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à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, a instituição passou a desempenhar um importante

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, como também para promover
as medidas necessárias à sua garantia, assim como para proceder às investigações
pertinentes e para promover as ações civis e penais em defesa do patrimônio
Mercê de sua atual destinação, o Ministério Público passou a ser responsável
pela defesa dos mais altos valores sociais, tendo assumido papel de protagonismo
Isso não dispensa, ao contrário, antes supõe, um rigoroso sistema de
controles internos e externos sobre a instituição, observados os princípios

Não obstante o notável crescimento que tem vivido o Ministério Público
convivendo ainda com uma série de problemas que precisam ser enfrentados e

atuação do Ministério Público é mais modesta do que seria desejável, tanto em
Uma série de fatores concorre para isso, mas, por certo, um dos principais
faculdades e depois se mantém no isolamento cultural que vivem muitos de seus

Nas faculdades, além da proliferação mal controlada e da baixa qualidade
dos cursos jurídicos, ainda há questões curriculares que mereceriam maior
atenção, quer para que os programas sejam efetivamente cumpridos, quer para
dar aos formandos visão não só teórica como prática das questões fundamentais
em cada área do Direito, quer, ainda, para incluir o estudo de ciências auxiliares
que serão indispensáveis para o exercício de diversas áreas jurídicas — como
noções de Administração e Contabilidade, de Psicologia das relações humanas e

Por outro lado, falhas no recrutamento para o ingresso na Instituição
Inserida entre as chamadas “carreiras jurídicas”, a do Ministério Público

outro lado, porém, há aqueles que buscam a Instituição por representar uma das
e remuneratória que muitos — senão a maioria — dos candidatos não conseguiriam

Na qualidade de examinador de concursos de ingresso ao Ministério Público
estão com diplomas de bacharéis em Direito diversas pessoas que mal sabem

Vencido o concurso de ingresso, não raro temos o promotor que não quer

Quem buscar no Ministério Público mais do que isso, também deverá

um homem inteiro e independente, sem compromisso senão com a lei e com sua

corresponder uma efetiva promotoria de Justiça: esta deveria ser uma pequena
de secretários, de estagiários bem remunerados, de advogados, de peritos e

E não fora tudo isso, ainda há os problemas do relacionamento dos

porém, é que elas existem em cidades de todos os tamanhos e até nas capitais
— a diferença é que os problemas se diluem para o público, na proporção

de emulação, sempre quem sai perdendo é a população, atingida diretamente
pelas desinteligências de servidores mal preparados, que colocam acima dos
interesses sociais suas divergências pessoais, indeferindo aquilo que deveriam
deferir ou recorrendo daquilo que deveriam aceitar, apenas porque o ato objeto
Embora seja conhecido como “magistratura em pé” e tenha prerrogativas
semelhantes e uma carreira estruturada à índole da magistratura, o Ministério
Público não pode ser com esta confundido nem abrir mão de sua identidade para
as respectivas carreiras em substância são autônomas e distintas, em especial

não sejam apanágio pessoal ou exclusivo dos membros do Ministério Público, na
verdade, visto em si mesmo, é mais acentuado o dinamismo de uma instituição,
pois a ela compete denunciar, provar, convencer, postular e combater; à outra
psicológico correspondente a cada uma das funções, havendo consequentemente

Esquecendo o promotor de que seu próprio ofício é muito mais uma advocacia de
interesses da coletividade que uma magistratura, o órgão do Ministério Público

as garantias e os predicamentos que aproximam o promotor da magistratura, sob
o aspecto do ofício desempenhado, a função da qual o Ministério Público mais

nada mais é do que advocacia de partido —, o partido dos interesses sociais e

Também não raro se veem atritos entre colegas da mesma instituição
ministerial: ora são vaidades feridas, ora exploração que o titular tenta exercer

promotor de Justiça o titular do

estatal, não se compreende como

lutas irreais, como disputa de poder ou equiparações de vencimentos, instituições

honra lutar ao lado do Ministério Público para coibir a corrupção e a violência,

pretende ultrapassar os limites jurídicos, acreditamos ser um fenômeno cultural
aquele que presenciamos, quando se aceita e se segue o eterno mau exemplo dos
governantes, dos políticos, das autoridades e dos poderosos que tratam a lei com

Mesmo antes da Constituição atual, os membros do Ministério Público
já se submetiam a mecanismos de controle interno exercidos pelas próprias
Corregedorias locais, afora alguns mecanismos excepcionais de
,
à carreira ou o controle de investidura e destituição dos chefes do Ministério
Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, por poucos
votos não se impôs, desde logo, um controle externo mais efetivo sobre o Poder

