
Cresce movimentação contra a PEC 37 
 

Entidades públicas, privadas e sociedade civil têm se posicionado contra a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 37. Esse mês, a Ordem dos Advogados do Brasil – 
seccional Ceará e o Centro Industrial do Ceará (CIC) manifestaram apoio ao poder 
investigatório do Ministério Público e de outras instituições, como Ibama, Receita Federal e 
Banco Central.  

Além disso, no dia 18 de janeiro, diversas outras entidades se reuniram para 
compor a Frente Estadual contra a PEC 37. A coordenação é da Procuradoria Geral de 
Justiça do Ceará (PGJ/CE) e da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP). O 
objetivo é sensibilizar a sociedade para o combate à proposta que pretende cassar os 
poderes investigatórios de várias instituições, entre elas, o MP, instituição com ampla 
atuação no País e que tem o papel de fiscalizar o cumprimento da lei. O evento ocorreu no 
auditório da PGJ e contou com a leitura de um manifesto contra a PEC 37. 

A Frente é composta por diversas instituições, entre elas, Câmara de Dirigentes 
Lojistas do Ceará (CDL), Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência 
(Apavv), Câmara Municipal de Fortaleza, Controladoria da União, Movimento Ceará de Paz, 
Maria da Penha, Centro de Defesa de Promoção de Direitos Humanos da Arquidiocese de 
Fortaleza, Igreja Batista Central.  

No âmbito nacional, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a 
Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade (Abracci) e a Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI) já se manifestaram contra a PEC 37. A Associação 
Internacional de Procuradores (IAP) e os Magistrados Europeus pela Democracia e pelas 
Liberdades (Medel) também se pronunciaram, no âmbito internacional, em apoio ao MP 
brasileiro.  

Segundo o procurador-geral de Justiça, Ricardo Machado, é fundamental a 
compreensão de que a luta contra a PEC 37 é de interesse de toda a sociedade, já que 
sua aprovação, na prática, significa o avanço da impunidade. "Não só o MP perderá o 
direito de investigar, mas outras instituições, como o Banco Central e a Receita Federal, 
não poderão realizar nenhum ato de investigação. Isto ficará restrito à polícia. O prejuízo 
de se restringir dessa maneira o poder de investigação poderá ser visto no 
enfraquecimento da democracia e na vida do cidadão comum", alerta. Vale destacar que o 
texto da PEC já foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em 
novembro de 2012. A proposta segue agora para o plenário da Casa e, depois, para o 
Senado Federal. 

 
 

O poder de investigação do MP  
 

 
A Proposta de Emenda Constitucional 37, resumidamente chamada de PEC 37 

restringe às polícias o poder de instaurar inquéritos. Assim sendo, ela cassa os poderes 
investigatórios do Ministério Público (MP), instituição com ampla atuação no País e que 
tem o papel de fiscalizar o cumprimento da lei. 

A Proposta é, então, uma ameaça à democracia e por isso ficou conhecida como 
“PEC da impunidade”. Afinal, a quem interessa que o Ministério Público não investigue? O 
mais preocupante é que ela já foi aprovada em Brasília pela Comissão Especial da Câmara 
Federal.  

Os principais problemas trazidos pela PEC 37 são: a perda do poder de investigação 
das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs); o impedimento por parte do MP de 



ofertar denúncia com base em investigação feita por outro órgão que não seja a polícia 
judiciária; a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 4º do Código de Processo 
Penal, que confere às autoridades administrativas - Ibama, Banco Central, Receita Federal, 
etc - a possibilidade de instaurarem sindicâncias para a apuração de irregularidades em 
seus respectivos órgãos; o impedimento por parte do juiz de realizar diligências quando 
estiverem em curso investigações referentes aos atos de organizações criminosas; além 
disso, a PEC torna inconstitucional o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
que permite ao MP instaurar procedimentos administrativos, sindicâncias e oferecer 
denúncias pela prática de ilícito penal.  

