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Ministério Público:
Quando o passado aponta o futuro

Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz

A falta de
registros histó-
ricos mais preci-
sos ou sistema-
tizados poderia,
no futuro, levar
algum estudio-
so do Ministério
Público a acre-
ditar fosse o ex-

Ronaldo Porto Macedo, Carlos
Siqueira Netto, João Lopes Guimarães,
Antonio Celso Di Munno Correa,
Hermes Pinotti e Ewelson Soares Pin-
to, a partir de 1968, reuniam-se sema-
nalmente no restaurante Círculo Italia-
no para apaixonadas discussões so-
bre a Instituição. Não por acaso, os
três primeiros vieram a exercer a Presi-
dência da Associação Paulista do Mi-
nistério Público.

Já em 1968, em excelente ensaio
jurídico denominado “Ministério Pú-
blico - Órgão de Justiça”, classificado

em 1º lugar no II Congresso do Minis-
tério Público Fluminense (JUSTITIA
68/7), Djalma Negreiros Penteado,
João Lopes Guimarães e Ronaldo Por-
to Macedo, seus autores, propunham
a necessidade de conquistas que são
pilares fundamentais sobre os quais
se assenta o Ministério Público con-
temporâneo:

“I - Um reexame da posição dou-
trinária do órgão do Ministério Pú-
blico, no quadro das atividades judici-
árias, situando-o, em consonância com
a atual colocação constitucional bra-

sileira e com a melhor doutrina, como
Órgão de Justiça.

II - Procurador-Geral eleito
pela classe.

III - A luta pela obtenção da to-
tal autonomia administrativa do Mi-
nistério Público, arredando-o de qual-
quer dependência com os Poderes do
Estado.

IV - A obtenção da independên-
cia financeira da instituição através
de recursos orçamentários próprios
e meios para a execução respectiva.

V - Uniformização dos Minis-
térios Públicos estaduais em torno das
conquistas consideradas substanciais:
remuneração condigna; proibição da
advocacia; total separação do corpo de
advogados encarregados de sustentar
o interesse do Estado-Administração;
equiparação de vencimentos com os da
magistratura de cada unidade da Fe-
deração; organização em carreira;
irredutibilidade de vencimentos; pro-
moção de entrância a entrância; ina-
movibilidade relativa, excepcionada
pela remoção no interesse do serviço,
a juízo exclusivo dos órgãos compe-
tentes da própria Instituição; concur-
so de provas e títulos, para o ingresso
na carreira.

VI - Órgão disciplinar dos qua-
dros da própria Instituição”.

A gestão de Ronaldo Porto
Macedo na Associação Paulista do
Ministério Público foi marcada pela
“efervescência de novas idéias exis-
tentes no seio da Instituição”, como
ele próprio destacava em seu discur-
so de posse (JUSTITIA 70/272). Nes-
se período, foi realizado o I Congres-
so do Ministério Público do Estado de
São Paulo e a porte do transporte. Este,

Memória Institucional

... a história
da instituição tem sido

edificada quase
que inteiramente

por iniciativa
dela própria
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traordinário avanço experimentado por
essa Instituição em 1988, fruto apenas
da inspiração e do descortino da As-
sembléia Nacional Constituinte.

O atual modelo brasileiro de
Ministério Público, ao revés, sem pa-
ralelo em todo mundo, vem sendo plas-
mado ao longo do tempo, etapa por
etapa, conquista por conquista 1 .

Aliás, não parece descabido afir-
mar que a história da Instituição tem
sido edificada quase que inteiramente
por iniciativa dela própria, com peque-
nas interferências externas, resultan-
do assim do idealismo de seus inte-
grantes — o que, de resto, merece ser
lamentado, pois um maior interesse da
sociedade pelo órgão estatal incumbi-
do de sua defesa revelaria saudável
aprimoramento de nossa cidadania 2 .

