionais do Ministerio Publico, 
e urn disquete no qual se encontravam todas as teses que ali seriam discutidas. 
Ademais, a entrada de cada uma das salas onde funcionavam as Comissoes Tematicas, 
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eles recebiarn, em folhas impressas, 0 teor das teses que ali seriarn apresentadas e 
disci,tidas. 

Ao final do Congresso, [oram elaborados e enviados a todos os participantes 
os "Ana is do Congresso" com tudo 0 que foi aprovado! Em outras palavras, nos 
Congressos anteriores, os congress istas recebiarn urn livro con tendo todas as teses 
que a inda seriam apresentadas, portanto sem 0 registro do que roi discutido e 
efetivamente aprovado, 0 que se perdia ao retornarem a seus Estados, ao final do 
evento. 

Na apresenta~ao dos Anais do XVI Congresso Nacional, no qual se encontravarn 
proposi~6es ali aprovadas, observou Edson Ribei ro Baeta, que foi 0 Presidente 
Executivo daquele Congresso: 

Todo 0 trabalho cientifi co que ro i produzido pelos congress istas, aprovado 
primeiramente nas comissoes tematicas e nos grupos de trabalho setarial e. a seguir, 
na Plemiria final , encontra-se agora defin iti vamente consign ado nestes Anais do 
)(VI Congresso Naciona/ do Atfillislerio Pliblico e cOiTesponcie ao registro hist6rico 
do pensamento dogmatico ciesla que e, certamente, a institu i ~ao mais consentanea 
com 0 espirilO republicano do nosso Estado Democratico de Direito. 

Estrutura Funcional do XVI Congresso Nacional - Belo Horizonte/MG 

Presidente de I-lonra: Aecio Neves da Cunha - Governador de Minas Gerais 

Presidencia Geral: Promotor de JlI sti~a Joaa de Deus Duarte Rocha - Presidente 
da Associa~ao Nacianal dos Membros do Ministerio Pl,blico (CONAMP) 

Oa esquerda para a direita: Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral da Republica; Ministro 
Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal; Joaquim Cabral Nello e Edson Ribeiro Baeta, Presidente 

Executivo do Congresso. 
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Edson Ribeiro Bacta procedendo it rala de abcrtura do Congresso. 

Presidencia Executiva: Promotor de Justi9a Edson Ribeiro Baeta - 1° Vice-
Presidente da Associa9iio Mineira do Ministeri o Pllblico (AMMP) 

Presidente da AMMP: Promotor de JuSti9a Jose Sil verio Perd igao de O li veira 

Comissao Organizadora Executiva 

Procurador de Justi9a Antonio Sergio Rocha de Paul a 

Promotor de Justiya Denilson Feitoza Pacheco 

Procurador de Justi 9a Luiz Antonio Sasdeilli Prudente 

Promotor de Juslip Marcos Torani Baer Bahia 

Procurador de JUSli9a Regina Rodrigues Costa Belgo 

Tema do Congresso 

Ministerio Publico e Justi9a Social. Em defcsa da Etiea e dos Direitos 
Fundamentais 

Numero de Trabalhos Apresentados c Aprovados 

Area Cri minal: 17 

C[vel e Especia lizada: 

Patrimon io Pllblico: 23 

Inffincia e Juventude: 20 

Politica Institucional e Admini strativa: 14 
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Saude: 6 

Consumidor: 8 

Meio Ambiente: 11 
Proposic;5es Legislativas: 3 

Mo,oes 

Mo,ao n.l 

J. CABRAL NETTO 

Os participantes do XVI Congresso Nacional do Ministerio Publico, em reuniao 
plemiria, deliberaram a unanimidade, encaminhar ao Congresso Nacional e ao Poder 
Executivo Nacional m09ao com as seguintes proposi90es, extraidas da tese 
apresentada por Paulo Roberto Santos Romero, Promotor de JUSti9a do Estado de 
Minas Gerais intitulada "Abuso de Autoridade: Crime contra os Direitos Humanos, 
Pena em Prol do Arbitrio", visando altera90es legislativas: 

