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O Brasil apresenta muitos obstáculos que concorrem 
e têm sempre concorrido para fazer do dogma democrático 
uma ficção; às vezes, uma impostura.

Paulo Bonavides 

A justiça é um dilema de um poder solitário, que a 
euforia do herói salvador sustenta a dádiva do fim da dor. 
Todos procuram ser heróis de um mundo imaginário. De-
cidir é a sensação de poder que não se ouve o real, pois o 
imaginário está construído. Basta existir um justiceiro e um 
agradecido, como a necessidade angustiante do pai protetor. 
Mas, o herói justiceiro, ainda, continua solitário apesar de 
todos os seus feitos.

Charley Teixeira Chaves  
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Prefácio

Como afirmado por Carbonier, “o direito penal de nosso tempo não se 
limitou a reparar suas próprias carências: um de seus êxitos mais notáveis foi 
mobilizar as vítimas e inverter seu papel”. Tendo ocorrido a expropriação do 
conflito e neutralização da vítima do crime na aplicação clássica do direito pro-
cessual penal, olvidou-se do Povo como “centro de imputação das decisões cole-
tivas” (Müller) e instância global de legitimidade democrática, até porque, já não 
se pode mais afastar a ideia de que o delito ofende toda a coletividade.

O trabalho que nos oferta o jovem e talentoso Professor Charley Teixeira 
Chaves, a quem tivemos a satisfação de orientar durante o Mestrado Acadêmico 
no Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas, buscou refletir sobre 
o conceito, a importância e o papel das Partes no procedimento penal, em estrei-
ta adequação ao Projeto jurídico-político instituído pelo Estado pós-1988, cujo 
Direito é Democrático, e, sobretudo, participativo. 

Em uma visão de certo modo contracorrente das “pedras pontiagudas” 
do velho Direito Penal, na expressão de Eugênio Zaffaroni, a pesquisa tentou 
demonstrar o motivo de a Constituição denominar o Ministério Público de 
instituição permanente, na evolucionariedade de não mais representar mais um 
Rei, um soberano e nem o Estado, mas a sociedade como fiscal e aplicador da 
lei popular. Daí, a denominação de instituição, porque na defesa do interesse 
popular e permanente, já que sua legitimidade emana do poder historicamente 
concretizado pelo princípio da separação de funções estatais as quais só podem 
atuar segundo vontade popular expressamente definida pelo parágrafo único, do 
primeiro artigo da Constituição brasileira.
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Esse é o motivo de se denominar o Ministério Público, segundo o próprio 
autor da presente obra, uma Instituição Popular Permanentemente ligada à socie-
dade, cuja legitimidade advém do Povo e que, por isso mesmo, não pode ser visto 
mais como detentor do clássico poder de punição. Na democracia, o interesse da 
sociedade é apenas da exigência de aplicação da lei à vista da violação de conduta 
tipiificada normativamente, processualmente estruturada.

Fiel à linha de pesquisa desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação da 
PUC Minas, sustenta-se que a adequada compreensão do conceito de Parte é 
primordial para a formação do provimento jurisdicional, por se adequar à es-
trutura democrática; nenhuma decisão seria capaz de pacificar os envolvidos se 
não representasse ou reconhecesse como partícipe de uma construção os prota-
gonistas interessados na solução do litígio. É o devido processo constitucional 
que proporciona a inclusão ou participação dos destinatários normativos (Parte 
processual) para construir o provimento jurisdicional.

Por fim, a singularidade da obra resulta na necessidade de se pensar em 
uma figura jurídica que propiciasse a implementação da participação do Povo 
no procedimento penal, que permitisse o legitimado constitucional a instaurar 
um procedimento penal ou participar de um já instaurado, e estamos a falar da 
assistência civil como categoria jurídica auxiliar, já que a assistência da acusação 
é restritiva. Na visão de Charley Teixeira Chaves, esse Assistente teria direito de 
acesso e exercício do devido processo (o direito de ação a que alude o art. 5º, 
incisos LIV e LV, da Constituição brasileira), aqui denominado de Assistente Po-
pular, por propiciar a atuação de qualquer um do Povo no procedimento penal.

Finalizo esta apresentação com as palavras de Ana Messutti para quem “o 
direito penal está preso ao círculo vicioso do sofrimento. Dele se origina e com 
ele pretende responder. Enquanto não se medite sobre o sofrimento, não saberá 
se deseja evitá-lo, sair finalmente do círculo”. Por isso, é preciso fazer “algo me-
lhor” (Radbruch) e, tal desiderato, poderá ser alcançado com o alargamento das 
cogitações reflexivas acerca da Teoria do Processo Penal no cenário do Conheci-
mento Científico brasileiro, ora ofertadas.

FERNANDO HORTA TAVARES
Pós-Doutoramento em Direito Constitucional e Professor Convidado pela 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (POR). 
Doutor e Mestre em Direito e em Direito Processual pela Faculdade Mineira 

de Direito, da PUC Minas. 
Professor nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC Minas.  

