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A INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Antonio Visconti 
Procurador de Justiça e membro fundador do Movimento do 

Ministério Público Democrático – MPD 

Explicação inicial 

Não se empreenderá a seguir um estudo teórico, mesmo sintético, 
sobre o tema. Antes se desfiarão algumas reflexões, a partir da experiência 
de mais de quatro décadas e meia no Ministério Público do Estado de São 
Paulo; campo de observação é o da atuação desta Instituição, conquanto me 
reporte a alguns episódios marcantes relativos ao Ministério Público 
Federal e a alguns outros. 

Breve esboço da evolução legislativa 

Na busca da independência da Instituição muito se caminhou e não 
pouco se há de seguir caminhando. Da década de 30 na centúria passada são 
os primeiros passos na institucionalização do Ministério Público em São 
Paulo, em especial o ingresso na carreira mediante concurso público. 

Na Constituição do Estado de 1947, veio a proibição do exercício da 
advocacia compensado pela equiparação de vencimentos com os Juízes de 
Direito. Mais adiante, em 1953, veio a obrigatoriedade de a chefia da 
Instituição caber a um dos 11 integrantes de seu Colégio de Procuradores, 
em lista tríplice elaborada por este e apresentada ao Governador do Estado, 
ao qual se permitia demiti-lo quando quisesse. 

Teoricamente, o Procurador-Geral de Justiça poderia não ser do 
agrado do chefe do Executivo, bastando que um grupo majoritário 
suficientemente coeso formasse a lista, na qual os três indiferentemente 
estivessem comprometidos com seu ideário. Nunca se atingiu, contudo, tal 
grau de coesão, sempre se digladiando ao menos dois grupos – em alguns 
períodos com grande acirramento, manobrando, quase sempre, o grupo 
preterido para mudar o chefe do parquet, de forma que o Governador do 
Estado conservava grande influência nos destinos da Instituição. E as 
divergências no Colégio de Procuradores se estendiam à quase totalidade da 
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classe, que formava o Conselho Superior do Ministério Público. E a própria 
elaboração legislativa se dava muito ao sabor da força política de um ou outro 
grupo (por um curto período, na década de 60, a classe elegia dois dos quatro 
membros eleitos do Conselho Superior, e o Colégio de Procuradores, os 
outros dois, voltando-se ao sistema anterior na Constituição Estadual de 
1967). 

Na Constituição Federal de 1967, além de se colocar o Ministério 
Público no capítulo do Poder Judiciário – que não chegou a se efetivar – a 
equiparação dos vencimentos com a Magistratura ganhou assento na Lei 
Maior, o que foi ratificado por pronunciamento do Supremo Tribunal 
Federal em 1968, rechaçando representação do Governo do Estado de São 
Paulo, a pedido da chefia do Judiciário paulista, contra a vinculação. No 
final de 1968, porém, essa Constituição foi mutilada por uma emenda de 
numerosos de seus dispositivos, a partir do Ato Institucional nº 5, fazendo 
recrudescer o autoritarismo no País. No rol das emendas veio a proibição de 
vinculação de vencimentos entre carreiras do serviço público. A perda dessa 
garantia sacrificou a independência da Instituição, à medida que estar nas 
boas graças do Executivo mostrava-se essencial a que, de fato, a 
remuneração continuasse equiparada. 

Não obstante todos os malefícios suportados pela Instituição, em face 
da ausência do Estado de Direito, a partir de 1970 pôs-se em execução 
frutuosa busca de união das associações estaduais do Ministério Público, 
formando-se a Confederação das Associações Estaduais do Ministério 
Público – a CAEMP -, forte instrumento de luta pela institucionalização do 
parquet em todo o País. Em 1973, o novo Código de Processo Civil 
ampliou bastante o campo de intervenção do Ministério Público nos 
processos civis, prevendo-a genericamente para todas as hipóteses em que o 
interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da 
parte a reclamasse. 

No inicio década de 80, foi promulgada a primeira lei orgânica 
nacional dos Ministérios Públicos dos Estados, a qual houve veto a 
dispositivo que equiparava vencimentos de Magistrados e Promotores, não 
obstante constasse da proposta do próprio Presidente da República. Em 
meados da década, foi editada a Lei da Ação Civil Pública, dando poderoso 
instrumento de atuação ao parquet na defesa de interesses difusos. No final 
de 1982, a legislação paulista pela primeira vez instituiu o mandato de dois 
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anos, possível uma recondução, ao Procurador-Geral de Justiça. E isso ao 
final de uma grave crise desencadeada por alguns meses de desequiparação 
de vencimentos com a Magistratura. 

