
Bom dia a todos. 

Excelentíssima  Sra.  presidente  da  Comissão  de  Constituição  e
Justiça  senadora  Simone  Tebet,  Sr.  Vice-Presidente  senador
Jorginho  Mello,  Excelentíssimo  Senhor  Relator  senador  Eduardo
Braga,  senhoras  e  senhores  senadores,  eminentes  colegas  e
autoridades, minha esposa, subprocuradora geral da República
Maria das Mercês de Castro Gordilho Aras, servidoras e servidores,
senhoras e senhores.

Há 32 anos, tomei posse no cargo de procurador da República
passando a integrar  pouco tempo depois  a pujante instituição
que  é  hoje  o  MP;  abracei  a  vida  acadêmica,  lecionando  na
Faculdade  de  Direito  da  UFBA  e,  nos  últimos  treze  anos,  na
consagrada  UnB.  Aprofundei-me  no  estudo  das  questões
nacionais, principalmente no âmbito constitucional econômico.

-:-

Sempre fui um entusiasta da instituição que o constituinte legou
ao  nosso  povo.  O  MP  de  88  –  como  se  sabe  -  é  um  órgão
independente  e  funcional,  fiador  do  estado  democrático  de
direito,  defensor  intransigente  da  ordem  jurídica,  dos  interesses
sociais  e  individuais  indisponíveis,  do  princípio  da  igualdade
independente  de  preconceitos.  E,  no  campo  econômico,
garantidor  de  um  sistema  de  livre  mercado,  que  ofereça
oportunidades para todos.

Em  meu  labor  junto  ao  egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça
contribuí,  nos  últimos  três  anos,  com  cerca  de  dezenove  mil
arrazoados sendo oito mil pareceres. E acumulando meu trabalho
com o comando da 3ª. Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF,  especializada  em  matéria  da  Ordem  Econômica  e  do
Direito do Consumidor,  no período de pouco mais  de um ano
participei de mais de 120 reuniões com representantes das classes
produtoras do país, encontrando as melhores e jurídicas soluções
para  os  problemas  que  se  lhes  apresentavam,  não  sendo



necessário ajuizar nenhuma demanda.

Hoje,  profundamente  honrado  com   a  indicação  do
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  República  Jair  Bolsonaro
apresento-me perante Vossas Excelências para submeter-me ao
escrutínio dessa egrégia Casa Alta, lembrando-me de Ruy e sua
conclamação  imorredoura  “Mãos  à  obra  de  reconciliarmos  a
vida nacional com as instituições nacionais” (Oração aos Moços).

Vivemos novos e decisivos tempos!

Para nós, e por isso, este é o momento de a Procuradoria Geral
da República fortalecer o diálogo respeitoso e institucional com
os Poderes e a sociedade, especialmente com essa egrégia Casa
legislativa, a guardiã, por excelência da Unidade nacional.

-:-

O  Ministério  Público  tem  funções  importantíssimas  a  cumprir  –
como todos sabem. Suas atribuições vão do enfrentamento da
criminalidade,  particularmente  da  corrupção,  à  defesa  de
interesses  coletivos  e  individuais;  da garantia  de nossos  valores
morais e culturais ao respaldo da livre inciativa econômica para a
consecução de uma nação soberana e pacífica e para o bem-
estar de todos os brasileiros. 

Unidade,  indivisibilidade  e  independência  são  características
singulares.

Para a sua plena funcionalidade, o MPF conta com suas Câmaras
de Coordenação e Revisão, em número de 7, que zelam pela
unidade e estabelecem prioridades em suas linhas de atuação
que objetiva coordenar, integrar e revisar  o exercício funcional
dos membros da instituição, e com a Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos. 

Quando  o  procurador  do  MPF  exerce  suas  funções  com
independência,  o  faz  com  o  dever  de  fundamentação  e  de
observância estrita aos ditames da lei, extraindo dessa fonte a sua



legitimação material.  O órgão se aperfeiçoa com a adoção de
medidas de  compliance, governança e prestação de contas à
sociedade e se fortalece com atuação harmônica e transparente
de  modo  a  estimular  uma  cultura  ministerial  realmente
republicana, tendo os olhos voltados permanentemente para a
Constituição e para a realidade do povo brasileiro.

Dentro de suas competências, talvez a sua principal tarefa seja o
enfrentamento do crime organizado, de colarinho branco ou sem
colarinho  que se  constitui  no  maior  entrave à consecução do
pacto  social.  Quando  saqueia  os  cofres  públicos  e  priva  a
população de serviços essenciais, ou quando disputa o domínio
do tráfico de drogas ou de armas constrói um estado paralelo, e
obriga  o  MPF  a  manter  o  constante  enfrentamento,  a  ação
rápida  e  eficaz  junto  à  Justiça  e  aos  organismos  externos,
cumprindo sua destinação constitucional.  