Ao pesquisar publicações da
revista JUSTITIA veio-me o impulso
de lançar luzes mais fortes sobre a
contribuição de brilhantes Promoto-
res de Justiça que, em São Paulo, vin-
te anos antes da promulgação da
Constituição em vigor, propunham
saudável exercício de reflexão e auto-
crítica, dando organicidade a princí-
pios e metas que sem dúvida repre-
sentam o embrião historicamente mais
remoto do atual perfil constitucional
do Ministério Público 3 .
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Associação teve ativa participa-
ção nos congressos nacionais de Tere-
sópolis, Aracajú e Nova Friburgo, bem
como no IV Congresso Interamericano
do Ministério Público, em Brasília4 .

Fato historicamente relevante a
destacar, nesse período, é o da criação
da CAEMP - Confederação das Asso-
ciações Estaduais do Ministério Públi-
co, predecessora da CONAMP, pois foi
passo decisivo para a formulação teóri-
ca e concreta de um modelo nacional de
Ministério Público5 .

João Lopes Guimarães, no dis-
curso de posse na presidência da Asso-
ciação Paulista, em setembro de 1974,
propunha recebesse nossa Instituição
a incumbência de fiscalizar a legalidade
administrativa, “através da titularidade
da ação civil pública” (JUSTITIA 86/
482).

Dois anos depois, quando dei-
xava o cargo, repeliu com veemência su-
gestão nascida por ocasião dos deba-
tes acerca da chamada “reforma judiciá-
ria”, consistente em dar aos Promotores
participação na cobrança de executivos
fiscais da União, e indicou quais eram,
naquele momento, as aspirações do Mi-
nistério Público: a) “a criação e instala-
ção da Escola de Promotores”, com
“cursos periódicos de reciclagem,
condicionantes das promoções de
entrância a entrância, e de instância a
instância”; b) “a proibição do exercício
da advocacia aos membros do Ministé-
rio Público de todos os Estados”; c) “a
constitucionalização do critério de es-
colha do Procurador-Geral da Justiça
dentre membros da classe, e sua nome-
ação para mandato certo, como garan-
tias de sua independência funcional”;
d) “a dotação orçamentária global pró-
pria”; e) “a melhor definição constitu-
cional dos órgãos do Ministério Públi-
co, de sua competência e de suas fun-
ções mínimas, como a titularidade da
ação civil publica, que se constituiria
em indispensável instrumento da parti-
cipação — esta sim! — do Ministério
Público na fiscalização da legalidade dos
atos administrativos e no combate à
corrupção”. Consignou, finalmente, ter

chegado o “instante grave do amadu-
recimento de uma nova concepção de
Ministério Público, dotado de efetivas
possibilidades de intervir no jogo de for-
ças e interesses para cuja composição
se reclama a atividade jurisdicional”
(JUSTITIA 95/504).

Mas, talvez seja a tese denomi-
nada “Ministério Público: uma nova es-
tratégia para seu aperfeiçoamento”
(JUSTITIA 99/189), de autoria de Car-
los Siqueira Netto, apresentada no V
Congresso Nacional do Ministério Pú-
blico, o trabalho que melhor sintetize as
idéias daqueles Promotores 6 .

Seu primeiro mérito é o de pro-
por claramente a adoção de uma estra-
tégia institucional voltada para o aper-
feiçoamento do Ministério Público, ou
seja, o estabelecimento de objetivos cla-
ros e determinados ao lado de ações
concretas tendentes a realizá-los.

Realmente, sendo o Ministério
Público uma “instituição” — teleologi-
camente destinada à defesa do interes-
se social, dotada das garantias da auto-
nomia e da independência —, deve ser
capaz de formular, a cada momento, sua
própria “vontade institucional”.

Essas considerações, que a pro-
posta de Carlos Siqueira Netto suscita,
podem parecer óbvias, mas de fato não
são.

A realidade social é extremamen-
te dinâmica. A sociedade brasileira, em
especial, marcada por notórias carên-
cias, e, acima de tudo, pela característi-
ca da desigualdade, deverá passar, até

para que possa sobreviver nossa inci-
piente democracia, por um processo
profundo de transformação.

Isso significa que deveremos
manter nossa capacidade de adaptação
à evolução do quadro político-social, de
definição de novos objetivos estratégi-
cos, de criação de novos instrumentos
de atuação.