Em 1988, a Constituição Federal deu ao Ministério Público seu atual 
perfil. Tornou obrigatório o comando do Ministério Público Federal por 
integrante seu, com mandato de dois anos, permitida a recondução, 
institucionalizando a lista tríplice e o mandato para os Ministérios Públicos 
dos Estados. Separou Ministério Público e Advocacia Geral da União. 
Previu a autonomia administrativa e financeira da Instituição, cometeu a seu 
chefe a nomeação e promoção e remoção de seus integrantes, antes confiada 
ao Chefe do Executivo e principalmente deu grande extensão à iniciativa do 
Ministério Público na defesa dos interesses difusos e coletivos e do 
patrimônio público, consagrando-o como defensor do regime democrático, a 
par de consagrar a titularidade exclusiva da ação penal pública. 

A elaboração constitucional foi fruto do trabalho das entidades de 
classe, da União e Estados, estas via CONAMP, nova denominação da 
associação congregando as estaduais, e de Procuradores e Promotores 
comissionados em outros Poderes e com possibilidade de influência no 
processo, como foi o caso do hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
José Celso de Mello Filho, então assessorando o Consultor-Geral de 
República, de Luiz Antonio Guimarães Marrey, Plínio Antonio Brito Gentil 
e Cláudio Brocchetto Filho, integrantes do gabinete do Ministro da Justiça, 
Marco Vinício Petrelluzzi, chefe de gabinete do então Senador Mario 
Covas, líder do PMDB, dono da maior bancada na Assembleia Constituinte, 
isso para mencionar apenas os paulistas. E contou com o prestígio e 
influência de Procurador de Justiça aposentado, então relator de 
Subcomissão encarregada da parte do Judiciário e Ministério Público, 
Plínio de Arruda Sampaio. 

O Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Improbidade 
Administrativa e a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos dos 
Estados trouxeram outras inovações, dentre as quais a formação da lista 
tríplice para escolha do Procurador-Geral de Justiça por todos os integrantes 
da carreira. 

Na atualidade e gerando muita controvérsia, modificação 
constitucional instituiu os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério 
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Público, questionando-se a violação do princípio federativo pelo 
reconhecimento de seu poder normativo. 

Algumas notas históricas 

Enquanto a chefia da Instituição constituía cargo de confiança do 
chefe do Executivo, no Ministério Público da União e da maioria dos 
Estados podendo ser exercida por pessoa estranha a seus quadros, 
evidentemente a independência da Instituição era seriamente afetada, pela 
subordinação em que ficava, em especial para fins orçamentários, em 
relação àquela autoridade. A atuação independente quase se restringia aos 
Promotores de Justiça, sujeitos, porém, a afastamento dos processos sempre 
que afetavam interesses de pessoas poderosas. 

Ainda assim, houve episódios que enobreceram a Instituição e outros 
que lhe trouxeram indiscutível desprestígio. O Ministério Público gaúcho 
teve momentos de destaque na repressão ao abuso de poder e um processo 
teve grande repercussão, envolvendo um policial que fora jogador 
profissional de futebol – “Didi Pedalada” – de que fora vítima um casal de 
uruguaios, alvos de perseguição política. Em São Paulo, o Procurador de 
Justiça Hélio Pereira Bicudo notabilizou-se por corajoso desempenho na 
propositura de processos contra integrantes do “Esquadrão da Morte”. 

Na gestão do Procurador-Geral Oscar Xavier de Freitas, houve 
grande incremento na apresentação de recursos extraordinários criminais, 
de que foi incumbido inicialmente o Promotor Damásio Evangelista de 
Jesus; a iniciativa interessava à independência da Instituição, pois ensejava 
maior controle sobre decisões de 2º Grau na matéria criminal; e houve 
experiência pioneira na formação de grupo de Promotores para atuar na 
repressão a roubos, caracterizada pela formação de banco de dados, 
ampliando muito o campo de atuação do Ministério Público, à medida que 
lhe permitia iniciar a ação penal independentemente das provas reunidas em 
inquéritos isolados. 