Ao longo dos anos, o MP tem atuado fortemente no combate à corrupção e ao 
crime organizado. No Ceará, casos emblemáticos, como o “Escândalo dos Banheiros” e a 
“Companhia de Extermínio”, só foram equacionados graças ao poder de investigação do 
MP. Em âmbito nacional, O MP promoveu a desarticulação de diversas quadrilhas que 
atuavam irregularmente na administração pública. Em todos os casos, o trabalho 
articulado entre órgãos encarregados de promover diligências investigatórias foi 
fundamental.  

 
 
Veja abaixo alguns casos investigados pelo MP 
 
 
 
 
- No Ceará 

 
“Escândalo dos Banheiros” 

 
Local: Cascavel Chorozinho, Horizonte, Cariús, Pindoretama, Quixadá, Itaitinga, 
Solonópole, Ipu, Morada Nova e Pacajus. Data: Junho/2011 
 
Entenda o caso: Esquema de desvio de verbas do Governo do Estado para a construção 
de kits sanitários. O programa era destinado a famílias de baixa renda. Segundo o MPE, os 
atos de improbidade administrativa envolveram recursos da ordem de R$ 2 milhões. Esse 
valor teria sido recebido ilegalmente por associações comunitárias que firmaram convênios 
com a Secretaria das Cidades. Os recursos provinham do Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza (Fecop). Entre os nomes citados da denúncia estão o ex-presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) Teodorico Menezes, seu filho, o deputado Téo Menezes (PSDB), 
os ex-titulares da Secretaria das Cidades Joaquim Cartaxo e Jurandir Santiago, além do 
atual comandante da pasta, Camilo Santano. 
 
Atuação do Ministério Público: O Ministério Público pede que todos sejam condenados 
ao ressarcimento integral ao Governo do Estado do dano no valor de R$ 493.924,69; 
perda de função pública dos agentes públicos envolvidos; suspensão dos direitos políticos 
por um período de 5 a 8 anos; pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano (493.924,69) e o pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração 
recebida pelo agente ou funcionário público; proibição de contratar com o poder público 
ou receber benefícios fiscais pelo prazo de cinco anos. No total, o ressarcimento solicitado, 
já com atualização monetária, é de R$ 1.975.698,76 . 
 

Operação “Companhia de Extermínio” 



 
Local: Fortaleza Data: novembro/2007 
 
Entenda o caso: Operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco-Ce) em conjunto com uma Força Tarefa da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, deflagrada no dia 8 de novembro 
do ano de 2007, que contou com a execução da Polícia Federal. Foram quatro meses de 
investigação sobre pelo menos 25 mortes com características de pistolagem que 
ocorreram durante 4 anos em Fortaleza. A operação possibilitou a descoberta de um grupo 
de extermínio composto por Policiais Militares e não policiais. 
 
Atuação do Ministério Público: A Justiça deferiu 21 pedidos de prisão temporária 
contra os integrantes do grupo, além de ordenar a busca e apreensão em diversos locais, 
visando a obtenção de provas para reforço da materialidade dos crimes praticados pelo 
grupo e também a identificação de outras possíveis vítima.  
 

Operação “Desmonte” 
 

Local: Coreaú, Jucás, Barroquinha, Ibiapina, Antonina do Norte, Granja, entre outros. 
Data: Novembro/2012 
 
Entenda o caso: A operação visa evitar a dilapidação do patrimônio público por prefeitos. 
Caso seja constatado desmonte, poderá ser aberta ação de improbidade, pedido de 
afastamento do gestor ou mesmo procedimento criminal.  
 
Atuação do Ministério Público: Pelo menos 18 relatórios da auditoria do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM) já foram encaminhados à Procuradoria dos Crimes contra a 
Administração Pública (Procap) e poderão resultar no afastamento de prefeitos do Interior 
cearense. Tudo resultado da chamada Operação Desmonte, encabeçada pelo Ministério 
Público do Estado do Ceará. Desse total de documentos, pelo menos um já apresentou 
resultado efetivo: o afastamento, pela terceira vez, do prefeito do município de Granja, 
Hélio Fontenele Magalhães (PSD). 
 
