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Boaventura de Sousa Santos

A

cabo de participar em Nova
Iorque no Fórum da Esquerda, uma organização com
uma longa tradição nos EUA que
anualmente reúne centenas de intelectuais e activistas progressistas
para discutir temas e problemas da
actualidade política do país e do
mundo. O que se discute em dois
dias de intensos debates dá-nos
uma imagem dos EUA muito diferente daquela que é veiculada pelos
média internacionais.
Em vez da América arrogante e
belicista, a América solidária e pacifista, apostada em pôr termo à guerra no Iraque e a todas as outras que
os falcões de Washington estão já a
preparar (incluindo a guerra nuclear). Em vez da América que dá lições
de democracia ao mundo, a América ansiosa por aprender com as lutas que, noutras regiões do mundo,
sobretudo na Europa, vão resistindo
contra o aumento da desigualdade,

a degradação e a privatização dos
serviços públicos de saúde, educação e segurança social. Daí a forte
presença de uma delegação dos sindicatos italianos, confiantes na vitória contra as alterações da idade de
reforma e do regime de pensões
propostas pelo Governo Prodi. Em
vez da América rica e viciada no
consumo ostentatório, a América de
mais de 40 milhões de pobres, a
maior parte deles trabalhadores cujos salários de miséria não lhes permite viver acima da linha da pobreza, nem dispor de um seguro médico. E a América de muitos outros
milhões para quem um acidente,
uma doença ou a ameaça de desemprego os põe em risco permanente de deixar de poder pagar as
hipotecas das casas e suportar os
custos elevadíssimos dos seguros
médicos privados (uma vez que a
maioria dos novos empregos não
incluem seguro médico). Em vez da
América opulenta da 5ª Avenida, as
cidades devastadas pelo encerra-

mento das fábricas, um furacão tão
devastador em Flint, Michigan,
quanto o Katrina em Nova Orleães.
Em vez da América da igualdade de
oportunidades, a América onde um
quarto da população negra jovem
está encarcerada e onde a discriminação racial continua a marcar a vida de milhões de negros e latinos.
Dada a hegemonia que, embora
em declínio, os EUA ainda detêm no
mundo contemporâneo, o Fórum
da Esquerda é um sinal de esperança. Em primeiro lugar, porque, ao
revelar-nos uma América plena de
contradições, nos previne contra
leituras simplistas, positivas ou negativas, deste grande país. Em segundo lugar, porque nos dá conta
do fermento das lutas que estão a
ser travadas para pôr termo à vertigem imperialista e belicista que tem
dominado a Casa Branca nos últimos anos e aumentado a insegurança no mundo. E é animador verificar que essas lutas têm agora melhores condições de êxito do que

antes. É hoje evidente que a aliança
entre o partido republicano e a direita radical religiosa (evangélica)
está a colapsar, com o que se abrem
novos espaços para as forças democráticas. Enquanto muitos não desistem de pressionar o partido democrático a abandonar o centrismo
paralizante, outros continuam a lutar pela criação de um novo partido
que represente os muitos milhões
de cidadãos que se não revêem em
qualquer dos dois partidos. Outros
ainda preferem centrar as suas
energias nas lutas locais, nas cidades e nos bairros onde é possível
construir formas mais transparentes e participativas da democracia e
onde o orçamento participativo das
cidades latino-americanas e europeias vai ganhando adeptos.
O Fórum da Esquerda é a manifestação eloquente de uma América
que deixou de ter confiança nas suas soluções e no seu excepcionalismo e procura agora, e a muito custo,
aprender com o resto do mundo.

