
 

 

CIEE publica obra com palestra do Procurador-Geral sobre 
poder de investigação do MP 

 

O Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) acaba de publicar a obra 
“O Poder de Investigação do Ministério 
Público”, uma compilação da palestra 
proferida em julho do ano passado 
pelo Procurador-Geral de Justiça, 
Márcio Fernando Elias Rosa, no Fórum 
Permanente de Debates do CIEE sobre 
a Realidade Brasileira. 

A publicação passa a integrar, sob o nº 
128, a Coleção CIEE sobre grandes 
temas nacionais, e explora, conforme 
destaca na abertura o Juiz aposentado, 
jurista e Vice-Presidente do Conselho 
de Administração do CIEE, Wálter 
Fanganiello Maierovitch, “um assunto 
importantíssimo e abordado em um 
momento delicado, no qual se cogita 

tirar do Ministério Público o poder de investigação, em um país onde já temos 
um instituto único, que é o do inquérito policial”. 

Em 74 páginas, a publicação transcreve a palestra do Procurador-Geral de 
Justiça, na qual ele aborda a razão de existência do Ministério Público, o papel 
do MP no regime democrático brasileiro e, principalmente, o poder de 
investigação do MP. 

“A possibilidade de investigação do MP é um instrumento de defesa da 
cidadania e da sociedade. Os Promotores não desejam e nem teriam condições 
de assumir a atividade ordinária de averiguação. O Ministério Público precisa ter 
a possibilidade de investigar quando necessário”, afirma Márcio Fernando Elias 
Rosa, na obra do CIEE. 

Para o Procurador-Geral de Justiça, “conspirar contra o poder investigatório do 
Ministério Público me parece ser o mesmo que conjurar contra a concretização 
do Estado Democrático de Direito”. 



Na apresentação do livro, o Presidente Executivo do CIEE, Luiz Gonzaga Bertelli, 
afirma que a palestra do Procurador-Geral de Justiça é “valiosíssimo 
testemunho sobre o papel, desafios e importância do Ministério Público”. 

 

Clique aqui e veja o livro na íntegra 
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