Mas não se pode olvidar que o Procurador-Geral da República Décio 
Miranda, em 1968, ofereceu denúncia contra o então deputado Márcio 
Moreira Alves, por motivo de assertivas feitas da tribuna da Câmara 
Federal, coberto pela inviolabilidade parlamentar, plenamente assegurada 
pela Constituição Federal de 1967 (meses antes, o Procurador- Geral de 
Justiça Ruy Junqueira de Freitas Camargo demovera o Governador do 
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Estado Abreu Sodré de representar para responsabilização criminal do 
deputado Orlando Jurca, em razão de suposto crime contra a honra no curso 
de discurso proferido no plenário da Assembleia Legislativa, mostrando que 
o parlamentar estava coberto por aquele princípio, com caráter de 
imunidade penal). 

Mais adiante, em meados da década de 70, o Supremo Tribunal 
Federal deixou de apreciar a constitucionalidade de decretos secretos do 
Poder Executivo, ao fundamento de que a iniciativa para tanto era exclusiva 
do Procurador-Geral da República. Em protesto, o ministro Adauto Lucio 
Cardoso requereu a aposentadoria, proclamando que o Pretório Excelso 
jamais se pronunciaria sobre o tema, ante a posição subordinada daquela 
autoridade diante do Presidente da República. Ao que se propalou, a 
iniciativa concorrente com a do Procurador-Geral da República cometida 
pela Constituição Federal vigente a várias entidades para representar pela 
inconstitucionalidade de normas legais se deve à pequena confiança na 
independência do chefe do Ministério Público Federal. 

Mas a independência da Instituição em relação ao chefe do Poder 
Executivo teve seus primeiros lances na órbita do Ministério Público 
Federal, a partir da gestão de seu primeiro chefe, na nova ordem 
constitucional, Aristides Junqueira Alvarenga. A impugnação da 
candidatura de Sílvio Santos à Presidência da República, que era inspirada 
pelo então Presidente José Sarney, sequioso de barrar a vitoriosa caminhada 
de Fernando Collor de Melo, marcou essa atitude independente. E ganhou o 
respeito do País, ao ponto de ser reconduzido ao cargo por este último, não 
obstante algumas claras demonstrações de independência que pareciam 
indicar a inevitabilidade da troca de comando; esta, porém, pareceria forma 
de abrandar a atuação do Ministério Público em feitos que interessavam ao 
Governo de tal forma que se teve por mais conveniente não efetivá-la e já 
na gestão Itamar Franco esse Procurador-Geral da República seria 
novamente reconduzido à chefia da Instituição. 

Há pouco tempo, o atual Procurador-Geral da República, Antonio 
Fernando de Souza, apresentou denúncia contra integrantes do Partido dos 
Trabalhadores, vários dos quais exerceram funções de grande relevo no 
governo, articulando se houver formado quadrilha para obtenção de maioria 
na Câmara Federal; essa peça vem se constituindo num dos tópicos 
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principais dos ataques da oposição ao Presidente da República. Um gesto 
deste seria impensável antes da vigência da atual Constituição. 

No Estado de São Paulo, após um período pouco propício à 
independência da Instituição, justamente quando a chefia do Executivo 
coube a um ex-integrante dela, e quando se deram os últimos episódios de 
afastamento de Promotores de Justiça de processos que afetavam gente 
ligada ao Governador e ao ex-governador do Estado, a partir da gestão do 
Procurador-Geral Luiz Antonio Guimarães Marrey houve numerosas 
iniciativas testemunhando o aumento da independência da Instituição em 
relação aos demais Poderes, notadamente ao Executivo. Pela primeira vez 
uma Secretária de Estado, no exercício do cargo, foi processada 
criminalmente, houve interposição de mandado de segurança contra ato do 
Ministro da Aeronáutica que negava cópia de laudo de desastre aéreo ao 
Ministério Público. Hoje já nem chama atenção a análise de atos de altas 
autoridades do Poder Executivo, foi proposta ação penal contra o Secretário 
da Segurança Pública, iniciativas impensáveis, como visto, há duas décadas. 
Deram-se os passos iniciais, enfim, no controle externo da atividade 
policial, o que obviamente não interessa ao Poder Executivo e despertou a 
reação do Secretário de Segurança da época. 

E na esfera extrapenal houve a propositura de muitas ações de 
improbidade contra secretários de Estado e iniciativas barrando ou 
obstaculizando empreendimentos de interesse prioritário do Governador. 