 A prevenção
do suicídio

Direito e Saúde
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EDITORIAL

Observatório da Constituição e da Democracia
direito à saúde previsto na Constituição Federal de 1988 é uma conquista dos movimentos sociais sanitários que, durante o momento constituinte, souberam reivindicar um Sistema Único de
Saúde que promovesse ações e serviços para todos. Após quase vinte anos da promulgação do
Texto Constitucional, é preciso fazer um balanço dos avanços e dificuldades por que passou e passa o
processo de construção desse direito. O C&D, nesse número, aborda a questão da Saúde em diferentes
aspectos, sem deixar de perceber a sua complexidade. A Saúde é um conceito em constante transformação e deve ser construído e reconstruído com a participação de todos.
Para fazer um balanço da Saúde no Brasil, o Observatório entrevistou a Profa. Sueli Dallari, sanitarista, expoente do Direito Sanitário no país. Temas contundentes foram tratados, como a importância da participação social na construção do direito à saúde, o papel das agências reguladoras da área e a necessidade de se estudar os direitos sociais, principalmente o direito à saúde, nas faculdades de Direito.
A mercantilização da saúde motivou o artigo de Guilherme Cintra, bem como o texto de Gustavo Rabay
que trata da polêmica dos planos de saúde. Temas delicados como o suicídio e o aborto de anencéfalos são
tratados nos artigos de Marcelo Tavares, Daniela Diniz, Júlia Rodrigues e Silvia Lopes. A saúde no âmbito internacional, especificamente no Mercosul e em suas fronteiras, é abordada por Maria Célia Delduque.
O papel dos mais diversos atores sociais para a implementação do direito à saúde é uma preocupação dos autores do Observatório. Mariana Carvalho e Janaina Penalva refletem sobre a atuação do Poder Executivo na elaboração e concretização de políticas sanitárias, enquanto que Ramiro Sant’Ana aborda a difícil questão da judicialização da saúde e a real função do Poder Judiciário nesse cenário. Cláudia
Fernanda narra a participação do Ministério Público na fiscalização da saúde e, sobre a sociedade civil,
Adriana Miranda faz um retrato das conquistas e desafios do Movimento Nacional de Luta contra a AIDS.
Para além do tema proposto, Boaventura de Sousa Santos traz uma inusitada “Outra América” que,
em vez de “arrogante e belicista”, é “solidária e pacifista”. José Geraldo de Sousa Junior e José Eduardo Romão desnudam a questão da classificação indicativa, demonstrando que o discurso falacioso da
volta da “censura” é apenas uma tentativa de impedir a utilização de um instrumento democrático mundialmente reconhecido.
Constituição & Democracia mais uma vez reflete criticamente sobre uma questão que permeia as
nossas vidas. A Saúde é um direito de todos e dever do Estado – não podemos, portanto, deixar de observar e intervir nessa realidade.
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Obrigatoriedade de coberturas, cidadania e saúde
As operadoras não
asseguram
cobertura
suficiente para as
necessidades dos
pacientes
Apesar dos graves problemas encontrados na prestação dos serviços
dos planos de saúde, o setor conta
com aproximadamente 25% da população. O marco de regulamentação do setor é a Lei nº 9.656, de 1998,
atualizada em grande medida pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de
2001. No ano 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), que tem por finalidade fiscalizar e regulamentar as atividades
das operadoras de planos e seguros
de saúde, no sentido de promover a
defesa do interesse público na assistência privada.
Mas a prática evidencia um distanciamento dos objetivos políticos
associados aos comandos constitucionais e à legislação em geral, fazendo com que os pacientes sejam tratados como meros consumidores.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) passou, assim, a ocupar a centralidade do discurso e das
ações de defesa e proteção dos cidadãos que sofrem com as práticas
abusivas de alguns planos de assistência complementar. Essa tendência passou a ser assimilada, também, pelos planos, que baseiam suas defesas judiciais e administrativas nas permissividades e lacunas
do CDC. Como argumento central,
as empresas privadas alegam estrito
cumprimento dos contratos, que
são elaborados para isentarem os
planos de diversas obrigações, em
especial por meio de cláusulas de
exclusão de procedimentos, ao passo em que criam severas desvantagens aos consumidores, como os intermináveis prazos de carência.
A MP nº 2.177-44, de 2001 ampliou os limites legais da obrigatori-

edade de cobertura dos planos. Como exemplo, acrescenta à Lei dos
Planos de Saúde a obrigatoriedade
da cobertura do atendimento nos
casos de emergência, em que há
risco imediato de vida ou de lesões
irreparáveis para o paciente, e de
urgência, decorrentes de acidentes
pessoais ou de complicações no
processo gestacional. Ainda assim,
os planos privados não asseguram
os procedimentos de alta complexidade, a exemplo dos transplantes,
que não têm cobertura exigida, ressalvando-se os de córnea e rim, que
são obrigatórios para algumas modalidades de contrato. Como são
tratamentos eletivos, não podem
ser considerados de urgência e
emergência.
Diversos projetos de lei tramitam
no Congresso Nacional para aperfeiçoar o regime de atendimento ao
qual se obrigam os planos privados.
Como exemplo, o que dispõe sobre a
inclusão da assistência psicológica
no âmbito das operadoras privadas.