 
Outros casos locais 
 
Operação “Trairi Limpo III”: tem por objeto a apuração dos crimes de quadrilha ou 
bando, corrupção eleitoral e transporte irregular de eleitores. O MP e o Tribunal Regional 
Eleitoral cumpriram 12 mandados de prisão da “Operação Trairi Limpo III″. Os presos 
estão sendo acusados de crime eleitoral. A prefeita eleita, Nara Porto, o vice-prefeito eleito 
Ademar Barroso estão entre os investigados.  
Operação “Trairi Limpo IV”: advogados são acusados de integrarem uma quadrilha 
jurídica, que, entre os anos de 2009 e 2012, cometeu 21 crimes de apropriação indébita. 
Isso resultou na retenção indevida de R$ 631.321,31. Foi constatado que os réus se 
apropriavam dos valores pertencentes às partes em até 90% das indenizações concedidas 
pelo Poder Judiciário. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra quatro 
advogados.  
Investigação de nepotismo: a denúncia de que pelo menos seis familiares do vereador 
Leonelzinho Alencar (PTdoB) estariam empregados na Prefeitura de Fortaleza levou o MP a 
iniciar investigação. O pai do parlamentar, dois tios e três primas seriam os supostos 



beneficiados. Além disso, o próprio vereador estaria lotado na Secretaria Executiva 
Regional I, no Fundo Municipal de Saúde e na Câmara de Fortaleza, para a qual foi eleito 
em 2008.  
Operação “Pedra Lascada”: investigação apura crimes de pistolagem em Itapipoca, 
motivados por queima de arquivo e eliminação de concorrentes na venda de drogas. Veio 
à tona também crimes de corrupção passiva, concussão, prevaricação e advocacia 
administrativa, praticados pelos agentes públicos lotados na delegacia local e pelos 
advogados presos. Foram expedidos 28 Mandados de Prisão Temporária e 11 de Prisão 
Preventiva. Um delegado e um perito de Policia Civil, dois policiais militares, dois 
advogados estão entre os acusados. 
Operação “Procap”: visou a apuração de possíveis irregularidades (vendas fictícias de 
mercadorias e prestação de serviços a inúmeras prefeituras municipais do Ceará) 
praticadas pelas empresas L. J. Comercial, Érika Comercial e Comercial Atlanti. Os recursos 
repassados pelo Governo Estadual, através do Programa Saúde Mais Perto de Você, estava 
sendo desviado, com inserção de Notas Fiscais Inidôneas na contabilidade pública.  
Operação “Dai a César o que é de César”: apuração de possíveis irregularidades, 
consistente em vendas fictícias a inúmeras prefeituras municipais do Ceará, onde são 
fornecidas apenas as notas fiscais sem a entrega das respectivas mercadorias, ação ilícitas 
imputadas a contadores e aos representantes legais das empresas Comercial W.A., 
Comercial Nunes, A.L. da Silva Oliveira, J.M.S. de Carvalho e A.J. Maia de Oliveira–Epp. As 
empresas não funcionavam nos endereços fornecidos, ficando os contadores com a 
incumbência do pagamento dos aluguéis daqueles prédios, comprovando a existência das 
empresas de fachadas.   
Operação “Papa Léguas”: visou a apuração de “pegas” ou “rachas” de automóveis que 
ocorriam na BR-116, nas proximidades do Km 12. Foram apreendidos por força de ordem 
judicial os veículos, estando os seus proprietários e condutores respondendo a 
procedimento judicial.   
Operação “Lótus”: apuração de desvio de cargas em vários estados, falsificando 
Certificados de Registros de Licenciamento de Veículos (CRLVs) no interior do Detran-Ce. 
A organização criminosa também atua falsificando CNHs, contando com a participação de 
funcionários do Dentran, despachantes e policiais aposentados.  
Operação “Padre Cícero”: operação em andamento realizada pelo Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado em parceria com a 2ª Promotoria da Comarca 
de Crato-CE. Combate a atos de improbidade administrativa, peculato, prevaricação, 
concussão e corrupção passiva praticados por autoridades policiais daquele município. 
 