Uso a expressão “manter” pois é
justo reconhecer que o Ministério Pú-
blico, embora possa ainda evoluir mui-
to, tem sabido se repensar, tem cami-
nhado a passos decididos no sentido
da democratização interna, mas, acima
de tudo, tem sabido assumir novas e
relevantes atribuições e responsabilida-
des, fazendo-o de forma espontânea,
pois que essas iniciativas não lhe vi-
nham ainda sendo exigidas pela socie-
dade.

Basta observar que nos últimos
anos passaram a pesar sobre os ombros
de nossa Instituição as responsabilida-
des de controlar a Administração Públi-
ca, de defender o meio ambiente, o con-
sumidor, o interesse social de maneira
geral; basta lembrar termos conquista-
do por esforço próprio o inquérito civil
e a ação civil pública 7 .

Porém, uma política institucional
adequada somente pode ser edificada
sobre um diagnóstico correto da reali-
dade.

Nisso reside o segundo mérito
de Carlos Siqueira Netto e dos Promo-
tores de Justiça que, com ele, pensa-
vam o Ministério Público de então: o de
analisar a realidade como ela é, e não
como gostariam que fosse, agindo, por-
tanto, com honestidade e coragem.

Essa realidade é, já no primeiro
parágrafo do estudo, qualificada como
“amarga”, em virtude da “manifesta
incompreensão” por parte dos mais qua-
lificados setores da sociedade com re-
lação à pretensão de conferir posição
de realce à Instituição, “quer no quadro
constitucional ou processual, quer
mesmo no extrajudicial”. Segundo o
autor, parecia pairar sobre o Ministério
Público “um mau presságio, a gerar
reservas e temores”.

Sendo o Ministério Público
uma instituição, deve ser

capaz de formular,
a cada momento,

sua própria
"vontade institucional"
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Quem se animaria, no presente, a
negar a atualidade dessas observa-
ções8?

Não é difícil entender a razão des-
sas “reservas e temores” ainda hoje exis-
tentes.

O fenômeno trágico da desigual-
dade social é fruto da absurda concen-
tração de renda: no início da década de
90, a soma das pessoas miseráveis (sem
renda) e das pobres (com renda de até
três salários mínimos) alcança no Brasil
cifra correspondente a mais de 80% da
população (82,72%). O poder político e
econômico, assim, está concentrado nas
mãos de uma minoria restrita, que fre-
qüentemente usa esse poder para si pró-
pria, acentuando a desigualdade.

Ora, sendo o Ministério Público
órgão de defesa da sociedade, é natural
que o seja sobretudo da imensa maioria
de seus integrantes, daqueles que, pela
dimensão de suas carências e miséria,
são normalmente denominados “margi-
nalizados” ou “excluídos” 9  10 .

Como se vê, nossa Instituição foi
concebida (hoje constitucionalmente)
para desempenhar, ao lado de outros or-
ganismos, públicos e privados, e da pró-
pria sociedade, o papel de apontar os
desvios que conduzem à deletéria per-
petuação — ou, mesmo, acentuação —
da injustiça social 11 .

Não é difícil perceber que esse
papel coloca inevitavelmente o Minis-
tério Público em linha de confronto po-
tencial com a minoria detentora do po-
der político e/ou econômico, gerando as
mencionadas “reservas e temores” —
quando não reações concretas e violen-
tas tendentes a coarctar nosso exercí-
cio funcional.

Depois de referir essas dificulda-
des históricas, Carlos Siqueira Netto de-
las extrai uma “lição importante: falta
consciência social em torno do Minis-
tério Público: de sua conceituação, de
sua importância, dos benefícios sociais
que sua atuação dinâmica e desinteres-
sada poderá trazer à coletividade, à or-
dem social e jurídica”.