a) e necessaria, a incidir sobre a lei de Abuso de Autoridade, a ocorrencia de uma 
urgente reforma legislativa predisposta a elevar a pena prevista em seu artigo 6°, § 
3°, alinea "b", como forma de se evitar impunidade a of ens a de bens juridicos tao 
caros a estrutura fundamental do Estado Democratico de Direito, seja pela facilidade 
com que tais crimes sao atingidos pela prescri9ao penal, seja pela 
desproporcionalidade existente entre a lesividade social das condutas criminosas e 
a tibia rea9ao da ordem juridica advinda da aplica9ao de tal norma. 

b) a reda9ao do preceito secundario estabelecido no artigo 6°, § 3°, alinea "b", da 
Lei n. 4.898/1965 deve ser remodelada, de modo a atender ao principio da 
proporcionalidade e a racionalidade e coerencia do sistema penal, passando a seguinte 
reda9ao: "deten9ao, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, sem prejuizo das san90es 
correspondentes as infra90es penais correlatas a pratica do abuso de autoridade"; 

c) E imperiosa a retirada definitiva dos crimes do abuso de autoridade da competencia 
dos JECriminais; urge, pois, 0 acrescimo de urn § 6° ao artigo 6° da Lei n. 4.898/ 
1965, com a seguinte reda9ao: "Os crimes previstos nesta lei nao se processam 
perante 0 Juizado Especial Criminal, vedada a proposta de transa9ao penal a quem 
praticar ou de qualquer forma concorrer para a pratica das condutas previstas nos 
artigos 3° e 4°, desta lei." 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2005. 

Mo,aon.2 

Os participantes do XVI Congresso Nacional do Ministerio Publico, em reuniao 
plenaria, visando a preserva9ao da eficiencia da Lei de Improbidade Administrativa, 
deliberaram 0 seguinte: 

1°) Pela expedi9ao de oficio a Presidencia da Republica, instruido com a tese "A 
necessidade de preservar a eficiencia da lei de Improbidade Administrativa", de 
auto ria de Mario Sergio de Albuquerque Schimer e Carla Moretto Mazarini, 
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Promotores de Justi~a do Parana, solicitando apoio na luta contra a corrup~ao, com 
a tomada das seguintes providencias: Retirada do PLC 65199, oriundo do Projeto 
de lei n. 2.961197, de sua autoria; revoga~ao do artigo 4° da Medida Provis6ria n. 
2.225-45102, que introduz parngrafos ao artigo 17, da Lei n. 8.429/92; desistencia da 
reclama~ao n. 2.138-6, ajuizada pela Advocacia-Geral da Uniao, e em tmmite no STF. 

2°) Pela expedi~ao de Oficio CONAMP, instruido com a tese "A necessidade de 
preservar a eficiencia da lei de Improbidade Administrativa", solicitando a 
intensifica~ao da mobiliza~ao junto as Iideran~as politicas pela rejei~ao do Foro 
Privilegiado para as a~oes de improbidade administrativa previsto na PEC Paralela 
da Reforma do Judiciario, e continua divulga~ao do assunto pela imprensa visando 
a obten~ao do apoio da sociedade. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2005. 

MOfao n. 3 

Para que 0 assassinato do Promotor de Justi~a Rossini Alves Couto, ocorrido ha 
exatos 6 meses (1015/2005), na cidade de Cupira, Pernambuco, no exercicio de 
suas fun~oes, nao fique impune e as investiga~oes sejam aprofundadas e conduzidas 
ate a elucida~ao completa da autoria e apresenta~ao dos culpados a sociedade. 

Providencias: oficios a Presidencia da Republica, Presidencia do Congresso Nacional, 
Ministerio da Justi~a e Governo do Estado de Pernambuco. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2005. 