- No Brasil 
 

“Mensalão” 
 

O Ministério Público (MP) foi responsável pela denúncia do esquema do “Mensalão”. A 
ação penal 470 foi aberta a pedido do Ministério Público Federal (MPF), que ofereceu 
denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF), e começou a ser julgada no dia 2 de agosto 
de 2012. A denúncia é de que havia uma “sofisticada organização criminosa, dividida em 
setores de atuação, que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como 
peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais 
diversas formas de fraude”. Os crimes tiveram início com a vitória eleitoral de 2002 do 
Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tinham por objetivo principal garantir a 
continuidade do projeto de poder do PT por meio da compra de suporte político de outros 
partidos e do financiamento das suas próprias campanhas eleitorais. 



 
”Escândalo dos precatórios” 

 
Nos anos 1990, houve o escândalo dos precatórios, quando o MP denunciou a fraude 
cometida por estados e municípios que negociavam a emissão de títulos públicos com o 
objetivo de arrecadar dinheiro. Só no Departamento de Estradas de Rodagem (DNER), o 
prejuízo à União foi estimado em R$ 3 bilhões. Os ex-prefeitos Paulo Maluf e Celso Pitta 
(PP-SP) foram acusados de improbidade administrativa, corrupção passiva, evasão de 
divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e organização criminosa. A ação 
beneficiava bancos, fundos de pensão e importantes nomes do mercado financeiro. 
 

Operação “Anaconda” 
 

Em 2003, o MP denunciou esquema de venda de sentenças judiciais nos estados de São 
Paulo, Alagoas e Rio Grande do Sul. A quadrilha, formada por juízes, advogados, 
empresários e policiais, foi desvendada a partir de ação conjunta do MP e da Polícia 
Federal. Eles foram acusados de formação de quadrilha, falsidade ideológica, peculato, 
corrupção passiva, falsidade ideológica, interceptação ilegal de telefone, ameaça e abuso 
de poder. A ação culminou com a condenação de 10 dos 12 acusados.  
 

“Máfia das sanguessugas” 
 

Esquema de fraudes em licitações na área de saúde é desvendado pelo MP e a Polícia 
Federal. A quadrilha era formada por empresários, políticos e servidores públicos. A 
atuação irregular foi detectada em 2002, no Acre, com a descoberta de manipulação de 
licitações para desvios de recursos do Fundo Nacional de Saúde. Alguns anos depois, foi 
desvendado também que a organização criminosa fraudava licitações e desviava recursos 
oriundos de emendas parlamentares, destinados à compra de ambulâncias e 
equipamentos hospitalares.  

 

Operação “Caixa de Pandora” 
 

O MP denunciou esquema de corrupção da gestão de José Roberto Arruda no 
governo do Distrito Federal. As apurações provaram que as empresas beneficiadas em 
contratos sem licitação pagavam propina a políticos aliados do governo. Ao todo, foram 37 
envolvidos no esquema, entre eles, deputados distritais e empresários. Pelo menos 19 dos 
denunciados se associaram entre o início de 2006 e abril de 2010 para montar um 
sofisticado estratagema de corrupção e desvio de recursos públicos. Eles foram 
denunciados por crimes de corrupção ativa (empresários) e passiva (políticos) e lavagem 
de dinheiro.    

 
 

Perguntas e respostas sobre a PEC 37 
 
- O que é a PEC 37? 
 
É a Proposta de Emenda Constitucional número 37, de 2011, de autoria do deputado 
federal Lourival Mendes (PTdoB-MA), que acrescenta um parágrafo ao artigo 144, da 
Constituição Federal, dispondo que “a apuração das infrações penais de que tratam os 
parágrafos 1º e 4º deste artigo, incubem privativamente às Polícias Federal e Civil dos 



Estados e do Distrito Federal, respectivamente”. Ou seja, a PEC 37 acaba modificando a 
autorização constitucional que confere ao Ministério Público e a outras instituições o 
exercício da atividade de investigação criminal. 
 
- Quais as principais consequências com a aprovação da PEC 37?  
 