Então, com muita coragem, reco-
nhece o autor, quanto a essa incom-

preensão da sociedade em relação ao
Ministério Público, que “seus próprios
integrantes têm parcela acentuada de
culpa: não querer abrir mão de certos
privilégios-problemas, como a advoca-
cia ou a atividade político-partidária.
Não exigir a reformulação dos métodos
de trabalho na primeira e segunda ins-
tâncias; não se submeter à mesma sor-
te dos comarcanos, podendo ali residir
e não o fazendo; substituindo atuação
eficiente, dinâmica, vigilante pelo gos-
to bem latino de pareceres enfeitados e
até inócuos; não fixar a atenção princi-
pal na necessidade fundamental de con-
trolar o fato social que lhe vem à mão,
ficando na periferia e superficialidade
de ação burocrática e, às vezes, inú-
til”12 .

Nessa mesma linha de raciocínio,
Carlos Siqueira Netto apresenta suges-
tão inovadora, que contrariava, até mes-
mo, a simples e imemorial estratégia de

crescimento adotada pelo Ministério Pú-
blico, ou seja, a de buscar uma estrutu-
ra legal, orgânica e funcional o quanto
possível similar à do Poder Judiciário:

“Mudar o enfoque até agora dado
e que já se cristalizou no sentido de plei-
tear, primeiro, a equiparação eventual
de vencimentos com a Magistratura, ou
aposentadoria aos 30 anos, ou outras
vantagens (embora necessárias para o
desempenho funcional). Mas, conside-
rar que tais prerrogativas não são fun-
damentais, nesse passo. Essencial é a
definição da Instituição e seu caráter
de permanência; a ampliação de suas
atribuições; a estruturação da carrei-

ra; a absorção de setores próprios do
Ministério Público entregues a outros
órgãos desgarrados; a opção definiti-
va pela profissionalização, recusando,
de vez, o exercício da advocacia, de
funções estranhas e impróprias. Da
utilidade social, do poderio funcional,
surgirá o reconhecimento da Socie-
dade e de setores de decisão que serão
pressionados pela opinião pública a
dotar o Ministério Público de garan-
tias para a ação. Elas virão como con-
seqüência, nunca como pressuposto.
É inútil insistir junto a quaisquer es-
calões por reivindicações sem um pro-
jeto definido, discutido e aprovado, em
nível nacional que cristalize a inver-
são proposta. É o caminho mais difí-
cil, menos sedutor. Mas, realista, ama-
durecido, embora com um mínimo de
utopia na sua formulação, sem o que
não será permanente, exaurindo-se
em uma dada conjuntura, sem alcan-
çar as gerações vindouras”.

Concluindo seu precioso estu-
do, o autor propunha três objetivos
fundamentais, dos quais os dois últi-
mos vieram, em meu entendimento, a
ser satisfatoriamente alcançados:

“a) criação de consciência so-
cial em torno da Instituição, para que
encontre ela respaldo na opinião pú-
blica e na Sociedade a que deve ser-
vir;

b) inversão da ênfase até então
posta sobre uma pretendida posição de
equiparação com a magistratura, em
nível de prerrogativas, para se crista-
lizar a necessidade de firmar, primei-
ro, o que é a Instituição e seu caráter
permanente; o que pode ela fazer de
útil à Sociedade que, teoricamente, de-
fende; e, finalmente, de quais poderes
deve ser dotada para o desempenho de
suas atribuições, cada vez mais am-
plas e complexas;

c) a fixação de um projeto na-
cional de Ministério Público que esta-
beleça a unidade da Instituição, em
todos seus níveis, fixando os princí-
pios gerais, sem prejuízo das peculia-
ridades advindas do sistema federati-
vo e das condições locais”.

O fenômeno trágico
da desigualdade social

é fruto da absurda
concentração de renda
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É preciso aprender com as lições
do passado.

As considerações feitas até aqui
sugerem deva o Ministério Público es-
timular o desenvolvimento de um pen-
samento “macro-institucional”, que su-
pere as questões (sem dúvida importan-
tes) relativas ao exercício das funções
que nos são conferidas num determina-
do período histórico para alcançar a
perspectiva dos rumos da própria Insti-
tuição, projetada para o futuro 13  .