Estágio atual da independência da instituição 

Por essas breves considerações faz-se possível ter ideia do grande 
caminho percorrido pela Instituição, na busca de sua independência. Seu 
chefe obteve grande autonomia em relação ao Poder Executivo, pela 
garantia do mandato, mas também e principalmente por atos indicativos de 
sua independência. A nomeação e a carreira dos seus membros já não 
depende do chefe do Executivo. Houve indiscutível progresso no tocante a 
sua autonomia administrativa e financeira. Tem podido estruturar seu 
quadro de servidores, ganhou poderes de iniciativa legislativa. 

E, sobretudo o Ministério Público é muito mais conhecido, cresceu 
também em prestígio e respeitabilidade, já havendo iniciativas de grupos da 
sociedade civil em defesa da conservação e ampliação de suas prerrogativas, 
fenômeno bastante recente e indicativo de sua aceitação social. 
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Obstáculos atuais e potenciais à independência do Ministério 
Público, externos à instituição 

Persistem, porém, constrangimentos e ameaças à independência da 
Instituição. Novos passos precisam ser dados para superá-los. 

Assim, por exemplo, pende controvérsia sobre os poderes de 
investigação penal do Ministério Público. A Polícia Civil obviamente e por 
óbvios motivos o contesta fortemente. Conta, porém, com prestigioso apoio 
de Magistrados, juristas e advogados, a partir da premissa de que assim a 
Constituição Federal regula a matéria. 

Ora, conquanto a titularidade exclusiva da ação penal pública 
constitua marca da independência institucional, sua força fica afetada se a 
formação da prova for entregue com exclusividade à Polícia Judiciária; 
posto que também esta haja conseguido apreciável acréscimo de autonomia, 
seu comando cabe ao chefe do Poder Executivo, o que constitui inegável 
obstáculo à correta e cabal apuração de crimes dos quais seus integrantes de 
maior hierarquia sejam suspeitos. 

Evidência da inocuidade da titularidade exclusiva da ação penal 
pública é, por exemplo, a irrisória repressão à tortura, prejudicada a 
apuração de denúncias por arraigado corporativismo policial, ainda que 
para isso também contribua a conivência de largos setores do Judiciário e 
do Ministério Público. 

Sempre que a suspeita da prática de crimes recaia sobre figuras 
poderosas no campo político e econômico ou sobre integrantes do próprio 
aparelho policial, a investigação supletiva pelo Ministério Público se mostra 
imprescindível. Esses argumentos, contudo, não sensibilizam os poderosos 
opositores da investigação criminal pelo parquet, que brandem a perda de sua 
indispensável isenção na análise de provas que embasarão a propositura de 
processos como mal a evitar, além de apontar para a disciplina constitucional 
da matéria, que não favoreceria o ponto de vista aqui exposto. 

Está em vias de se consumar na jurisprudência forte diminuição do 
âmbito de incidência da Lei de Improbidade Administrativa, que não mais 
abrangeria os titulares de cargos eletivos, os quais se sujeitariam somente às 
regras dos crimes de responsabilidade. Amesquinhar-se-ia, assim, a alta 
missão institucional de velar pelo patrimônio público, e, portanto, pela 
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própria legalidade democrática, pois tal implicará seguramente a quase 
plena restauração da impunidade nesse campo. 

E a vedação da investigação penal pelo Ministério Público assim 
como a forte diminuição da órbita de incidência da legislação de 
improbidade repercutirá se não na independência indiscutivelmente na 
relevância do Poder Judiciário. Este se caracteriza pela inércia, pois sua 
isenção requer não proceda de ofício. Se se amputar a iniciativa do 
Ministério Público no campo criminal e da improbidade administrativa, 
questões da mais alta relevância deixarão de ser levadas à apreciação do 
Poder Judiciário. 

O Desembargador aposentado Geraldo Amaral Arruda relembra que 
em seus tempos de Juiz de Direito não raro lamentava a omissão do 
Ministério Público na apuração de graves infrações penais, pois frustrava 
seu exame pelo Poder Judiciário. No entanto assistia com espanto às atuais 
manifestações contrárias ao exercício dessa relevante função pelo parquet. 
Essa opinião, porém, tem encontrado forte contestação, inclusive no seio do 
Judiciário. 

Constitui entendimento largamente majoritário dentre os integrantes 
da Instituição deverem eleger diretamente seu chefe, como passo 
importante para a sua independência. O atual sistema, pelo qual o 
Governador do Estado, podendo escolher o Procurador- Geral numa lista 
tríplice, não se vincula a respeitar a vontade da maioria dos membros da 
classe, implica redução da independência da Instituição. 