Outro projeto propõe que o planejamento familiar se torne item de cobertura obrigatória. Há, ainda, proposições que tratam da inclusão de
exames para diagnóstico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido e, também, da obrigatoriedade de fornecimento de bolsas
de colostomia pelos planos. No Senado, a aprovação do Projeto de Lei
nº 44/2004, que visa incluir os medicamentos utilizados em medicação
assistida entre as coberturas obrigatórias, pode ser um importante passo para o debate sobre o papel social que a assistência suplementar deveria ostentar, à vista de situar os
planos nas ações e serviços de alcance integral.
Tais iniciativas legislativas auxiliarão a classe política, o setor, seus
órgãos de controle e própria sociedade a enxergarem as possibilidades
e atualizáveis riscos que circundam
essa atividade. Se continuarmos reduzindo a execução dos serviços de
saúde a uma mera relação de consu-

mo, estaremos, na verdade, negando
o caráter social ao qual a Constituição vincula os serviços privados. Afinal, a iniciativa privada na saúde
não afasta o interesse público. E só a
observância às regras gerais sanitárias pode, enfim, conduzir ao integral atendimento das necessidades
da cidadania.

O CDC passou a
ocupar a
centralidade do
discurso e das
ações de defesa e
proteção dos
cidadãos
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OBSERVATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquérito Civil
Público em xeque
Nicolao Dino

A

primorar o sistema normativo é desejo de todos aqueles
que pensam e buscam realizar um País melhor, com instituições
mais atuantes e dotadas de maior
efetividade. Aqui e ali, entretanto, vêem-se propostas de alteração legislativa que navegam no contrafluxo da
operacionalidade e da eficiência.
Um dos mais recentes exemplos disso é o a Projeto de Lei n° 6.745, de
2006 que, a uma só penada, além de
hipertrofiar a Polícia, poderá repercutir negativamente nas funções do
Ministério Público.
Tal projeto de lei, de autoria dos
Deputados João Campos e Vicente
Chelotti, ambos delegados de Polícia, pretende alterar a Lei 7.347/85
(Lei da Ação Civil Pública). A proposição pode ser dividida em duas partes: uma, que cuida de dar competência à Polícia Judiciária para instauração de inquérito civil público, e
outra que visa judicializar a tramitação do inquérito civil, submetendoo a distribuição, tramitação e arquivamento no Poder Judiciário. Arquivado ao final da última legislatura, o
projeto voltou a tramitar em fevereiro de 2007, a requerimento do Deputado
Federal
João
Campos
(PSDB/GO).
Quanto ao primeiro aspecto –
competência a delegados de Polícia
para instaurar inquérito civil público
-, há insuperável vício de inconstitucionalidade. É que a Constituição Federal, no art. 144, §§ 1° e 4º, estabelece, de forma exaustiva, as atribuições
conferidas às Polícias Federal e Civil.
Tais atribuições convergem taxativamente para o campo da apuração de

infrações penais, salvo no que toca
às funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (funções
inerentes ao poder de polícia administrativa).
A Constituição trata da função de
polícia judiciária. Cabe à Polícia,
com efeito, no contexto investigatório, a apuração de crimes, com vistas,
pois, à promoção de responsabilidade de natureza penal. Não há qualquer margem de possibilidade de
exercício, por delegados de Polícia,
de atividades que não estejam expressamente enumeradas no texto
constitucional.
Por outro lado, diversa é a natureza do inquérito civil público. Con-

forme assinalado na doutrina e previsto na lei, o inquérito civil é instrumento preparatório destinado à
apuração de fatos lesivos a interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, para fins de formulação de termo de ajustamento de
conduta ou de propositura de ação
civil pública, com o objetivo primacial de proteger: l – o meio-ambiente; ll – o consumidor; III – a ordem
urbanística; IV – bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico; V – qualquer
outro interesse difuso ou coletivo;
VI – a ordem econômica. Trata-se,
em síntese, de instrumento administrativo preparatório à adoção de

medidas de índole civil.
Não há como confundir tais atividades. Aquela que é desenvolvida
pela Polícia está afeta ao campo da
apuração de infrações penais, ao
passo que o inquérito civil constitui
ferramenta destinada à responsabilidade civil ou a outras questões correlatas (obrigação de fazer ou não fazer), de índole estritamente civil.
O artigo 144 da Constituição não
dá margem ao exercício, pela Polícia,
de funções apuratórias de natureza
civil, sendo, pois, totalmente inapropriado – e, mais que isso, irremediavelmente inconstitucional – conferir-lhe competência para o manejo
do inquérito civil público.