A perda do poder de investigação das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs); o 
impedimento por parte do MP de ofertar denúncia com base em investigação feita por 
outro órgão que não seja a polícia judiciária; a inconstitucionalidade do parágrafo único do 
artigo 4º do Código de Processo Penal, que confere às autoridades administrativas a 
possibilidade de instaurarem sindicâncias para a apuração de irregularidades em seus 
respectivos órgãos; o impedimento por parte do juiz de realizar diligências quando 
estiverem em curso investigações referentes aos atos de organizações criminosas; além 
disso, a PEC torna inconstitucional o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
que permite ao MP instaurar procedimentos administrativos, sindicâncias e oferecer 
denúncias pela prática de ilícito penal. 
 
- Quais outros órgãos públicos serão afetados com a aprovação da PEC 37? 
 
Receita Federal, Controladoria-Geral da União, Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), Banco Central, Previdência Social, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Fiscos e Controladorias Estaduais. 
 
- A PEC 37 está em qual fase? 
 
A PEC 37 foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, no dia 21 de 
novembro de 2012. Foram 14 votos a favor e apenas 2 contra. Com esse parecer 
favorável, o perigo se torna ainda mais iminente. A proposta segue agora para o plenário 
da Casa e, em seguida, para o Senado Federal.  
 
- Como o MP está se articulando para tentar barrar a PEC 37? 
No ano passado, foram entregues aos Congressistas e ao Executivo Federal notas 
técnicas, bem como viabilizada a participação de quatro audiências públicas realizadas 
pela Comissão Especial. Diante da importância e gravidade da temática, foi constituída 
também uma comissão mista composta por presidentes de Associações e PGJs com o 
objetivo de estabelecer ações e estratégias nacionais de forma coordenada visando 
inviabilizar a PEC 37. Assim, foi lançada a campanha nacional intitulada “Brasil contra a 
impunidade: não à PEC 37 (PEC da Impunidade) – Campanha em defesa do poder 
investigatório criminal do MP e de outras Instituições”. Durante o mês de abril, será 
desencadeada uma série de atividades de mobilização social contra a PEC 37. Entre os 
dias 08 e 11, serão realizadas audiências públicas nas comarcas de todo o Brasil. No dia 
24 serão apresentados os resultados das audiências em Brasília. 
 
- O que a Constituição Federal diz sobre as atribuições do Ministério Público?  
 

Os artigos 127 e 129 da Constituição Federal atribuem ao Ministério Público, entre 
outras, as prerrogativas de exercer o controle externo da atividade policial e a de oferecer, 
privativamente, a ação penal pública. Ora, se é conferido ao MP o poder/dever de exercer 
o controle externo da atividade policial, não é possível se aceitar que um controlador, dono 
da ação penal (artigo 129, I, da CF), fique na dependência da prova produzida 



exclusivamente pelo seu controlado. Se por um lado não existe lei expressando a 
possibilidade de o MP conduzir investigações criminais, de outro não há norma lhe 
negando o poder de investigar. 
 
- Como é a atuação do Ministério Público em outros países? 
 
Em países desenvolvidos como Alemanha, França, Espanha, Itália e Portugal, os atos 
investigatórios são feitos pela polícia sob a condução e a orientação do Ministério Público e 
do Judiciário, sendo suas instruções irrecusáveis. No mundo, apenas três países 
estabelecem sistemas onde a polícia tem a exclusividade da investigação criminal. São 
eles: Quênia, Uganda e Indonésia. 
 
- As policias civis e federal têm capacidade para realizarem sozinhas as 
investigações de todos os crimes que ocorrem no País? 
 
Dados estatísticos revelam que a maioria dos cidadãos que noticiam ilícitos à Polícia não 
tem retorno dos boletins de ocorrência que registram, e inúmeros sequer são chamados a 
depor na fase policial. Percentual significativo dos casos noticiados também jamais é 
concluído pela Polícia. Relatório da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 
(ENASP) aponta, em relação aos homicídios que apenas 5 a 8% das investigações são 
concluídas. Dessa forma,  
Polícias Civis e Federais não têm capacidade operacional nem dispõem de pessoal ou 
meios materiais para levar adiante todas as notícias de crimes registradas.  
 