MOfaon.4 

Os participantes do XVI Congresso Nacional do Ministerio Publico, em reuniao 
plenaria, deliberaram, a unanimidade, encaminhar ao Congresso Nacional a seguinte 
mo~ao: 

De modo a restar cumprido 0 comando constitucional de prioridade absoluta para a 
area da inrancia e juventude e superar a inconstitucionalidade que ora apresenta a 
proposta de emenda constitucional que cria 0 fundo de manuten~ao e 
desenvolvimento da educa~ao basica (FUN DEB) deve contemplar a amplia~ao de 
recursos oriundos da uniao para 0 fim de preyer tambem 0 financiamento das creches, 
pela primeira etapa da educa~ao infantil. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2005. 

XVII Congresso Nacional- Salvador (BA) 

26 a 29 de setembro de 2007 

Estrutura Funcional do XVII Congresso Nacional-SalvadorlBA 

Presidente de Honra: Jaques Wagner - Governador do Estado da Bahia 
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Presidencia Geral: Jose Carlos Cosenzo - Presidente da Associac;ao Nacional 
dos Membros do Ministerio Publico (CONAMP) 

Presidencia-Executiva: Norma Angelica Reis Cardoso Cavalcanti - Presidente 
daAMPEB 

Secretario-Geral: Jose Renato Oliva de Mattos 

Comissao Organizadora Executiva 

Achiles de Jesus Siquara Filho, Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Junior, 
Antonio Sergio dos Anjos Mendes, Gilberto Costa de Amorim Junior, Jose Renato 
Oliva de Mattos, Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete, Nivaldo dos Santos 
Aquino e Romulo Andrade Moreira. 

Tema do Congresso 

Ministerio Publico e Justi~a Social. Em defesa da Etica e dos Direitos 
Fundamentais 

o XVII Congresso Nacional teve como tema central "Os novos desafios do 
Ministerio Publico". Ressalta-se que a Comissao organizadora procurou distribuir a 
pauta em paineis juridicos de grande amplitude assim divididos: "A atuac;ao do 
Ministerio Publico e seus reflexos na govemabilidade Federal, Estadual e Municipal"; 
"A unidade do Ministerio Publico no combate ao crime organizado" e "A atuac;ao das 
Instituic;oes e 0 desenvolvimento Sustentavel"; com 0 objetivo de estimular 0 debate 
das func;oes institucionais do Ministerio Publico, sempre em defesa dos direitos, das 
garantias e das prerrogativas do cidadao na sociedade. 

Nos Grupos de Trabalhos setoriais, foram compartilhados conhecimentos e 
experiencias com 0 foco na atuac;ao do Ministerio Publico e a sua legitimidade para 
a defesa do patrimonio Publico e para a preservac;ao dos direitos constitucionais do 
cidadao brasileiro, sem perder de vista 0 atualissimo tema da tutela do meio ambiente, 
das relac;oes de consumo, de auditoria no Sistema Unico de Saude, de formulac;ao e 
controle das politicas publicas na area da iniancia e juventude e de OUtrOS interesses 
difusos e coletivos, alem de modelos de capacitac;ao de membros do Ministerio 
Publico, com a perspectiva de buscar urn modelo de gestao, trac;ando novos 
paradigmas, visando a consolidac;ao da defesa da ordem juridica, do regime 
democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis. 

Alem dos tres grandes paineis que trataram de tais temas, havia urn painel 
paralelo para os congressistas e acompanhantes, cujo tema era "Os desafios da mulher 
no Seculo XXI", 0 que demonstrou, por si so, 0 respeito pela discussao das questoes 
atuais da sociedade brasileira. 
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Nao se perdeu de vista, como 0 disse Jose Carlos Cosenzo, Presidente da 
CONAMP, que 0 grave momenta politico exige do Ministerio Publico nacional uma 
atua9ao, cada vez mais, profissional, pautada pela defesa intransigente da sociedade 
brasileira, mas ciente de que, em todos os dias, interesses estranhos buscam reduzir 
seu mecanismo de atua9ao, colocando em risco uma historia bela e fertil que auxiliou, 
de forma efetiva, na constru9ao do Estado democnitico de direito. 