Trata-se de atividade de “plane-
jamento institucional” que impõe a rea-
lização de diagnósticos, a identificação
de objetivos (dos mais amplos aos mais
específicos), a formulação de estraté-
gias e de ações concretas.

Seria oportuno estimular a refle-
xão dos leitores com a sugestão de te-
mas que possam integrar uma política
institucional contemporânea.

O objetivo central dessa políti-
ca, a meu ver, seria a implementação prá-
tica (ainda que paulatina) do modelo de
Ministério Público insculpido na Cons-
tituição Federal 14 .

É preciso, para tanto, repensar
nossa Instituição, reavaliar rumos e re-
ver conceitos. É preciso planejar o fu-
turo institucional, levando em conta que
o Brasil está mudando (e tentando per-
ceber para onde mudará o Brasil). É pre-
ciso debater que tipo de democracia está
sendo edificada no País, ou que modelo
de sociedade queremos.

Depois, é tempo de assumir o
papel político do Ministério Público (até
para que ele seja cumprido com eficá-
cia, prudência e responsabilidade), as-
sim como o caráter também político ine-
rente ao exercício de nossas atribuições
(que importam em intervenção direta no
terreno político-social) 15  16 .

Resta ainda alcançar um dos ob-
jetivos traçados na tese de Carlos Si-
queira: a criação de uma consciência
social em torno da Instituição.

Não há como implementar o
novo Ministério Público previsto na

Constituição sem a afirmação indelével
de seu papel social (para o que é preci-
so sejam conhecidas suas atribuições e
os objetivos com que as exerce), sem
que ele conquiste o reconhecimento e o
apoio da própria sociedade 17 .

Ademais, seria oportuno discu-
tir a atual estrutura orgânico-adminis-
trativa do Ministério Público, procuran-
do adaptá-la e aprimorá-la em face do
novo modelo constitucional 18 .

Também no campo funcional
abre-se fecundo espaço de discussão.

A área criminal, sobretudo, recla-
ma profunda revisão no tocante ao sen-
tido e à forma de nossa atuação, assim
como à estrutura de apoio a ela neces-
sária19 . Nesse, que talvez seja o único
campo realmente perene de atuação do
Ministério Público, ainda não temos o
“controle do fato social”, tal como luci-
damente propunha Carlos Siqueira
Netto 20 .

Cumpre ainda travar uma sem-
pre adiada discussão acerca de nos-
sa atuação na esfera cível, com o
questionamento, inclusive, da fun-
ção interventiva 21 .

Há, sem dúvida, muito por fazer
e é fundamental que toda a Classe se
envolva nesses debates e nessa tarefa
de execução do Ministério Público de
amanhã.

Espero, assim, que os Promoto-
res de Justiça continuem a ser os artífi-
ces de sua própria história, para o que é

fundamental tenham a sensibilidade de
dirigir o destino do Ministério Público
pelo caminho mais reto e curto na dire-
ção do interesse “da Sociedade a que
deve servir”.

1 - Lembre-se, por exemplo, a realização do Congresso

Interamericano do Ministério Público, em 1954,

devida a José Augusto César Salgado, ou a chamada

“Lei Áurea do Ministério Público” (que introduzia

o sistema de lista tríplice para escolha do Procurador-

Geral de Justiça), resultado do trabalho de Queiroz

Filho, Mário de Moura e Albuquerque, João Batista

de Arruda Sampaio, Virgílio Lopes da Silva, Luiz

de Mello Kujawski e outros.

2 - “A evolução institucional do Ministério Público

brasileiro” é o nome de magnífico artigo elaborado

por Ronaldo Porto Macedo Júnior e publicado na

obra “Uma Introdução ao Estudo da Justiça”,

organizada por Maria Tereza Sadek (Editora Sumaré,

Série Justiça, pág. 39), de leitura obrigatória sobre o

tema.

3 - O fato deste artigo concentrar seu foco no pensamento

de alguns específicos Promotores de Justiça

evidentemente não significa diminuir a contribuição

prestada ao longo do tempo por incontáveis membros

da Instituição, ou, mesmo, por pessoas a ela estranhas.