- Quem também é contra a PEC 37? 
 
Além do Ministério Público, a Associação Nacional do Ministério Público (Conamp), o 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), a Associação Nacional do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (AMPDFT), a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), a Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM) e o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) vem trabalhando com o fito inviabilizar a malfadada 
PEC da Impunidade. Também já rejeitaram a PEC 37 a Federação Nacional dos Agentes de 
Polícia Federal (Fenapef), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). 
 
- Como posso ajudar para que a PEC 37 não seja aprovada? 
 

Através das redes sociais, a população pode se manifestar e apoiar a campanha 
contra a PEC 37. Pelo facebook, está disponível a página “Brasil contra a impunidade”. No 
twitter, #NaoPEC37. Outra opção é assinar petições virtuais que objetivam convencer os 
parlamentares a rejeitarem a proposta que tenta tolher o poder de investigação do MP. 
Mais de 32.500 pessoas já assinaram a petição virtual do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP). O endereço eletrônico é http://www.change.org/pt-
BR/peti%C3%A7%C3%B5es/impunidade-n%C3%A3o-mp-com-poder-de-
investiga%C3%A7%C3%A3o-pec37. Já a petição de iniciativa do senador Pedro Tarques, 
conta com 10.500 assinaturas. O endereço eletrônico é 
http://www.avaaz.org/po/petition/Convencer_senadores_a_rejeitarem_a_PEC_372011_qu
e_limita_o_poder_de_investigacao_do_Ministerio_Publico/.  

 



 
A atuação do MP no mundo 

 
No mundo inteiro, o Ministério Público não pode investigar em apenas três países. 

São eles: Quênia, Uganda e Indonésia. Caso a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
37 seja aprovada, o Brasil se integrará a esse ínfimo grupo. Em todos os demais países, o 
MP tem o poder de atuar diretamente na investigação de um fato delituoso. É 
característica das democracias mais sólidas.  

Países desenvolvidos como Alemanha, França, Espanha, Itália e Portugal contam 
com a condução e orientação do MP nos atos investigatórios feitos pela polícia. Suas 
instruções são irrecusáveis e tem contribuído para o combate à impunidade. Os principais 
criminosos nazistas, bem como diversos outros autores de crimes contra a humanidade 
chegaram a ser julgados nas várias Cortes internacionais graças ao poder investigatório do 
MP.  

Nos Estados Unidos, além de investigar diretamente um fato delituoso, o MP é 
responsável por supervisionar a atuação da polícia. O mesmo ocorre na Alemanha, 
Espanha, Colômbia, México, França e Itália. No sistema português, o MP pode realizar 
diretamente a investigação ou por intermédio da polícia. Segundo o estatuto do MP 
português, em seu artigo 3º,compete à instituição dirigir a investigação criminal, ainda 
quando realizada por outras entidades, e fiscalizar a atividade processual dos órgãos de 
polícia criminal.  

Na Bélgica, o Ministério Público e o juiz de instrução possuem poderes 
investigatórios. Já na Suíça, cabe ao MP a orientação da investigação quando a instituição 
toma a iniciativa. Além disso, pode assumir um caso criminal para abrir uma instrução. A 
polícia suíça realiza a investigação na fase de procedimento preliminar, que pode ter 
iniciativa própria, mas, ainda que tenha mais liberdade para investigar, está obrigada a 
encaminhar relatórios e seguir diretivas do MP.  

 
Veja abaixo alguns casos investigados pelo MP no mundo 
 
 
- Alemanha  
 

“Julgamento de Nuremberg” 
  
O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg foi criado em 1945, após a 2ª Guerra 
Mundial e o holocausto, para julgar os principais criminosos nazistas. O Ministério Público 
foi o responsável por investigar, produzir as provas e conduzir a acusação em juízo em 
desfavor dos dirigentes (políticos e econômicos) nazistas responsáveis pela prática de 
crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Após a atuação do 
Ministério Público, liderado por promotores representantes de quatro países (Shawcross e 
Fyfe, do Reino Unido; Jackson, dos EUA; Rudenko, da URSS; e de Ribes e de Menthon, da 
França), foram julgados os principais dirigentes nazistas, sendo alguns absolvidos e vários 
condenados a penas de prisão e até a morte, como ocorreu com Hermann Göring (um dos 
mais importantes líderes nazistas e comandante da força aérea alemã), von Ribbentrop 
(ministro das relações exteriores da Alemanha nazista), Sauckel (plenipotenciário dos 
campos de trabalho escravo, 1942-1945) , Kaltenbrunner (líder da SS). 
 
