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P re f á c i o
Da experiência à ciência:  

entre devolução e evolução de conceitos

No verdor dos anos, o desenvolvimento das atividades 
de membro do Ministério Público resulta em ‘significado’ 
institucional, social e científico. Mas vale a advertência que 
não se trata de fácil aprendizado. Os agentes responsáveis pela 
imputação, jocosamente alcunhados de controladores con-
forme designação insólita contida na Lei 13.655/18, perdem 
a individualidade para grassar no status de representantes da 
manifestação organizacional; deslocam-se do quid da privaci-
dade para prestarem contas diárias ao corpo comunitário; e, 
efetivamente, se lançam a novos desafios dogmáticos até então 
não assumidos definitivamente pela doutrina, ambiência do 
‘direito dos doutos’. 

Ao esboçar nesta nota introdutória a noção de ‘significa-
do’, o dissemos como parte de um produto da interpretação. 
Devemos considerar a formação do ‘círculo hermenêutico’, 
pelo qual não se presta a unicidade e a objetividade do texto 
linguístico das disposições legais em si, são essenciais os papéis 
fulcrais do significante e de toda sociedade, com as respectivas 
tradições, para construção de sólido sentido humano e social às 
regras humanas. Uma aproximação à integridade institucional.  

Pois bem. Os significados pelos quais a Constituição Fe-
deral dirige e atrela o Ministério Público, e respectivamente 
seus membros, são vastos, atemporais, responsivos e vinculantes.
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Vastos, na medida que valorou temas não apenas res-
peitantes à estrutura e funcionalidade do Estado, enquanto 
poder público, mas tanto quanto estendeu o território nor-
mativo a espaços antes não usuais à legalidade constitucional. 
Valem os exemplos da responsabilidade civil como resposta 
ao ataque aos direitos da personalidade, assim como a pena-
lização dos abusos contra o meio ambiente na preservação 
da sustentabilidade, ou mesmo a limitação da atividade fi-
nanceiro-bancária na perspectiva da ordem econômica. Os 
espaços constitucionais são longínquos, distantes e remotos, 
mas as divisas são fruto de muitos intérpretes: sociedade civil 
interprete, jurisprudência e instituições. 

Também são atemporais. E mesmo que os pontei-
ros do relógio infrinjam direitos quer pela prescrição e 
decadência, a cronologia, situada enquanto aprendizado, 
histórico e memória, é também resguardada, tanto para 
evitarmos as atrocidades anteriores como para aprovei-
tarmos os ensinamentos de outrora que não precisam ser 
mudados, porque presentes no dia-a-dia da identidade 
comunitária. Portanto, fácil dizer que a Constituição 
Federal nos direciona na verificação de ciclos síncronos 
e assíncronos, permitindo valorar e interpretar sob os 
arrimos da contemporaneidade em coordenação com a 
confiança gerada em épocas idas.

O significado responsivo é aquele voltado à promoção dos 
vulneráveis. Desde 1988 houve forte deslocamento axiomá-
tico que, traçando como objetivo a construção da sociedade 
livre, justa e solidária, se impôs na busca da erradicação da po-
breza. Ao tratar dos grupos identitários, procurou emancipar 
pessoas estruturalmente excluídas das condições mínimas de 
vida, os pobres, os negros, os índios, ou outras que em setores 
específicos sofriam (e sofrem) na visível desigualdade entre 
os pares, como no caso dos consumidores frente ao mercado, 
crianças e idosos perante a família, mulheres viventes em 
uniões afetivas e demais projeções sociais, refugiados fora 
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do abrigo da pátria-mãe em busca de novas oportunidades 
na pátria-acolhedora. 

E nisso resultou o vínculo a partir de um problema: 
como fazer? A rigor, a Constituição Federal desceu a mi-
núcias da sociedade altamente diferenciada, diversificada e 
excludente e neste ponto funcionalizou o Ministério Público 
como instituição-primeira na compreensão dos fenôme-
nos sociais, mediante atendimento, acolhimento, empatia e 
promoção. Do ‘guarda-chuva’ dos direitos fundamentais de 
cada cidadão ao mosaico de deveres fundamentais tocados 
ao Ministério Público. Instituição dotada de deverosidade, 
não de discricionariedades.  