Nomes como os de Amaro Alves de Almeida Filho

(JUSTITIA 13/15, 29/91), Cândido Rangel

Dinamarco (JUSTITIA 61/161), Flávio Queiroz de

Moraes Júnior (JUSTITIA 61/117), Hugo Nigro

Mazzilli (com inúmeras publicações), João Benedito

de Azevedo Marques (JUSTITIA 110/138), Paulo

Salvador Frontini (JUSTITIA 61/191, 90/247), Ruy

Junqueira de Freitas Camargo (JUSTITIA 71/191),

Ruy Rebello Pinho (JUSTITIA 105/5), Silvio Amaral

(JUSTITIA 10/41) e de tantos outros poderiam ser

destacados porque, até o final da década de 70,

publicaram (em nossa revista) estudos que tinham

por objeto o próprio Ministério Público (e não

aspectos específicos de seu ofício ou de sua estrutura

política e orgânica).

Pareceu-me interessante destacar o trabalho dos seis

ilustres Promotores, porém, pelo caráter organizado,

pelo esforço de sistematização que o grupo, como

tal, procurava dar a suas idéias, entre os anos de 1968

e 1977. Além disso, a circunstância de três dos

componentes desse grupo de amigos (Ronaldo Porto

Macedo, Carlos Siqueira Netto e João Lopes

Guimarães) terem ocupado a Presidência da

Associação Paulista do Ministério Público (por seis

anos consecutivos, de 1971 a 1976)

inevitavelmente fez com que aquela visão

institucional fosse com muita força transmitida para

toda a Classe e, inclusive, para os então intensos

debates nacionais acerca da Instituição, o que lhe

conferiu significado histórico e político digno de

relevo.

4 - Em 1967 foram criados em São Paulo os Grupos de

Estudos do Ministério Público, importante foro de

discussão de temas institucionais. Oscar Xavier de

Freitas assim definiu suas reuniões: “Era o instante
do congraçamento dos membros do Ministério
Público, que revelava a existência de uma classe.
O momento em que as gerações mais jovens
adquiriram autonomia para a afirmação dos

É tempo de assumir
o papel político

do Ministério Público,
assim como o caráter

também político inerente
ao exercício de nossas

atribuições
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ideais de modernidade. O tempo da autocrítica
que a muitos parecia irreverência. A hora da
elaboração do projeto institucional do futuro”
(JUSTITIA 105/340). Esse espaço livre e informal
estimulou a criatividade e o debate de temas de
“vanguarda”. Ali floresceu a participação
construtiva e crítica de inúmeros Promotores e
Procuradores de Justiça da então chamada
“oposição”, participação muitas vezes recebida com
injustificável intolerância, mas que foi relevante para
a construção do Ministério Público (por exemplo
no que diz respeito ao aprimoramento dos
mecanismos de democracia interna, ou à definição de
um modelo de atuação mais técnica, profissional e
independente).

5 - A CAEMP, criada em 1971, na cidade de Ouro Preto,
teve em Oscar Xavier de Freitas, ex Procurador-Geral
de Justiça de São Paulo e bastante ligado àqueles
Promotores, seu primeiro Presidente. Durante sua
gestão como Procurador-Geral, assumiu expresso

“compromisso para com a ação”, coerente com sua

convicção no sentido de que: “É, sobretudo, no
trabalho que o Ministério Público se prestigia.
Garantias, prerrogativas, estruturas só se
explicam em razão da eficiência no desempenho
de nossas funções específicas. Sem transigências.
Sem a acomodação que é a forma justa de perdê-
las” (JUSTITIA 71/292). Adepto do “planejamento
para o futuro” (idem) e preocupado com a

modernização dos métodos de trabalho, criou o

CAEX e a Equipe de Roubos, embriões dos atuais
Centros de Apoio Operacionais e das Promotorias.

Como Presidente da CAEMP, organizou o II

Congresso Nacional do Ministério Público, em
Guarapari, o do Rio Grande do Sul e vários outros.

Organizou ainda o IV Congresso Interamericano do

Ministério Público e o I Congresso do Estado de
São Paulo.

