
Esboçado no sábado, eu estava ontem finalizando este artigo - a televisão ligada no Fantástico -, 
quando a Sra. Abritta noticiou a designação de dia e hora para a posse da nova Procuradora Geral
na PGR. Ponderadadas as circunstâncias, decidi, ainda assim, publica-lo.

A posse de um servidor público é ato formal por meio do qual é fixada sua autoridade funcional 
e definida sua responsabilidade pessoal, funcional e profissional no exercício da funcão. O ato 
produz efeitos perante o órgão a que serve ou servirá, perante seus pares no que tange à 
finalidade do cargo e perante a Sociedade, que o paga para bem servi-la, não havendo, pois, 
nenhuma razão para sua extrapolação dos limites nos quais se deve conter, não podendo haver 
desvios e identificação com outros encargos, órgãos ou Poderes da República. Não é um ato 
festivo ou político, mas solene, de compromisso com as responsabilidades do cargo e suas 
definições funcionais.

O Ministério Publico Federal, uma instituição permanente essencial à Justica e à atividade 
jurisdicional do Estado, paira sobre as Administrações compromissado somente com a sua 
missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (Artigo 127 da Constituição Federal, LC 75/93 – Estatuto do 
Ministerio Publico da Uniao, e Lei nº 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Publico), 
não tem que aproximar-se ou reaproximar-se de nada, ninguém, qualquer órgão ou Poder, 
vedado a qualquer dos seus membros protagonizar situações passíveis de gerar aparências de 
subordinação a quaisquer Poderes da República ou sugestão de aproximação com interesses 
estranhos às suas funções, constitucionalmente definidas. São princípios institucionais do MP a 
unidade, indivisibilidade e independência funcional (Constituição Federal, Artigo 127, § 1º).

A Sociedade espera que o Órgão maior do Ministério Público Federal, seu Conselho Superior, 
designe a data e a hora da posse da titular do cargo de Procurador Geral da Procuradoria Geral da
Republica recém designada. A recente e inoportuna arguição de suspeição do atual e ilustre 
Procurador Geral recomenda evitar qualquer nuança, ainda a mais vaga, de comprometimento da
Servidora na hipótese de sua posse fora das dependências do Órgão ao qual pertence, nada 
aproveitando à transparência indispensável do ato eventual compreensão de que sua 
independência está comprometida, notadamente se considerar-se a denunciação do Titular da 
Administração e seus desdobramentos, aliada ao fato de 10 (dez) dos seus ministros estarem 
sendo investigados.

É de se manter o costume, já violentado, especialmente porque as circunstâncias a cercarem a 
Administração são de instabilidade. É verdade que não se condena ninguém antecipadamente, 
mas é certo também que não se absolve ninguém antes de concluídas investigações formais que 
estabeleçam com rigor a verdade dos fatos. Os acontecimentos recentes envolvendo a questão 
recomendam cautela, extrema reserva e a menor exposição possível. Os denunciados continuam 
denunciados, os investigados continuam investigados, sendo crucial o papel do Ministério 
Público Federal na questão, razão de ser impensável qualquer afastamento das práticas 
consagradas. Por todos os modos, já é bastante para a Sociedade e para a Comunidade Judicial e 
Jurídica do país visitas no horario das corujas, uma desnecessidade oficial com o potencial de 
sugerir promiscuidades antes observadas.
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