Público, a emenda constitucional criou amplo controle externo da Instituição e

instituição, ou até precisamente por causa delas, podem e devem os membros
respondem por erros ou abusos que cometam não só sob o aspecto disciplinar

que, por escolha da Lei Maior, deve ser a mais livre possível, como é próprio dos
No tocante ao controle externo do Poder Judiciário e do Ministério Público,
de Estado, é o Judiciário o mais hermético, por ser totalmente alheio a qualquer
forma de controle democrático — seus membros ingressam sob concurso e têm
investidura vitalícia, ao contrário dos membros do Executivo e do Legislativo,
limitação de legitimidade democrática sofre o Ministério Público, aspecto que
mesmas garantias do Poder Judiciário, como ainda detém o exercício direto de

do Ministério Público, aquele para controle dos órgãos do Poder Judiciário

derivado criar limitações e controles tais sobre um Poder de Estado, como é o caso
do controle instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, pois isso é próprio do
o equilíbrio entre os Poderes, submetendo a própria cessação da investidura dos
integrantes do Judiciário ao novel Conselho, de que participam pessoas indicadas

Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público para o controle da atuação

Como citado, já havia algumas formas de controle externo sobre Ministério

investidura, impeachment
privatividade da ação penal pública com a ação penal subsidiária por parte da
do Ministério Público nunca é exclusiva nas ações civis públicas, o que permite
seja sua eventual omissão suprida por órgãos governamentais, pelas associações
civis e até pelo cidadão, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade, das

contrastada pelas partes e seus procuradores e pelas autoridades jurisdicionais;
recebem controle orçamentário dos tribunais de contas e do Poder Legislativo;

Ministérios Públicos, pois eles detêm legitimidade concorrente e disjuntiva em
diversas ações, ou podem agir em litisconsórcio, sendo que o Ministério Público
Federal, par a par com o dos Estados, em alguns casos poderá interpor recurso
extraordinário das decisões da Justiça dos Estados, e os Ministérios Públicos

Assim como já ocorre sobre o Poder Judiciário ou sobre quaisquer Poderes
ou instituições do Estado, também sobre o Ministério Público, além dos naturais
mesmo existir mecanismos de controle externo, não para cercear a autonomia,
a independência e a liberdade funcionais da Instituição ou de seus agentes, mas

aliás, que a Constituição supõe publicidade e transparência nos órgãos públicos,

administrativa, e, no tocante ao Conselho Nacional do Ministério Público,
os ramos do Ministério Público brasileiro, bem como ao controle do cumprimento

Nacional do Ministério Público o poder de controle, de outro, o Poder Constituinte
originário já tinha assegurado aos diversos ramos da Instituição a autonomia
funcional e administrativa, bem como já lhes tinha assegurado o princípio da

nacional para o Ministério Público brasileiro como um todo, ou para cada um

institucionais do Ministério Público a unidade e a indivisibilidade; assim, como
próprio e até desejável que ao Conselho Nacional do Ministério Público coubesse

de autonomia administrativa e funcional, sendo princípio da instituição a

tomar as decisões que lhe caibam apenas subordinado à Constituição e às leis,

membro do Ministério Público, invocando sua independência funcional ou seu
papel de defensor do regime democrático, escolher que leis quer cumprir e que

a não ser que — e o acréscimo é nosso — a

Ministério Público uma hipótese em que a lei lhe imponha agir, não há como

Assim, a quebra do dever de agir é violação do princípio da obrigatoriedade, e

exame do caso concreto evidencie, acima de dúvida, que a ação do Ministério

há crime na sua materialidade, são claros os indícios de autoria, não está extinta
a punibilidade, não ocorre causa de isenção de pena nem excludente do crime, o
agente não é inimputável, a lei exige que eu aja, mas ainda assim não vou agir”,
simplesmente não quer ver o crime que está acima de dúvida evidenciado nos
caso em que a lei exige que eu aja, mas, fundado na liberdade funcional, não vou
ambas as situações a hipótese de agir decorrer clara em concreto, a recusa será

menos verdade é que, para admitir a licitude de sua recusa, deve estar fundada
funcionais existem, mas não se pode invocar levianamente uma ou outra para
Ministério Público invocar como um bill de indenidade sua suposta liberdade
para violar a lei, sob pena de cairmos em petição de princípios: se em nome de um
conceito absoluto de liberdade eu não pudesse cercear alguém, então eu também

É por isso que a liberdade e a independência funcionais são apanágios dos
quiserem, e sim para que, nas esferas de suas atribuições, tomem responsavelmente
as decisões últimas do Estado em matérias que a Constituição e as leis puseram

ordenamento jurídico, sujeitos, portanto, a um rigoroso mecanismo de controle e
e procuradores de Justiça, procuradores da República, procuradores do Trabalho,
procuradores do Ministério Público Militar, procuradores do Ministério Público

como “proponha a ação”, ou “recorra”, ou “peça a condenação ou a absolvição

normativos, resoluções, portarias, instruções, ordens de serviço ou quaisquer
comandos nem mesmo dos órgãos superiores da Administração no que diga

da relação que existe entre os membros do Ministério Público e a instituição a que
órgãos independentes do Estado, situados no topo da esfera hierárquica de suas
áreas de competência, como o são os membros do Poder Executivo, Legislativo
, devem