6 - Não tive o privilégio de ter convivido com Carlos

Siqueira Netto ou Ronaldo Porto Macedo, ambos
prematuramente falecidos. Merecem ser transcritas

as palavras de Oscar Xavier de Freitas em homenagem

ao primeiro: “Carlos Siqueira Netto foi a
expressão desse movimento contemporâneo (de

elaboração do projeto institucional do Ministério

Público do futuro). Até mesmo sua personalidade
refletia as características da nova personalidade
da Instituição. A inquietação permanente e a
pressa no realizar. Carlos Siqueira Netto era a
idéia em execução” (JUSTITIA 105/340).

7 - Cf. Carlos Alberto de Salles, “A legitimação do

Ministério Público para defesa de direitos e
garantias constitucionais”, dissertação de mestrado

apresentada ao Departamento de Processo Civil da

Faculdade de Direito da USP em 1992.
8 - O tema foi por mim abordado no artigo “Inquérito

Civil: dez anos de um instrumento de cidadania”,

publicado no livro “Ação Civil Pública (Lei 7.347/
85 - Reminiscências e Reflexões após dez anos de

aplicação)”, Revista dos Tribunais, 1995, pág. 62.

9 - Nem poderia deixar de ser assim quando se considera
que a Constituição Federal estabelece como
fundamentos do nosso Estado Democrático de
Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana
(art. 1º, II e III) e erige à condição de objetivos
fundamentais da República brasileira a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e da marginalização, bem
como a redução das desigualdades sociais e

regionais (art. 3º, I e III).

10 - Cf. João Lopes Guimarães Júnior, “A função social

do Ministério Público”: “É na medida em que
interfere na realidade social brasileira que o
Ministério Público adquire funções social e
política. E, se é certo que na defesa da sociedade a
Instituição deve atuar em áreas de interesse da
população em geral, não é menos certo que deva
atingir, sobretudo, os interesses das parcelas
excluídas do acesso à Justiça, em causas que
propiciem uma melhoria na qualidade de vida da
população mais desassistida, assumindo a
responsabilidade de influir na aplicação da lei
na perspectiva mais direta de reduzir os efeitos
das desigualdades sociais” (artigo publicado no
boletim “Direito & Cidadania”, n. 2, publicação do

Instituto de Estudos “Direito e Cidadania”,

distribuído pela Associação Paulista do Ministério
Público).

11 - Antonio Alberto Machado e Marcelo Pedroso

Goulart, destacam que ao Ministério Público cumpre
“incrementar o processo de democratização da
sociedade brasileira”, e sustentam que para tanto

caberá “atuar comunitariamente na organização
e conscientização da sociedade civil, colaborando
na formação de organismos de base e difundindo
os valores democráticos, sobretudo no que tange
ao campo dos direitos humanos e sociais”
(“Ministério Público e Direito Alternativo”,

Editora Acadêmica, São Paulo, 1992, págs. 34 e 43).
12 - Essa consciência de que os legítimos interesses

corporativos não podem ser exacerbados a ponto de

deixar em segundo plano a consecução dos objetivos
institucionais, presente no segundo discurso de
João Lopes Guimarães, já citado, transparece ainda
no seguinte trecho do trabalho agora comentado:
“Após a apertada e parcial vitória da
Constituição de 1967, seguida do retrocesso da
Emenda n. 1, de 1969, onde o Ministério Público
se apresentou com características incipientes de
união, sem um projeto definido, falando,
genericamente, em prerrogativas, sem a
conscientização de que essas decorrem da natureza
e importância da função exercida e não só do
nome mágico e sedutor que qualquer Instituição
possa ostentar, iniciou-se um movimento visando,
fundamentalmente, a criação de uma ‘consciência
nacional de Ministério Público’, ciente de que o
tempo das reivindicações isoladas e regionais
havia cessado, pois o centro do poder se deslocara
dos Estados-Membros para a União”. O

corporativismo, realmente, pode distorcer o
diagnóstico da realidade e contaminar a formulação

de um projeto institucional adequado.