- Sudão 
  



“Prisão por genocídio de Al Bashir (presidente do Sudão)” 
  
Em 2009, o Tribunal Penal Internacional (TPI) decretou a prisão do presidente do Sudão 
Omar al-Bashir. O Presidente do Sudão foi investigado e acusado pelo Ministério Público do 
Tribunal Penal Internacional, representado pelo Procurador Chefe, Moreno Ocampo, por 
ter praticado crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de genocídio em 
Dafur (conflito na África em que foram mortas milhares de pessoas). Al-Bashir foi o 
primeiro presidente em exercício a ser investigado pelo Ministério Público e ter sua prisão 
decretada pelo Tribunal Penal Internacional. 
  
- Iugoslávia 
 

“Caso Slobodan Milosevic” 
  
O Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia (ICTY) foi estabelecido pelas nações 
unidas em 1993 para julgar crimes de guerra, contra a humanidade e de genocídio 
cometidos na Iugoslávia desde 1991. Coube ao Ministério Público investigar e conduzir a 
acusação em desfavor de autores destes graves crimes, inclusive do ex-presidente 
Slobodan Milosevic (que faleceu antes do julgamento e por isso não foi sentenciado). O 
“ICTY” ainda se encontra em funcionamento. Um dos mais graves fatos investigados pelo 
Ministério Público e submetidos ao Tribunal é o Massacre de Srebrenika, chefiado pelo 
General Mladic (que atualmente está preso por esse crime), em que foram assassinadas 
cerca de 8 mil pessoas, o mais grave crime ocorrido na Europa desde a 2ª Guerra Mundial. 
  
- Itália 
 

“A luta contra a máfia” 
 

Na Itália, os membros do Ministério Público e os juízes fazem parte de um mesmo 
órgão: a magistratura. Giovanni Falcone, nascido em Palermo, foi um “magistrato”, que 
trabalhou como promotor e dedicou sua vida a investigar a máfia. Dentre as muitas 
investigações criminais e processos de que participou, é de grande importância o 
Maxiprocesso, o julgamento dos principais líderes mafiosos, que resultou na condenação 
de vários dos chefes da máfia siciliana, após a sua delação por Tomasso Buscceta, em que 
foram condenados diversos líderes mafiosos (como Marchese e Riccobono). A máfia, 
porém, nunca perdoou o duro golpe empreendido pelas investigações de Falcone, que 
vivia escoltado pela polícia. Em 23 de maio de 1992, Giovanni Falconne, sua esposa e os 
policiais, que o acompanharam, foram assassinados pela máfia após a detonação de uma 
bomba que explodiu seu carro. Inicialmente trabalhando quase sem estrutura em Palermo, 
Falcone conseguiu, graças ao seu esforço, tenacidade e a independência dos membros do 
Ministério Público italiano, investigar a máfia italiana, o que resultou no sistema judicial e 
político italiano. 

 
 

MP lança Frente Estadual contra a PEC 37 
 

O Ministério Público do Estado do Ceará lançou no dia 18 de janeiro a Frente 
Estadual contra a PEC 37. O objetivo é sensibilizar a sociedade para o combate à Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 37, que pretende cassar os poderes investigatórios do MP, 
instituição com ampla atuação no País e que tem o papel de fiscalizar o cumprimento da 



lei. O evento ocorreu no auditório da Procuradoria Geral de Justiça e contou com a leitura 
de um manifesto contra a PEC 37 na programação. 