Ministério Público a unidade e a indivisibilidade, no mesmo dispositivo ela já os

mesmo é caso de questionar se teria agido com acerto o constituinte ao inserir no
bojo da Lei Maior tais princípios da unidade e da indivisibilidade, limitados assim
em sede legislativa, os princípios da unidade e da indivisibilidade do Ministério

pois o próprio Ministério Público Nacional já tinha recusado o confuso apotegma,

francesa, falava num Ministério Público uno e indivisível — e, coerentemente,

francês, a concepção de unidade e indivisibilidade do Ministério Público não mais
A doutrina brasileira há muito viera repetindo esses princípios sem maior

grande no mundo ocidental, e, na área do Direito, isso alcançara maior impacto
principalmente nos países de tradição cultural semelhante, baseada no Direito
princípios foi feita sem maior cuidado, ou seja, sem que se atentasse para as
Público francês precisavam ser repensados para que pudessem ser compreendidos

unidade e da indivisibilidade do Ministério Público brasileiro, longe de inserir

Público passou a ser apenas administrativa, agora sem caráter hierárquico
É preciso, pois, dar adequada dimensão aos conceitos de unidade e

Entretanto, como conciliar as autonomias e a independência funcional no
obter atuação uniforme e integrada não só entre os vários ramos do Ministério
Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que quem tem de assegurar a
atos regulamentares de cada ramo da instituição nem o Conselho Nacional do

privado, ou se dá precedência aos réus presos em relação aos réus soltos, ou
se dá prioridade às crianças e aos adolescentes ou aos idosos, então a vontade

lugar, como já exposto, para obter atuação mais harmônica e coerente da
instituição em seus diversos níveis, é preciso repensar a estrutura administrativa

Poderia o Conselho Nacional do Ministério Público ditar políticas funcionais

A atuação do CNMP, circunscrita aos limites constitucionais, não pode
substituir a dicção legal nem interferir nas autonomias do Ministério Público ou na
que os planos de atuação funcional proviessem desse colegiado, a conclusão não
seria diferente, pois o poder de controle do CNMP tem limites, seja diante da
independência funcional dos membros da instituição, seja, sobretudo, diante da

As metas de atuação do Ministério Público não são estabelecidas por planos
administrativos de atuação, quer provenham estes de cada ramo do Ministério

A respeito dessa questão já nos detivemos em maior extensão em nosso

prioridades funcionais já estão estabelecidas na lei e nas decisões dos seus órgãos
de execução, em decorrência não apenas da autonomia institucional, como
também da liberdade e da independência funcionais, que são próprias de seus

Poder Constituinte derivado, como os já referidos controles administrativo,

Ao exercer o controle externo sobre os diversos ramos do Ministério Público,
é possível que se depare com problemas pontuais ou gerais e aponte soluções;
Ainda que não possa vincular as instituições autônomas nem os agentes do

A força política da recomendação, ainda que desprovida de caráter
sancionatório, decorrerá do cuidadoso levantamento de dados a respeito de um
CNMP não pode ditar a política penal ou ambiental para os Ministérios Públicos,

A recomendação naturalmente terá peso e valor pela sua qualidade
detidamente a recomendação convém a todos, ao Conselho, ao Ministério

se ainda que o Conselho faça levantamento adequado da situação, recomendando
providências concretas e factíveis, como o remanejamento de presos para vagas

Público deverá combater as condições inadequadas dos presídios locais”, ou

a transferência de presos para locais concretos onde haja vagas — nesse caso,
haveria como cobrar providências e até mesmo responsabilidades, se o membro
do Ministério Público destinatário da recomendação se omitisse, não tomando
social, pois as recomendações seriam viáveis, e seriam divulgadas na própria

É, pois, possível ter em mente o importante papel político do CNMP no
habilidade e prudência, para não desrespeitar, nem de longe, as autonomias
institucionais e a independência funcional, pelas quais ele deve ser o primeiro a
Assim, se o problema denunciado pelo CNMP continuar existindo, e se nada
haja para tanto, então este último não poderá invocar a independência funcional

entre alternativas viáveis e legais, não para que possa impunemente se omitir ou

Verdade seja dita: há promotores que se escondem atrás da independência

Garantido por esse princípio, o membro do Ministério Público pode melhor servir

respeitada; contudo, os deveres funcionais também existem, e também precisam
Ministério Público escolhe entre opções válidas sem violar dever funcional algum,
geral, o chefe da instituição ou até mesmo a maioria dos membros da instituição