13 - Assim, ver-se-á o Ministério Público inserido no
contexto histórico, político e social.

14 - Essa implementação prática pressupõe também “A

necessária elaboração de uma nova doutrina de
Ministério Público, compatível com seu atual perfil

constitucional”, título de estudo elaborado em

conjunto com João Lopes Guimarães Júnior, em 1992
(publicado em caderno avulso pela Associação

Paulista do Ministério Público).
15 - O exercício de atribuições que o elevam à condição

de fiscal da legalidade no tocante, por exemplo, à
moralidade administrativa, ao uso do dinheiro ou
do patrimônio público, à prestação de serviços
essenciais como os concernentes à saúde, à educação,
ao transporte, ou, ainda, a questões relativas à
infância e à juventude, ao meio ambiente, à defesa do

consumidor, à ocupação e ao uso do solo, à prevenção

de acidentes do trabalho reclamam profundo debate,
no seio do Ministério Público e com a sociedade,
para definição dos limites dessa atuação, que não
poderão ser estreitos a ponto de impedir que desses
temas conheça o Poder Judiciário, em caso de
violação das normas e dos princípios jurídicos, nem
tão largos que transformem a Instituição em órgão
censor da legítima prática administrativa.

16 - A ação civil pública, instrumento de realização da
cidadania, tem gerado muita polêmica. São
perceptíveis reações dirigidas à retirar do Ministério
Público parte das atribuições e dos instrumentos de
ação que lhe foram conferidos, que merecem resposta
imediata.

17 - O Ministério Público deveria divulgar o papel
que desempenha no sistema jurídico-político-social,
ao lado de uma iniciativa intensa de aproximação
funcional (pelo desenvolvimento de canais novos
de atuação) com a Sociedade e com os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como com
órgãos e entidades a que estamos ligados pelo
exercício de nossas atribuições (Polícias, Institutos
de Criminalística, Tribunais de Contas, Procons,
etc).

18 - Que papel desempenharão a Procuradoria-Geral
ou a Corregedoria em face do novo perfil da
Instituição, ou num Ministério Público do porte do
de São Paulo? Estará o Conselho Superior
aparelhado para apreciar o número sempre crescente
de inquéritos civis e de peças de informação? Como
valorizar a Segunda Instância e aproveitar a
experiência dos mais maduros membros da
Instituição? Qual o conteúdo da atuação dos
Procuradores de Justiça, nesse novo Ministério
Público, e como essa atuação será entrosada com a
da primeira instância? Não caberia criar órgãos
incumbidos de processar dados relativos à nossa
atuação funcional, nas várias áreas, como forma de
divulgar o resultado dessa atuação, ou de aprimorá-
la? Eis algumas das questões que estariam a merecer
a atenção de toda a Classe.

19 - A maior parte de nossas funções na área cível é
exercida em caráter circunstancial e, a rigor,
transitório (por isso sem exclusividade, em sistema
de co-legitimação). A circunstância histórica que
determina o grande acúmulo de responsabilidades
pelo Ministério Público brasileiro, no âmbito civil,
é a do ainda incipiente florescimento de uma
sociedade civil mais organizada, que se defenda
eficazmente das violações dos direitos inerentes à
cidadania — violações não raro perpetradas pelo
próprio Estado. Assim, é previsível que o
aprimoramento da democracia importe na redução
paulatina do hoje invencível volume de funções do
Ministério Público, a ele reservando apenas, ao final
dessa evolução, as questões mais complexas e
relevantes.

20 - Cf. a tese “Sugestões para uma nova política
institucional do Ministério Público na área
criminal”, que apresentei no 11º Congresso Nacional
do Ministério Público, em 1996, Goiânia.

21 - Essa reflexão foi propugnada por João Lopes
Guimarães Júnior já em 1992, em magnífica tese
denominada “Ministério Público: proposta para
uma nova postura no processo civil”, apresentada
no 9º Congresso Nacional do Ministério Público,
em Salvador.

Antonio Augusto Mello de Camargo
Ferraz é procurador de Justiça-SP
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