Tenho dúvidas quanto a essa posição. A Procuradora de Justiça 
Valderez Deusdedit Abbud pondera, a meu juízo com razão, que o eleitor, 
ao escolher os integrantes do Executivo e do Legislativo, indica quem o 
representará e que deverá desenvolver sua atividade em benefício dele. Já 
ao Procurador-Geral não cabe desempenhar seu mister com vistas a atender 
aos interesses dos Procuradores e Promotores de Justiça, mas sim em bem 
da sociedade, da qual aqueles não são os representantes. 

Relembro queixas do saudoso Ministro Evandro Lins e Silva, em 
palestra na Associação dos Juízes para a Democracia, contra o atual 
sistema, que confere a todos os integrantes da classe o poder de formar a 
lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral. 
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Parece induvidoso, porém, que o sistema de escolha do chefe da 
Instituição nos Estados deva ser estendido ao Ministério Público da União. 

E não se deve deixar de lembrar, nesta matéria, que a eleição do 
chefe do parquet pela própria classe colocá-lo-ia em posição superior à do 
Judiciário, porquanto os órgãos de cúpula deste são formados mediante 
nomeação do Presidente da República, após aprovação pelo Senado (como 
raramente aquele deixa de ter confortável e dócil maioria neste, de fato é 
quem compõe essas altas cortes). 

Obstáculos internos do Ministério Público a sua independência 

Não são apenas exteriores à Instituição os óbices ao exercício 
independente de sua atividade. Na concretização desta observam-se 
deficiências inegavelmente gritantes, comprometedoras da eficácia de sua 
atuação. E o comprometimento do eficaz desempenho da atividade do 
Ministério Público pode redundar em redução de sua independência, que se 
revelaria inócua por não concretizada. 

Tome-se o exemplo da questão fundiária. As demandas envolvendo 
conflitos pela posse da terra, ocupação ou invasão destas, já pela sua 
natureza e também pela qualidade da parte hipossuficiente – quase sempre 
um pária social, evidentemente requerem a intervenção do Ministério 
Público, ante o disposto no Art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil, 
justamente apontado como um dos passos mais importantes no acréscimo 
de relevância da Instituição. No entanto foi preciso modificar essa lei, 
determinando expressamente a intervenção do Ministério Público, para que 
esta se efetivasse. Para que, então, a norma de encerramento, abrindo 
caminho ao ingresso do Ministério Público no processo, se há necessidade 
de ampliar indefinidamente o rol de suas hipóteses de intervenção a fim de 
que esta se efetive? 

De outro lado, tem havido a tendência de ampliar desmesuradamente 
a órbita de incidência da Lei de Improbidade Administrativa, praticamente 
se enquadrando qualquer ilegalidade em suas previsões hipotéticas, fazendo 
ilegalidade sinônimo de improbidade, arrastando para a barra dos tribunais 
pessoas de ilibada reputação. Com isso se leva água ao moinho dos 
adversários da independência do Ministério Público, brandindo precedentes 
de exercício abusivo de prerrogativas deste. 
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O mais sério, porém, é que a Instituição não tem sabido ordenar suas 
atividades em planejamento estratégico que lhe permita dar boa vazão para 
demandas sociais. A legislação estruturadora da Instituição nos Estados 
prevê os planos de atuação, por meio dos quais Promotores de Justiça 
buscariam captar reclamos da população, a partir daí definindo prioridades 
para sua atuação em todos os seus campos de iniciativa. Talvez a 
consagração legislativa desse sistema haja sido prematura, antes de a 
experiência haver indicado caminhos se não melhores, mais viáveis. A 
consequência tem sido a quase absoluta ineficácia desses planos, 
anualmente elaborados, sem quase nenhuma influência, contudo, na atuação 
dos membros da Instituição. E com o resultado de dispersar a atividade 
desta, deixada ao sabor de iniciativas individuais, sem vincular, se não a 
totalidade, um grande número de seus componentes. 

Essa situação quase que totalmente inviabiliza a fiscalização da 
atuação de Procuradores e de Promotores de Justiça – fenômeno não 
exclusivo do Ministério Público, nem por isso menos indesejável. Se não há 
prioridades claras a perseguir, não se sabe que resultados conferir, não há 
como exigir realização de metas na atuação da cada um dos seus 
integrantes. 