A polícia não possui função apuratória de natureza civil
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É possível impedir uma morte previsível
Ações distintas em vários países, tais como a regulamentação
da comercialização, armazenamento e uso de medicamentos e
produtos tóxicos de uso agrícola
ou domésticos, o controle de posse e acesso a armas de fogo, a instalação de barreiras em lugares
potencialmente perigosos, levaram a uma diminuição comprovada dos índices de suicídio.
A escolha dos meios de suicídio é
influenciada por numerosos fatores
relacionados a sua viabilidade (como facilidade e disponibilidade), características individuas (como idade
e sexo) e a aspectos sócio-culturais
(como aceitabilidade). Freud já havia previsto que, até mesmo para cometerem suicídio, as pessoas precisam gratificar alguma necessidade.
Esta observação é importante para
compreender certas escolhas, como
lugares bonitos, lugares públicos,
que podem criar um contexto para
imortalizar e glorificar a própria
morte na forma de um eloqüente
discurso final.
Edifícios altos e ambientes públicos, como universidades, shopping centers, hotéis, entre outros,
são locais ‘preferidos’ para atuação
suicida de altíssima letalidade. No
entanto, os profissionais que projetam e constroem tais espaços ainda
não estão sensibilizados para desenvolverem uma estrutura preventiva desde a concepção da obra até
sua administração. Ainda mais grave é a falta de controle de acesso ao
meio em obras públicas como viadutos, pontes e passarelas, denunciando a falta de preocupação das
autoridades, às quais a Constituição
atribui o dever expresso de zelar pela vida da população.
Segundo a OMS, cada suicídio
afeta significativamente pelo menos
outras seis pessoas. Membros de
uma família, impactados pelo suicí-

dio, ficam mais suscetíveis a considerá-lo como uma alternativa a seus
problemas, tornando-se também
pessoas em risco. E quando um suicídio ocorre em lugar de ampla circulação da população, o seu alcance
é ampliado: muitos dos que presenciam o fato podem sofrer danos, sobretudo aqueles já vulneráveis e,
com efeito, cerca de uma em cada
três pessoas já pensou em suicídio.
Infelizmente, o controle ao acesso
aos meios é uma questão de saúde e
segurança pública largamente negligenciado no Brasil. Apesar de o Ministério da Saúde ter traçado as Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio (2006), os governos estaduais e

Não há mecanismo específico que
estabeleça a obrigatoriedade de prevenção
quanto aos meios de suicídio, o que
representaria uma forma de proteção à vida

municipais, responsáveis pela execução dessas ações, ainda não transformaram estas Diretrizes em programas preventivos específicos. Outros braços do Estado precisam conhecer o fenômeno e compreender
que a prevenção do suicídio requer
um conjunto de políticas públicas
que mobilizem diversos setores da
comunidade, cada um atuando em
sua esfera de responsabilidade.
Reconhece-se a impossibilidade
de eliminar todos os meios de tentativa de auto-extermínio. Seriam economicamente e urbanisticamente
inviáveis ações que impedissem
acesso à extensão de toda uma linha
de metrô, por exemplo. A partir do
momento, porém, em que é detectada uma preferência sócio-cultural
por um determinado meio em um
local específico, torna-se imperativo
o controle de seu acesso. É grave nada fazer para impedir ou dificultar
uma morte previsível – omissão e
negligência sistemáticas configuram
uma forma de participação no ato.
Existem diversas frentes possíveis para implementação de medi-