No decorrer do Congresso, ocorreram reunioes dos Conselhos Nacionais de 
Procuradores-Gerais e de COlTegedores-Gerais do Ministerio Publico dos Estados e 
da Uniao, do Colegio de Diretores de Escolas dos Ministerios Publicos do Brasil, 
alem do Conselho Deliberativo da CON AMP, com a finalidade de se inteirar de 
problemas graves do Ministerio Publico nos Estados da Federa9ao e de se discutir a 
necessidade de uma atua9ao institucional firme, voltada a defesa dos preceitos 
constitucionais que orientam a sua missao. 

Numero de Trabalhos apresentados 

Civel e Especializada: 62 

Criminal: 53 

lnstitucional e Administrativa: 9 

XVII Congresso N acional - Fiorian6polis/SC 

25 a 28 de novembro de 2009 

Comissao Organizadora do XVIII Congresso Nacional 
Da esquerda para a direita: Rui Carlos Kolb Schiefler (prcsidente da ACMP), Rogerio Ferreira (Vice

Presidente), Eraldo Antunes (1 0 Secretftrio), Lara Peplau (Diretora Cultural e Rela~oes Publicas), 
Fernando da Silva Com in (Diretor Adm in istrativo) , Walkyria Ruicir Danielski (Diretora da Escola 
Superior do Ministerio Pllblico), Milani Maurilio Bento (2° Secretario) e Fabiano Henrique Garcia 

(Diretor Finance iro e de Patrimonio). 
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o Centro Sul- Centro de Conven~oes de Florianopolis, local da realiza~ao do 
XVII Corigresso Nacional do Ministerio Publico da, por si so, uma amostra da grandeza 
do encontro que os membros do Ministerio Publico de Santa Catarina preparam para 
receber os colegas de todo pais. Com uma area de lS.000m3 pode reunir desde urn 
pequeno encontro de trabalho, ate shows para dezessete mil pessoas. 0 seu sistema 
de divisao intema de ambientes permite a realiza~ao de eventos simultaneos, com 
independencia acustica e visual entre eles. 

Para 0 Presidente daAssocia~ao Catarinense do Ministerio Publico e Presidente 
Executivo do XVIII Congresso Nacional do Ministerio Publico, Rui Carlos Kolb 
Schiefler, era necessario reunir novamente 0 Ministerio Publico brasileiro para uma 
importante discussao de rumos e desafios na sociedade atual. 

Em decorrencia dessa visao Institucional, 0 tema central daquele Congresso 
mostra a importancia do tema a ser ali tratado: "0 Ministerio Publico como Fator de 
Redufao de Conflitos e Construfao da Paz Sociaf'. 

Dentro dessa diretriz, os subtemas escolhidos para 0 Congresso trataram de: 

Area Penal - Justifa Penal e Pacijicafao 

Area Civil e Especializada - Gestao de Conflitos e Paz Social 

Area de Politica Institucional e Administrativa - Interafao Corporativa e 
Responsabilidade Funcional Como Condifao de Fortalecimento Institucional 

A estrutura organizacional do Congresso estava assim constituida: 

Presidente de Honra: Luiz Henrique da Silveira - Govemador do Estado de 
Santa Catarina 

Coordenadoria-Geral 

Presidencia-Geral: Jose Carlos Cosenzo - Presidente da Associa~ao Nacional 
dos Membros do Ministerio Publico (CONAMP) 

Presidencia-Executiva: Rui Carlos Kolb Schiefler - Presidente da ACMP 

Secretario-Executivo: Thiago Carri~o de Oliveira" Promotor de Justi~a - SC 

Coordenadoria Cientffica 

Presidente - Jose Galvani Alberton - Procurador de Justi~a - SC 

Vice-Presidente - Paulo de Tarso Brandao - Procurador de Justi~a - SC 

10 Secretario - Max Zuffo - Promotor de Justi~a - SC 

20 Secretario - Walkyria Ruicir Danielski - Promotora de Justi~a - SC 
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Demais membros da Coordenadoria Cientifica 

Marcia Aguiar Arend - Promotora de Justi9a - SC 

Sidney Eloy Dalabrida - Promotor de Justi9a - SC 

Vera Lucia Ferreira Copetti - Procuradora de Justi9a - SC 

Pedro Roberto Decomain - Promotor de Justi9a - SC 

385 
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Dos sonhos de sua cria~ao aos nossos dias, 0 que fez e como esta a CONAMP? 