Falta também reflexão mais profícua sobre a identidade do Ministério 
Público. Isto seria assunto para vários trabalhos na extensão deste. Aqui se 
aponta apenas para o fenômeno de Promotores e especialmente 
Procuradores de Justiça mirarem-se muito mais no exercício da judicatura 
que da advocacia, embora o Ministério Público seja o advogado da 
sociedade, caracterizando-se, pois, pelo espírito de iniciativa. O Procurador 
de Justiça é pouco mais que um consultor jurídico dos tribunais, tanto que a 
peça que produz se denomina parecer. 

Não há, se não rara e pontualmente, harmonização da atuação de 
Promotores e Procuradores de Justiça, muito menos entre Ministério 
Público dos Estados e da União. As grandes questões, porém, decidem-se 
nos tribunais superiores, reservando-se, contudo, a combatividade dos 
representantes do parquet à 1ª Instância, não chegando sequer às cortes de 
2º Grau. A partir destas, quase somente os poderosos réus marcam presença 
efetiva enquanto o Ministério Público raramente vai além de apresentar as 
peças previstas na lei. 
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Com o passar do tempo, persistindo essa situação, as inegáveis 
esperanças da sociedade na atuação do Ministério Público frustrar-se-ão. 
Daí advirá seu descrédito e o preconício de se criarem outras instituições, 
para realizar o que o parquet não foi capaz de fazer. 

Há algumas décadas, o prestígio dos Magistrados era muito maior, 
não vem ao caso examinar por que, neste momento. A demora na solução 
dos feitos, a impunidade, acabaram afetando fortemente o conceito do 
Poder Judiciário, hoje, sujeito a fortes críticas, não raro justificadas. Sem 
dúvida, porém, estava impossibilitado de se pronunciar sobre temas de alta 
relevância por não haver um Ministério Público forte e independente. 

O Ministério Público indubitavelmente caminhou muito na direção 
de seu fortalecimento e de sua independência. Ganhou muito prestígio, 
graças quase sempre ao desempenho individual de seus integrantes, 
felizmente em bom número. 

A conservação e o aumento do prestígio do Ministério Público 
dependerá, porém, dos resultados que puder mostrar. Deixando de sanar 
suas deficiências maiores – e seu malogro na repressão à tortura e à 
corrupção eleitoral, aos grupos de extermínio de delinquentes e dos que 
lutam pela terra, bem as exemplificam – comprometerá o êxito de sua 
atividade e sua respeitabilidade poderá declinar. Questionar-se-á se sua 
atuação é realmente independente e, sobretudo eficaz; para que servirá sua 
independência, posta na lei, se sua atividade não se mostrar proficiente? 

Faz-se urgente e necessária aprofundada reflexão sobre o Ministério 
Público, notadamente sobre sua identidade, para adequá-lo ao mandato 
constitucional obtido em 1988, a se realizar dentro e fora dele. Tal mandato 
foi afanosamente buscado pelas lideranças da Instituição quando se 
elaborou a atual Constituição da República. Acenando com a debilidade da 
sociedade civil e de seus grupos e entidades, a Instituição chamou a si a 
tutela dos grandes interesses sociais, arrostando e vencendo obstáculos 
nesse caminho. Precisa fazer jus a todas as suas conquistas. 

A Instituição reivindicou e obteve posição destacada no ordenamento 
jurídico brasileiro. Alcançou perfil constitucional sem par no concerto 
internacional. Responsabilizou-se, sobretudo pela guarda da legalidade 
democrática. Precisa, portanto, ser bem sucedida em seu desempenho, 
porque deste depende em parte apreciável a consolidação da ordem 
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democrática no País. E quem viveu nos tristes tempos de ausência do 
Estado de Direito, bem sabe o que isso significa. 

Explicação final 

Quantos conhecem melhor a trajetória do Ministério Público no País 
e no Estado observarão muitas falhas, omissões e imprecisões nestas linhas. 
Já não fora pelas limitações do autor, a premência do tempo, 
impossibilitando meditação mais aprofundada e pesquisa de textos, 
concorreu ainda mais para isso. Esta publicação, porém, tem por escopo 
marcar realçadamente os 25 anos do Movimento do Ministério Público 
Democrático. E esta entidade deu contribuição importante na história da 
nossa Instituição, sobretudo neste Estado. 

Se estas ideias, mesmo desalinhavadamente expostas, levaram 
alguém a meditar sobre os caminhos e descaminhos do Ministério Público 
no Brasil, suas virtudes e seus defeitos, valerá a pena tê-las apresentado. 