O documento foi assinado pela Frente, que é coordenada pela Procuradoria Geral 
de Justiça e pela Associação Cearense do Ministério Público (ACMP). O movimento conta 
ainda com representantes de diversas entidades públicas, privadas e da sociedade civil 
organizada. Dentre elas, Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Fortaleza (CDL). 

Segundo o procurador-geral de Justiça, Ricardo Machado, é fundamental a 
compreensão de que a luta contra a PEC 37 é de interesse de toda a sociedade, já que 
sua aprovação, na prática, significa o avanço da impunidade. "Não só o MP perderá o 
direito de investigar, outras instituições como o Banco Central e Receita Federal não 
poderão realizar nenhum ato de investigação. Isto ficará restrito à Polícia. O prejuízo de se 
restringir dessa maneira o poder de investigação poderá ser visto no enfraquecimento da 
democracia e na vida do cidadão comum", alerta. Vale destacar que o texto da PEC já foi 
aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em novembro de 2012. A 
proposta segue agora para o plenário da Casa e, em seguida, para o Senado Federal.  

Com o lançamento da Frente, a estratégia é criar uma mobilização local que se 
integre à agenda nacional contra a PEC 37, que ganhará força nos próximos meses com 
diversas atividades. Entre os dias 8 e 11 de abril, estão agendadas audiências públicas em 
todos os municípios brasileiros para discutir a proposta de restringir às Polícias Federal e 
Civil o poder de investigação. No dia 24 de abril, em Brasília, serão apresentados os 
resultados das audiências públicas realizadas em todo o País.  

 
Saiba mais: 
  
Os principais problemas trazidos pela PEC 37 são: a perda do poder de investigação 

das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs); o impedimento por parte do MP de 
ofertar denúncia com base em investigação feita por outro órgão que não seja a polícia 
judiciária; a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 4º do Código de Processo 
Penal, que confere às autoridades administrativas - Ibama, Banco Central, Receita Federal, 
etc - a possibilidade de instaurarem sindicâncias para a apuração de irregularidades em 
seus respectivos órgãos; o impedimento por parte do juiz de realizar diligências quando 
estiverem em curso investigações referentes aos atos de organizações criminosas; além 
disso, a PEC torna inconstitucional o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
que permite ao MP instaurar procedimentos administrativos, sindicâncias e oferecer 
denúncias pela prática de ilícito penal.  

 
 

MP orienta promotores sobre campanha contra a PEC 37 
 

Sobre a divulgação da campanha contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
37, a Assessoria de Comunicação (Ascom) do Ministério Público do Estado do Ceará 
destaca alguns informes aos promotores de Justiça:  

 
- O MPCE está enviando um kit contra a PEC 37, com cartazes, adesivos e um 

roteiro de ações para auxiliar nas atividades desenvolvidas pelos promotores de Justiça. 
Além disso, o layout das peças publicitárias da campanha, incluindo material para o perfil 
do Twitter e Facebook, está disponível no link “Campanha contra a PEC 37”, localizado no 
lado esquerdo do site do MPCE (www.mp.ce.gov.br).  



 
- Os spots e VTs da campanha contra a PEC 37 estão em fase de elaboração pela 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). A previsão da Conamp 
é de que no mês de abril o material esteja disponível para divulgação. 

 
- A Ascom do MPCE está desenvolvendo materiais de apoio à campanha nacional 

contra a PEC 37. Já estão disponíveis releases e textos explicativos sobre o assunto, além 
de casos emblemáticos da atuação na investigação criminal do MP no Ceará, no Brasil e 
no mundo. Os interessados podem solicitar o material à Ascom. Estão previstos também a 
coleta de depoimentos de personalidades cearenses discutindo o tema – que deverão ser 
divulgados posteriormente nas redes sociais.  

 
- Para fomentar a campanha, os promotores de Justiça devem também ocupar as 

rádios locais e outros espaços de debate nas suas comarcas (igrejas, associações 
comunitárias, escolas etc) para discutir os impactos da PEC 37 na sociedade. 

 
- Solicitamos ainda que os promotores de Justiça informem à Ascom sobre o 

agendamento dos atos públicos em suas comarcas. 
 