Nossa entidade associativa nacional tern se projetado no cemirio da Republica como 
o principal instrurnento de canaliza/tao dos anseios da classe, agindo como prornotora 
da unidade e do fortalecirnento do Ministerio Publico e como grande indutora dos 
avan/tos institucionais. Tern curnprido, com fidelidade, 0 cornprornisso de defender 
as prerrogativas e a independencia dos rnernbros da Institui/tao e de colaborar com 
os Poderes P6blicos para 0 desenvolvirnento dajusti/ta e do bem-estar social.232 

Ela propiciou, de urn lado, uma aproximayao das Associayoes de Classe do 
Ministerio Publico e, atraves delas, uma integrayao entre os Ministerios Publicos dos 
diversos Estados. Por outro lado, centralizou as informayoes e, atraves de seus 
encontros regionais ou nacionais, propiciou troca de experiencias e urn planejamento 
comum. Tudo isso levou a uma conscientizayao e consolidayao de uma doutrina 
comum de Ministerio Publico no Brasil. 

A CONAMP serviu de exemplo e paradigma a novas entidades de ambito 
nacional que ao longo dos anos foram surgindo e buscando, ao seu lado, lutar pela 
modemizayao e atualizayao do Ministerio Publico. Assim e que, cerca de dez anos 
ap6s sua criayao, surgiu 0 Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiya e, 
depois, 0 Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministerio Publico. Foi 
tambem depois de sua fundayao que surgiram as suas coinnas, a Associayao Nacional 
dos Procuradores da Republica e a Associayao Nacional dos Procuradores do Trabalho. 

Sao frutos das lutas da CONAMP, no crescimento e na evolu9ao do Ministerio 
Publico: escolha do Procurador-Geral por meio de lista triplice elaborada pel a Classe 
e dentre seus membros; autonomias administrativa e financeira; criayao de uma 
Corregedoria-Geral, alem de urn Conselho Superior e "Orgao Especial" em alguns 
Estados (em Minas Gerais chamado de Camara de Procuradores de Justiya); proibi9aO 
do exercicio da advocacia por seus integrantes; e criayao de Fundayoes ou Centros de 

232 Marfan Martins Vieira. Ill: CONAMP EM REVISTA, n. I, out.ldez./2002, p. 5. 
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Estudos no ambito do Ministerio Publico para 0 aperfeiyoamento e a atualizayao 
constante de seus integrantes. Tais conquistas vieram por meio da Lei Complementar 
n. 40/81, Lei n. 8.625/93 e do texto da Constituiyao Brasileira de 1988. 

A par de tais conquistas institucionais, e preciso que se realce, entre outras, sua 
atuayao no acompanhamento de Projetos de Leis no Congresso Nacional; a realizayao 
de Congressos Nacionais em todas as regioes do Brasil; a isonomia de seus 
vencimentos com os da Magistratura; 0 tratamento que the foi dado pelo Imposto de 
Renda; sua luta para impedir a "Lei da Mordaya" ao Ministerio Publico; a sua oposiyao 
a Medida Provis6ria n. 2.088, que impunha puniyoes desarrazoadas aos Promotores 
e Procuradores; seu posicionamento contra 0 foro privilegiado nas ayoes de 
improbidade administrativa. Como observou Joao Lopes Guimaraes, "a CONAMP 
esta agindo precisamente dentro do espirito que norteou a sua fundayao. Nossas 
conquistas, inclusive as da Constituiyao de 1988, devem-se, sobretudo, ao trabalho 
serio e dedicado desenvolvido por nossa entidade c1assista nacional". 