das preventivas. Primeiramente,
uma ação educativa para que haja a
compreensão na sociedade de que a
ideação suicida não é um fenômeno
isolado, mas sim uma questão de saúde pública para qual existe prevenção e tratamento. Quanto às construções, é preciso a inserção de certas diretrizes nas normas técnicas,
tais como as da ABNT, principalmente porque influenciam grande
número dos códigos de obras dos
municípios. Importante também a
capacitação para identificação dos
pontos de risco por profissionais
responsáveis pela aprovação dos
projetos e pela posterior fiscalização
da segurança das edificações.
Não é possível mais, no Brasil, ceder ao tabu e manter o pacto social
de silêncio em torno do suicídio. As
esferas da sociedade que se mantiveram distantes desta questão, particularmente órgãos reguladores, o
Ministério Público e o Legislativo,
precisam compreender a importância de seu papel e empenhar-se na
prevenção – afinal, é melhor prevenir do que não ter como remediar.
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Suicídio: possível prevenir,
impossível remediar
Marcelo Tavares, Daniela Diniz e Júlia Rodrigues

O

suicídio configura hoje um
problema sério de saúde pública em todos os países. Dados da OMS mostram que, no mundo, há pelo menos uma tentativa de
auto-extermínio a cada três segundos. O suicídio é uma das três maiores causas de morte de pessoas de 15
a 35 anos na maioria dos países, inclusive no Brasil. Esse quadro tão
contundente evidencia a necessidade de desenvolvimento pelo Estado
de uma política pública para reverter as crescentes taxas de morte por
auto-extermínio, particularmente
entre os jovens.
O impacto psicológico e social do
suicídio e das tentativas é enorme:
afeta significativamente a família,
além de gerar custos expressivos para o Estado. Por ser um fenômeno
complexo, resultante da interação
de diversos fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais, o suicídio não pode ser combatido a partir de ações isoladas de alguns poucos agentes sociais. Sua
prevenção demanda atenção de toda a sociedade.
No atual panorama jurídico-político existem diversos mecanismos
possíveis de responsabilização posteriores ao suicídio, apesar de esparsa utilização, conforme pode ser verificado na jurisprudência em casos
de responsabilidade do Estado pelo
auto-extermínio de presos, de hospitais pela omissão em suicídio de
pacientes, ou de hotéis por negligência na segurança do local. A responsabilidade se traduz em pagamento de indenização à família sobrevivente, o que pouco contribui
para amenização da perda. Não há
mecanismo específico que estabele-

ça a obrigatoriedade de prevenção
quanto aos meios de suicídio, o que
representaria uma forma de proteção à vida.
As tentativas tendem a resultar
de situações transitórias que combinam eventos de vida adversos,
sensação momentânea de desespero e impulsividade, em geral envolvendo perdas ou conflitos relacionais significativos. Mesmo quando
uma pessoa tem ideação suicida recorrente, se algo se interpõe nestes
momentos cruciais, o desespero
passa e a pessoa segue sua vida.
Tanto é que 90% dos sobreviventes
de tentativas por meios de alta letalidade não se mata mais tarde. Do
ponto de vista de prevenção e saúde
pública, portanto, é importante justamente a existência de fatores de

proteção no momento da crise.
Ao contrário da concepção largamente enraizada na sociedade, de
que a prevenção é possível tão somente por meio do acompanhamento profissional especializado do
sujeito em risco, existem diversos
procedimentos de repercussão social imediata que podem ser implementados coletivamente. Tais medidas, que englobam uma série de
obrigações instituídas que tornariam mais difícil uma tentativa de suicídio, são conhecidas como controle de acesso a meios letais. Essa é
uma das estratégias mais eficazes,
de menor custo e de impacto mais
efetivo nas taxas de suicídio.
Ao dificultar o acesso a um dos
métodos letais, provoca-se uma redução efetiva em todas as outras for-

mas de tentativa, afetando significativamente as taxas globais de suicídio. Há três explicações para este fenômeno: (1) passado o auge da crise,
na ausência do método, a pessoa perde o ímpeto de atentar contra si mesma e tende a não recorrer a outros
meios; (2) quando a intencionalidade
persiste e há dificuldade para encontrar um método mais letal, a pessoa
tende a buscar outro método menos
nocivo, com mais chances de socorro
e menores taxas de fatalidade; e (3)
outros fatores concorrem para modificar o problema que levou ao desejo
de morrer. Portanto, o controle de
acesso ao método simultaneamente
retira a oportunidade, ameniza a impulsividade, reduz a letalidade e cria
novas condições, como a possibilidade de apoio ou de tratamento.