A obra que vai ao público agora, ‘o aprimoramento da 
efetividade na conclusão dos procedimentos extrajudiciais presididos 
pelo Ministério Público’ representa exatamente as linhas acima 
descritas. O exercício do dever fundamental de proteção ao 
patrimônio público, impôs ao Ministério Público estímulo, 
erros, acertos e combatividade, conquanto sempre reafirmasse 
o inerente protagonismo. Se a atividade dos gestores é hiper-
complexa dado o conjunto de decisões tomadas ao longo dos 
expedientes, o mesmo se dá em relação ao ‘acusador natural’ 
que deve sempre ponderar em dar início à persecução ou 
dela desistir, conforme os elementos probantes, as tendências 
jurisprudenciais e a correta assimilação entre fato e lei para 
a produção da norma. 

Entretanto, o resultado de atendimento ao denomina-
do dever fundamental de proteção ao patrimônio público 
com muita dose de razoabilidade, e isso muito se deve ao autor 
desta obra, já não encontrava no modelo demandista a rápi-
da efetividade que se esperava do Ministério Público. Esse 
modelo bizantino é aquele ainda piramidal, composto por 
autor-juiz-réu, cabresteado por inúmeras fases recursais e 
ao mesmo tempo intensas modificações legislativas que, no 
curso normal de duração do processo ou da investigação, 
desnaturam o ilícito. Ora, há de se evoluir que proteção e 
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promoção não necessariamente é o mesmo que imputação, 
podendo proteger e promover – com maior efetividade, in-
clusive – por outros modelos, desde que previstos no sistema 
jurídico ou com ele não incompatíveis.

O il. Promotor de Justiça José Carlos Fernandes Jú-
nior com brilho próprio demonstra tal possibilidade neste 
trabalho de conclusão apresentado e muito bem defendido 
junto ao curso de pós-graduação do Centro de Estudo e 
Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Minas 
Gerais, que lhe rendeu o título – insista-se: merecidamente 
– de especialista em Direito.

A monografia em grande parte demonstra a experi-
ência haurida, pelo agora doutrinador, quando à frente do 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Público (CAOPP), braço da Pro-
curadoria-Geral de Justiça da mesma unidade federativa, 
responsável por liderar as diversas Promotorias de Justiça 
com atribuição na área de proteção e defesa do patrimônio 
público, enquanto bem fundamental de prioritária impor-
tância ao desenvolvimento nacional e ao desenvolvimento 
humano. Enfim, órgão essencial ao enfrentamento às mais 
variadas ilicitudes associadas à corrupção e improbidade 
administrativa na gestão pública, contudo marcadamente 
responsável e sereno, o que equivale dizer: sem heroísmos, 
estrelismos e arrogância.

E no curso no texto apresentado, donde se verifica 
intensa pesquisa, o autor tem contribuição ímpar, agora 
consolidada pela legislação, seguindo os passos da rica ex-
periência proporcionada pelos Promotores de Justiça que 
atuam nesta área tão delicada. Se trata do acordo de ‘não 
persecução cível’ introduzido pela Lei 13.964/19 e que mesmo 
antes de referida adoção normativa já era consolidada tanto 
pelo Conselho Superior do Ministério Público de Minas 
Gerais, assim como pelo próprio Conselho Nacional do 
Ministério Público.



19

Ir adiante é retirar os olhos do leitor do texto que real-
mente importa: a obra que, inclusive no prelo, já é objeto de 
citação doutrinaria. Calha neste ponto, novamente parabeni-
zar o autor pela contribuição à dogmática do direito nacional, 
lembrando que as indisponibilidades do ‘interesse público’ 
não podem ir justamente contra o ‘interesse público’ tutelado, 
sob pena de retrocesso institucional, social e científico.

Excelente leitura.

Triângulo mineiro, inverno de 2021.

Fernando Rodrigues Martins
Doutor e Mestre em Direito pela PUC/SP.  

Professor de graduação e pós-graduação da Faculdade  
de Direito da UFU. Presidente do BRASILCON.  

Promotor de Justiça em Minas Gerais
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