Nao parece correto falar-se em urn Ministerio Publico velho e em Ministerio 
Publico novo. Sobre isso, Gilberto Vila Nova de Carvalho, do Ministerio Publico do 
Estado de Sergipe, ja disse com precisao: 

Nem velho nem novo, mas Ministerio Publico que se renova, tornando-se 
contemporaneo das exigencias e necessidades sociais e do cidadao. Assim, que a 
defesa dos interesses difusos e coletivos nao 0 fa~a esquecer-se da defesa da vida; 
que a defesa do patrimonio particular nao 0 descuide do patrimonio publico; que a 
defesa da moralidade administrativa nao 0 tome indiferente na defesa da honra do 
cidadao; que a defesa 0 interesse social de combate a criminalidade nao the deslembre 
do dever de tutela da liberdade individuaP33 

Homens e mulheres de todos os quadrantes do Brasil, com seu idealismo, seu 
sacrificio e sua esperanya, ajudaram a modificar e modernizar uma extraordinaria 
Instituiyao - 0 Ministerio Publico. E hoje os seus sucessores empunham a mesma 
bandeira e se deixam levar pelas mesmas esperanyas daqueles primeiros dias. 

[ ... ] Ao olhar para tnis no tempo, podemos vislumbrar a institui~ao Ministerio Publico 
como exemplo positivo de aprimoramento. 

Quem, sem paixao, rememorar 0 caminho percorrido pelo Ministerio Publico, logo 
vera que e uma das institui~oes que apresentou a melhor resposta a expectativa 
estabelecida pelo Constituinte de 1988, visto que soube assimilar as novas fun~oes 
que the foram confiadas pela Carta Constitucional e procurou torna-Ias eficazes em 
prol da sociedade. 

233 REVISTA PAULISTA DO MINISTERIO PUBLICO, maio/1997, p. 13. 
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o perfil constitucional do Ministerio Publico estabelecido em 1988 e, na verdade, 0 

resultado da consolidaftao da historia de aprimoramento da Instituiftao. 

Por qualquer das perspectivas que se aprecie 0 Ministerio Publico, pode-se indicar 
com seguranfta a efetividade das suas atuaftoes. 

Alem de manter-se eficiente no desempenho de suas atribuiftoes tradicionais, seja 
no campo penal, seja no civil, 0 Ministerio Publico tern atuado com competencia e 
eficiencia comprovadas no exercicio de seus novos encargos [ ... ].234 

Procurou-se, neste Iivro, a medida do possivel, registrar momentos historicos 
(reunioes, manifesta~oes, rea~oes classistas, notas oficiais e pronunciamentos) que, 
certamente, perder-se-iam na memoria do tempo se assim nao se procedesse. 

Nem tudo foi possivel dizer nem tudo foi possivel recordar, mas esta ai 0 

primeiro passo para se continuar essa fascinante e her6ica hist6ria. Hoje, 0 Ministerio 
Publico e 0 resultado da luta de muitos. 

Nos sabemos, evidentemente, temos plena consciencia; ninguem tern os olhos 
vedados para 0 fato de que hli urn volume enorme de criticas que transitam contra a 
Instituiftao, por parte de vlirios segmentos. A grande maioria desses segmentos, 
pessoas, empresas ou corporaftoes, de alguma forma, foram atingidas pela atividade 
Institucional. Eu tenho absoluta convicftao de que nos nao enfrentamos nunca 
qualquer adversidade ideologica. A adversidade sempre surge de algum tipo de 
ranfto pessoal, de algum tipo de sentimento de vinganfta, de alguma questao de 
natureza estritamente decorrente de interesse especifico nao atendido pela atividade 
do Ministerio Publico e que acaba gerando evidentemente algum tipo de rancor, 
algum tipo de sentimento de agressao. E preciso, evidentemente, ter cui dado, porque 
boa parte de interesses contrariados saooriundos de pessoas que estao ai a testa do 
poder e que, sabemos muito bern, dentro desse manejo das instituiftoes democraticas, 
tern inclusive a prerrogativa constitucional de alterar significativamente 0 nosso 
perfil e os rumos da nossa historia. Embora eu ache que nos temos hoje uma 
sensibilidade social tao bern construida, tao bern calc ada nesses anos todos, que 
qualquer mutaftaO que pudesse representar uma ameafta ou cerceamento de defesa 
aos interesses sociais, eliminando prerrogativas, eliminando garantias, ou eliminando 
atribuiftoes do Ministerio Publico, nao tenho duvidas de que seria algo extremamente 
mal visto pela sociedade. Os segmentos de formaftao de opiniao da sociedade, de 
uma forma geral, sao na sua essencia aliados tradicionais do Ministerio Publico. 

