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O livro aborda alguns dos inúmeros questionamentos que envolvem a extensão dos
poderes negociais do Ministério Público na
consensualidade de pura reprimenda e de
colaboração, no âmbito do direito punitivo, tais como: diante da prática de ilícitos
no direito punitivo, são imprescindíveis a
jurisdição, a instrução processual em juízo e o exercício de todas as garantias do
infrator? A Constituição Federal admite
que o infrator transacione sobre seus direitos fundamentais e que o Estado disponha sobre o interesse público? O agir
estatal está circunscrito ao que a lei previamente estabelece ou existe margem para
atuação extralegal? A atuação negocial é
compatível com a tradição processual brasileira? Como assegurar a unidade do Ministério Público, diante de seus inúmeros
membros, a todos garantida a independência no agir? Quais mecanismos possibilitam o accountability da instituição?
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dedicados e, sobretudo, alunos sérios, comprometidos e preocupados
com a repercussão de suas pesquisas na sociedade.
Faço especial referência ao saudoso professor e jurista Marcellus
Polastri, ilustre membro do Ministério Público do Rio de Janeiro,
que decidiu dividir seu tempo com a nossa querida Universidade.
Sua partida inesperada e súbita – que deixou consternada toda a
comunidade jurídica – fez com que me fosse atribuída a orientação
de uma das suas mais diletas orientandas, a Dra. Letícia Lemgruber
Francischetto, que, como o querido Marcellus Polastri, é integrante
do Ministério Público.
A atuação profissional de Letícia, enquanto membro do Ministério Público Capixaba, é conhecida por todos. Seja no interior
do Estado, seja na Capital, em quase duas décadas do exercício dessa
função, teve merecido destaque em processos criminais e ações
contra o crime organizado – além de forte atuação em ações de
improbidade administrativa que impôs a sanção de agentes públicos
inescrupulosos, funcionários fantasmas entre outros.
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Foi com essa bagagem profissional que Letícia voltou aos bancos
acadêmicos da UFES, com objetivo de aprofundar seus estudos e
conhecimentos científicos.
O tema central de seus estudos, previamente definido desde
seu ingresso, com o saudoso e querido Polastri, sempre esteve relacionado aos Poderes Negociais do Ministério Público.
O livro objeto deste prefácio consiste exatamente em sua
tese de dissertação que, aprovada com distinção e louvor, recebeu
recomendação expressa de indicação para publicação, pela banca
composta pelos Professores Hermes Zaneti Junior, Americo Bedê Junior
e por mim, como orientador.
Trata-se, de fato, de obra única e de grande utilidade nos
tempos atuais, em que, de um lado, se avolumam, dia a dia, ilícitos
que produzem repercussão criminal, cível, administrativa e político-administrativa; e, de outro, se reconhece que a solução punitiva
do Estado, através de decisão adjudicada pelo Poder Judiciário,
além de não ser a melhor, é verdadeiramente incapaz de produzir
o resultado esperado pela sociedade.
O título conferido ao livro (“Extensão dos Poderes Negociais do Ministério Público no Direito Punitivo: mecanismos de
controle e limite das cláusulas”) evidencia, com precisão, o objeto
de sua análise.
O primeiro capítulo da obra aborda a necessidade da correta
compreensão do conceito de jurisdição e processo, de modo a
compatibilizá-lo com o processo consensual e o direito punitivo.
O segundo capítulo é dedicado à análise de um tema caro a
todos nós, cuja evolução é recorrente, a saber, a indisponibilidade
do interesse público e a devida relação com atuação negocial no
direito punitivo.
Já o terceiro e último capítulo destina-se à compreensão dos
poderes do Ministério Público, às possibilidades sancionatórias e
à compatibilização de sua atuação com os princípios da unidade e
da independência.
Como se vê, este livro, publicado pela Editora D’Plácido, tem
por escopo abordar a possibilidade de solução consensual em razão
14

das práticas de crimes, atos de improbidade (Lei 8.429/92) e atos
corruptivos (Lei 12.846/13), e, em especial, a extensão dos poderes
negociais do Ministério Público, notadamente quanto aos mecanismos de controle e limite das cláusulas previstas.
Não é por demais lembrar que ainda não existem respostas
adequadas e claras em nosso ordenamento jurídico sobre a possibilidade de o Ministério Público pactuar cláusulas extralegais em
sua atuação negocial; a compatibilização entre as esferas de responsabilidade afetas a órgãos distintos; os mecanismos de controle de
atuação do Ministério Público; a não incidência de sanções previstas
na legislação etc.
Em suma, essas são algumas das questões abordadas e enfrentadas com inegável rigor científico, que revelam a importância dessa
obra e sua efetiva contribuição para a compreensão e aplicação da
solução consensual no âmbito do direito punitivo.
Flávio Cheim Jorge
Professor Titular da Universidade
Federal do Espírito Santo
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