Advogado e Pesquisador.
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APresentAção

Recebi com muito entusiasmo o convite para fazer a apresentação do pre-
sente livro do Professor Charley Teixeira Chaves. Há tempos o conheço pessoal-
mente. Fui seu professor na graduação do Curso de Direito da Universidade de 
Itaúna e, também, seu orientador no trabalho de conclusão de curso de especiali-
zação em direito processual, realizado perante a Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais, ocasião em que ele desenvolveu uma pesquisa que resultou em 
um belíssimo artigo a respeito das teorias sobre a natureza jurídica do processo 
e a problemática da efetividade no campo do Direito Processual Civil, publicado 
pela referida universidade. 

Já na graduação, percebia-se que a vida profissional de Charley estaria vol-
tada para a construção de pesquisas inovadoras e corajosas no campo do Direito 
e da Justiça.

Logo após a conclusão, com brilhantismo, da sua especialização em Direito 
Processual, Charley iniciou seu mestrado na PUC-MG, exercendo, paralelamente, 
várias atividades (Coordenação de Pesquisa e Assessor de Juiz do TJMG), inclusive 
a de professor em inúmeras Instituições de Ensino. Charley concluiu com muito 
esmero o mestrado que resultou na dissertação, que agora é publicada como livro 
com o seguinte título “Ministério Público como Instituição Permanente Popular: 
Os sujeitos processuais no direito democrático”. Na sequência, o autor iniciou 
também na PUC-MG, o seu doutorado, sem deixar de lado várias outras ativida-
des importantes para a sua trajetória profissional, com destaque para a Direção 
Acadêmica da FASPI, Coordenação de Cursos de Pós-Graduação, e a advocacia.

O presente livro é fruto do empenho e da paixão do Professor Charley por 
uma visão mais democrática em torno do Direito Processual e das Instituições de 
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Defesa Social. A obra, em síntese, objetiva abordar o conceito e a importância das 
partes no procedimento penal contemporâneo. Para o autor é imprescindível um 
novo modelo no procedimento penal em que haja a abertura para a participa-
ção, em contraditório, no procedimento penal tanto da vítima quanto do povo 
cidadanizado. Nesse contexto, o Ministério Público, na condição de Instituição 
Permanente, é concebido pelo autor como Instituição Popular. 

A pesquisa defende a ideia em torno da importância da compreensão do 
conceito de parte atuante como condição necessária para a construção do provi-
mento jurisdicional, o que seria, no dizer do autor, fundamental para se adequar 
ao modelo democrático. Nesse contexto, o devido processo constitucional pro-
porcionaria a inclusão e a participação dos destinatários normativos no procedi-
mento penal de construção do provimento jurisdicional, regido pela principiolo-
gia autodiscursiva do contraditório, da isonomia e da ampla defesa.

Incluindo a introdução e as conclusões, observa-se que o livro está dividido 
em seis capítulos. A introdução aponta muito bem o objeto das investigações, 
com destaque para a análise do Ministério Público como Instituição Permanente 
e, assim, popular e o conceito de povo cidadanizado como legitimado aos atos 
processuais públicos. O autor indica a Teoria Neoinstitucionalista como um dos 
principais marcos teóricos da pesquisa. O segundo capítulo traz a abordagem 
sobre os sujeitos processuais no processo penal, discorrendo, entre outros tópi-
cos, sobre o conceito de parte e analisando o Ministério Público, inclusive sua 
origem histórica. 

O terceiro capítulo traz uma análise constitucional da ação penal, ocasião 
em que o autor sustenta, com base no art. 5º, XXXV, da CF/1988, que o modelo 
constitucional não recepcionou as condições da ação e o direito de ação seria o 
direito de exigir do Estado um provimento de mérito. 

O quarto capítulo enfrenta a problemática do Ministério Público como 
Instituição Popular. Após discorrer sobre a teoria da Instituição e do Instituto, 
o autor parte da premissa constitucional (art. 1º, parágrafo único, da CF/1988) 
de que o povo é a única fonte do poder e titular da soberania e, com isso, passa 
a defender uma ampla legitimação popular no processo penal, o que estaria deli-
mitado procedimentalmente pela força do melhor argumento. Defende o autor 
que, enquanto o Ministério Público tiver um dever de ação, o cidadão terá um 
direito de ação.

 Já no quinto capítulo, Charley enfrenta a questão da parte como pressupos-
to para a construção do provimento final no paradigma do Estado Democrático 
de Direito. Afirma o autor que nenhuma decisão jurisdicional será capaz de 
manter uma coesão com os envolvidos se não reconhecer e não admitir os pro-
tagonistas interessados na solução do litígio como partícipes na construção do 
provimento. Por fim, o autor apresenta as conclusões da pesquisa e as referências 
que embasaram seus estudos. 
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A obra é instigante e traz novos horizontes para polêmicas e grandes dis-
cussões sobre o direito processual penal e o Ministério Público no Estado Demo-
crático de Direito. Assim, certamente será útil para todos aqueles que queiram 
estudar novos paradigmas teóricos sobre as partes, o Ministério Público e a par-
ticipação popular no direito processual penal contemporâneo.

O autor e a Arraes Editores estão de parabéns pela excelência da obra.

Belo Horizonte, inverno de 2012.
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