Mas evidentemente nos temos que ter os nossos cuidados e nossas preocupaftoes e 
certamente a maior preocupaftao que nos temos que ter sem duvida alguma diz 
respeito ao problema, infelizmente, de certa postura de auto-suficiencia, de excesso 
de vaidade, falta de autocritica muitas vezes de parte de alguns colegas que nao tern 

234 Antonio Fernando Barros Silva de Souza, Procurador-Geral da Republica, em discurso proferido 
na solenidade de abertura do XVII Congresso Nacional do Ministerio Publico, em Salvador, Bahia. 
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exatamente 0 senso do limite, a compreensao de que n6s, embora exer~amos uma 
atribui~ao importante, eu diria ate fundamental para 0 trato das questoes sociais, 
n6s tambem temos as nossas limita~oes inclusive jurldicas, e temos, queiramos ou 
nao, tambem, que operar as nossas atividades dentro da mais estrita legalidade.23s 

Em diferentes momentos historicos, homens e mulheres dedicaram suas vidas 
na constru~ao da CONAMP e, por meio dela, do proprio Ministerio Publico. Alguns 
ja nao estao entre nos, as imagens de outros ja se esmaeceram na nevoa do tempo, 
mas os frutos dos seus trabalhos estao entre nos ate hoje. 

Institui~ao que nao tern historia nem preserva a memoria de seus vultos nao 
tern futuro. Jose Carlos Cosenzo tratou com precisao essa questao: 

Aqueles homens intrepidos que imaginavam a uniao dos membros do Ministerio 
Publico de todo 0 pais em tomo de urn projeto inicialmente modesto, de cria~ao de 
uma carreira que nao se submetesse ao dominio da ditadura militar, e idealizaram 
uma entidade nacional que recepcionasse as ideias das entidades estaduais, 
certamente se surpreenderiam ao verificar 0 status atingido por nossa CONAMP 
em quase quatro decadas. Mas qual a razao de se surpreenderem os pioneiros? 

Eramos uma entidade que se reunia nos corredores 'do Congresso Nacional. Nosso 
patrimonio unico era nossa fe em construir e melhorar. Nossa mem6ria pertencia a 
lembran~a de cada membro atuante, com registros formais e eventuais. Nossa atua~ao 
invejavel se devia muito mais a vontade individual do que propriamente a 
organiza~ao como entidade, mas que lenta e gradualmente foi se estruturando. 

Gra~as aos pioneiros e as sucessivas administra~oes conseguimos hoje atingir urn 
patamar de respeito e impormncia sem precedentes. Cada urn, a seu tempo e a seu 
modo, diante das dificuldades surgidas, junto com seus Diretores e uma legiao de 
colegas anonimos, mas que atuaram com a mesma vontade e pertinacia, conseguiu 
sucessos gra~as a uniao fratema e 0 trabalho em equipe. 

As ultimas tres decadas sedimentaram uma consciencia nacional do Ministerio 
Publico como Institui~ao. Podemos afirmar, sem ufanismo, que nao ha qualquer 
discussao poHtica ou de relevante interesse social no pais sem a participa~ao efetiva 
e determinante da CONAMP. Achamos que por isso, tambem, os pioneiros se 
surpreenderiam.236 

235 Alex Sandro Teixeira da Cruz, Promotor de Justic;a de Santa Catarina, 14 de fevereiro de 2008, em 
Palestra na Associacrao Mineira do Ministerio Publico, na comemorac;ao dos 15 anos da Lei Organica 
Nacional do Ministerio Publico. 

236 Jose Carlos Cosenzo - Relat6rio de Atividades da CONAMP de 2008. 