Nesse  contexto,  a  chamada Operação Lava Jato  representou
importante marco no combate à corrupção. As boas práticas ali
desenvolvidas devem ser estendidas a todo o Ministério Público e
a todos os níveis da esfera política, aprimorando-se métodos e
sistemas, sempre dentro da ordem jurídica, da mesma forma que
estão  sendo  ou  foram  conseguidos  resultados  promissores  nas
denominadas investigações Zelotes, Greenfield, Postalis e outras.

O  mérito  individual  dos  procuradores  deverá  ser  sempre
reconhecido,  mas  a  confiança da sociedade deve sempre  se
voltar para as instituições.

Com uma unidade nacional de apoio à atuação dos membros e
pessoal especializado no enfrentamento à macrocriminalidade, é
possível  dar  uma  resposta  institucional  estruturada  a  uma
marginalidade também estruturada. 

É  certo  que  compete  ao  Ministério  Público  zelar  pelo  efetivo
respeito aos direitos fundamentais, havendo de se reconhecer a
existência de obstáculos fáticos à satisfação desses direitos.



Em  outro  campo  se  faz  presente  o  MPF  -  o  da  garantia  da
concretização dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho e à
segurança. Possibilitando condições de vida digna, sabemos que
não só se previne a criminalidade, mas se concretiza o ideal de
ser alcançada uma sociedade livre, justa e solidária.

Mas, como ocorre com os Poderes, o MPF enfrenta tempos de
austeridade  orçamentária.  As  instituições  são  instadas  à
modernização  de  procedimentos  e  estruturas,  exigindo
economicidade  e  eficiência  a  fim  de  otimizar  recursos.  Urge
buscar soluções para os novos tempos!

O MPF precisa contar com um suporte permanente, eficiente e
acessível  a  todos  os  seus  membros,  permitindo  atuação
estruturada, financeiramente otimizada e de eficácia mensurável.
A par disto, seus servidores devem ser valorizados e estimulados a
caminharem passo a passo com os procuradores na busca da
devida, adequada e completa prestação ministerial.

Os avanços sociais e a solução das questões relativas à eficiência
dos serviços públicos dependem do desenvolvimento econômico
que, por sua vez determinará a qualidade do avanço social.  E
esse desenvolvimento faz-se  segundo as balizas  do art.  170 da
Constituição, com obediência à soberania nacional, ao respeito
à propriedade, ao incentivo à livre iniciativa e à liberdade de
concorrência,  reduzindo-se  desigualdades,  defendendo  o
consumidor e o meio-ambiente.

Em  matéria  de  direito  ambiental,  desde  a  Conferência  de
Estocolmo  de  1972,  o  mundo  despertou  para  o  desafio  de
compatibilizar  o  desenvolvimento  econômico  com  a  proteção
ambiental.  Nesse  campo,  o  Estado  brasileiro  tem  legislação
moderna  pois  abraçou  o  conceito  de  desenvolvimento
sustentável com a preservação do acervo natural, assim também
de proteção aos bens imateriais.

Sob  tais  premissas,  faz-se  necessária  a  compreensão  de  um
Ministério  Público  moderno  que  diante  dos  problemas  que  se



apresentam  aos  seus  membros  e  do  desafio  de  compatibilizar
normas  da  Constituição  Federal,  busque  sempre,  entre  as
múltiplas  respostas  corretas,  aquelas  que  mais  potencializam a
concretização  dessas  normas  com  os  interesses  nacionais  sem
abrir mão do que for mais relevante.

Esse Ministério Público moderno e desenvolvimentista deve atuar
de  forma  interdisciplinar  e  com  respaldo  dos  meios  técnicos
adequados,  afastando-se  de  caprichos  pessoais  que
caracterizam o arbítrio e a ilegalidade.

As  pessoas  têm  valores,  convicções  e  ideias  próprias,  mas  a
atuação  institucional  reclama  sua  submissão  aos  valores  e  a
ideologia  da  democracia  participativa  posta  na  Carta
Fundamental,  a revelar-se como consenso social  e que não se
encontra estagnado, mas em contínuo avanço sob a égide do
Congresso Nacional e o protagonismo do pluralismo político e do
multiculturalismo de um país continental.

Excelentíssimos  Senhores  Senadores  e  Senadoras,  encerro  este
breve pronunciamento reafirmando o compromisso de atuação
firme, mas equilibrada, imparcial, independente e comprometida
com  a  Constituição  Federal  e  com  a  defesa  dos  direitos
fundamentais.

Reitero  meu  agradecimento  ao  presidente  Jair  Bolsonaro,  ao
presidente  Davi  Alcolumbre,  e  à  presidente  Senadora  Simone
Tebet, ao Exm° Sr. Relator, Senador Eduardo Braga, e a todos os
Senhores Senadores e Senadoras pela atenção e consideração
com que  me receberam em audiências  ao  longo  dos  últimos
dias,  em  diálogos  sobre  a  PGR  e  a  Constituição,  todos  eles
demonstrando invejável patriotismo.

Coloco-me à disposição de V.Exas. para os esclarecimentos que
entenderem relevantes.

Muito obrigado.