O suicídio é uma das três maiores causas de morte de pessoas de 15 a 35 anos
na maioria dos países, inclusive no Brasil.
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Projeto de Lei fere autonomia do MP
Noutro passo, é a própria Constituição que, no artigo 129, III, estabelece ser função institucional do Ministério Público “promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos”. Afirme-se, mais precisamente,
que a Constituição prevê que o inquérito civil é instrumento a ser manuseado pelo Ministério Público para cumprimento de suas funções
institucionais na seara cível.
Ressalta daí, portanto, a inviabilidade jurídica de proposição normativa que pretenda atribuir à autoridade policial uma função institucional que é própria do Ministério Público e que é inconciliável com as
funções constitucionalmente fixadas
para a Polícia.
Se por acaso pudessem ser superados os obstáculos acima apontados, remanesceriam a inconveniência e a inoportunidade de se conferir
à Polícia mais uma atribuição (estranha, diga-se, às suas funções institucionais), num momento em que se
impõe, cada vez mais, a ampliação
dos esforços do Estado no combate à
criminalidade. Ora, a hipertrofia da
Polícia, com a imposição de mais
uma função, já a cargo do Ministério
Público, implicaria inevitável redução das atividades de investigação de
infrações penais, com o conseqüente
aumento das “cifras ocultas” no combate ao crime e com a conseqüente, e
indesejável, ampliação do cenário de
impunidade em nosso País.
O segundo ponto tratado no referido projeto de lei não goza de melhor sorte. A idéia de instituir um
“controle judicial” do inquérito civil
público é totalmente incompatível
com a natureza desse instrumento.
Ora, o inquérito civil é um procedimento interno do Ministério Público
que visa reunir elementos destinados à ação civil pública ou a celebração de termos de ajustamentos de
conduta, no campo civil. Trata-se de
procedimento preparatório, na qual
o Ministério Público requisita documentos, perícias, reúne elementos
de convicção, tudo para que, ao final,
promova, ou não, ação civil pública,
se não for o caso de celebração de
termo de ajustamento de conduta.

Em se tratando de atividade extrajudicial e – permita-se a redundância – antecedente à judicialização de conflitos, não faz sentido cogitar-se da adoção de controle judicial, com distribuição, tramitação e
arquivamento do inquérito civil no
Judiciário. O procedimento – insistase no ponto relevante – é de manejo
próprio do Ministério Público, que se
realiza bem antes da judicialização
das questões. Isso implicaria, ademais, sobrecarregar indevida e desnecessariamente o Judiciário, impondo-lhe a prática de atos burocráticos num procedimento que, a toda
clareza, não é de sua competência.
No tocante ao controle, é oportuno observar, ainda, que o legislador
de 1985 (Lei 7.347) fixou, no artigo 9°,
as linhas mestras do controle do inquérito civil, prevendo ali, o arquivamento fundamentado e a existência
de duplo grau em relação à promoção de arquivamento, no âmbito da
Instituição.
Além disso, o Ministério Público
tem aprimorado, cada vez mais, a
sistemática de controle do inquérito

civil, estabelecendo regras e procedimentos relativos a prazos, tramitação, instrução, arquivamento, tudo em obséquio à publicidade e ao
respeito aos direitos e garantias individuais. Nesse sentido, destaquese a Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Por último, porém não menos importante, a previsão de registro, tramitação e arquivamento do inquérito civil no Judiciário significaria violação à autonomia administrativa do
Ministério Público (CF, art. 127, §2°).
De fato, cuida-se, como frisado acima, de procedimento administrativo
interno do Ministério Público que

passaria, nos termos do projeto, à esfera judicial. A autonomia administrativa do Ministério Público tem dúplice característica: uma, que diz respeito à organização e funcionamento enquanto órgão da administração
pública, e outra que, aliada à independência funcional, se projeta para
o terreno das atribuições da Instituição, repercutindo, portanto, no manejo dos instrumentos ligados ao
exercício de suas funções.
Por todos esses aspectos, conclui-se, sem dificuldade, que o projeto de lei n° 6.745, de 2006, é despido de juridicidade, merecendo,
pois, integral rejeição. E é o que se
espera do Parlamento.

É inviável proposição normativa que
pretenda atribuir à autoridade policial uma
função institucional que é própria do
Ministério Público