de acordo com sua livre e motivada convicção — o tribunal pode até reformar a

promotor de Justiça desista da produção de toda a prova de acusação para pedir
para isso ele invoque sua independência funcional, poderá antes ter faltado com

independência funcional — isso todos os membros do Ministério Público têm,

Temos visto com frequência promotores e procuradores se queixarem

promotor que mal chega a uma comarca ou promotoria invoque a independência
funcional para descumprir metas e planos traçados pelos primeiros, para uma

quase quarenta anos, que, numa assertiva antirrepublicana, assegurava foro por

questionasse essa súmula que vinha sendo incontroversamente aplicada há
inconstitucional apenas no dia da revogação; tinha sido inconstitucional aqueles
anos todos, não fosse a rebeldia de um operador do Direito que resolveu enfrentar
então, pensemos no célebre caso Betts
todos os réus têm direito a advogado no processo criminal, ao contrário do que

maneira, isso não é motivo para impor um procedimento a um membro do
Ministério Público que pense diferentemente, pois, desde que este aja dentro da

se se omitir no cumprimento dos deveres do cargo, aí o membro do Ministério
Público cometerá falta funcional, e o princípio da independência funcional não

A independência funcional não é garantia para omissão nem para
advogado a possibilidade de exercer com liberdade seus misteres, o que inclui
lutar contra o que entendam fundamentadamente errado, ainda que estejam
Bem usada, a independência
funcional é garantia para a sociedade; mal usada, não é escusa para sanções
não quero apurar fatos que em tese são criminosos e quero pedir a absolvição
do réu por falta dessas mesmas provas”, então vamos punir o promotor, porque
aí não se trata de questão de independência funcional, e sim de violação de

quando o promotor o invoca para se exculpar de faltas funcionais; os órgãos
administrativos da instituição também, quando promotores desconsideram
projetos e planos gerais; os próprios colegas também, quando novos promotores
chegam às comarcas e não dão continuidade a planos especiais de atuação ou
grita surda para que o princípio da independência funcional não tenha todo esse

Necessário, sim, é que os membros do Ministério Público cumpram

Para que o membro do Ministério Público bem desempenhe seus altos

Público é a parte da moral que trata das regras de sua conduta funcional, ou,

em outras palavras, é o conjunto de princípios morais que regem sua conduta
Ainda não se editou um código de ética para o Ministério Público, mas
buscados,
Código de Ética da Magistratura Nacional; outros, ainda, em lições já consagradas
pela experiência e até pela aprovação em congressos de promotores — como o
princípios jurídicos ou mesmo morais, que informam a atuação da Administração

destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade

conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração

concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade

Da mesma forma, a ética dos magistrados também supõe qualidades

princípios deontológicos que devem ser considerados:

perigos com destemor, sempre que tiveres um dever a cumprir, venha o

éticas, dolosas ou culposas, que comprometem o munus
não residir na sede da comarca onde trabalha; não comparecer
regularmente ao horário forense; não atender convenientemente as partes;
não exercer as funções em toda a sua plenitude, negligenciando aspectos

e do apadrinhamento, que aviltam a carreira e amesquinham os seus

As leis instituem diversos deveres dos membros do Ministério Público, que

A despeito do nome, o CNMP não é órgão do Ministério Público, pois

exercer o poder regulamentar, não podem expedir normas gerais e abstratas, em

A fortiori, não pode o CNMP suspender a execução de lei em tese,
das leis locais de Ministério Público, em forma indireta de controle concentrado
A título de interpretar a lei ou de facilitar sua execução, o regulamento não

o caso é de ilegalidade; se ele cria norma nova e autônoma, o caso é de
invadir funções típicas do Poder Judiciário nem extrapolar o poder regulamentar,
a independência funcional da instituição e de seus membros, pelas quais deve

Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros,
Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua
da Constituição e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos
atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público
que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem
reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos
disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares
em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras
provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da
propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério
Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem

atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da

representação apenas a quem tenha legítimo interesse no sentido técnico da
expressão seria impedir que o CNMP pudesse exercer mais amplamente suas

embora por maioria de um único voto — que a competência disciplinar do CNJ é
autônoma, e não subsidiária, em relação à competência disciplinar e correcional

receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros

enquanto instituição, sem distinção alguma entre seus ramos; consequentemente,
isso inclui o controle do cumprimento dos deveres funcionais de todos os seus

Mercê de sua atual destinação, o Ministério Público passou a ser responsável
pela defesa dos mais altos valores sociais, tendo assumido justo e necessário papel
Isso não o dispensa, ao contrário, supõe um rigoroso sistema de controles
necessários e saudáveis, não para diminuir as autonomias institucionais nem
punir, se necessário, os agentes da instituição em busca da mais completa
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