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RESUMO

A Constituição Federal de 1988 forneceu um novo desenho institucional para o 

Ministério Público, não mais o vinculando ao Poder Executivo e colocando-o dentro de 

um título  próprio  denominado das  “Funções  Essenciais  à  Justiça”.  Ademais,  foi-lhe 

atribuída autonomia funcional, administrativa e financeira.

Outro  ponto  de  inovação,  foram  as  garantias  asseguradas  aos  membros  do 

Ministério Público e, nesse ponto, um agente político se destaca: o Procurador-Geral da 

República.  Esse anteriormente não era escolhido dentre os integrantes da carreira e  não 

detinha mandato sendo, ainda, subordinado ao Presidente da República que o nomeava 

e o destituía a qualquer tempo.

A Constituição também inovou no que diz respeito à sua defesa.  Anteriormente, 

a defesa era exclusiva do Procurador-Geral da República e como ele era subordinado ao 

chefe  do  Poder  Executivo  quem detinha  o  poder  em última  instância  de  propor  as 

matérias que seriam judicializadas era o Presidente da República.

Feitas essas considerações, a proposta desse trabalho é tentar demonstrar como o 

Ministério  Público  adquiriu  o  desenho  constitucional  que  agora  possui  bem como, 

estudar a figura do Procurador-Geral da República.

Para tanto, escolheu-se como critério de verificação para aferir as conseqüências 

dessa mudança o controle concentrado da constitucionalidade das leis viabilizado, no 

presente  trabalho,  através  das  ações  diretas  de  inconstitucionalidade,  haja  vista  que 

outra inovação da Carta Constitucional foi a previsão de novos legitimados ativos para 

propor a verificação de constitucionalidade.

Desta maneira, outro ator institucional também ganhou relevo no trabalho, qual 

seja, o Supremo Tribunal Federal que, apesar de não ter sido elevado a categoria de 

Tribunal Constitucional, é de sua competência a guarda precípua da Constituição. 
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Logo,  fez-se  necessário  verificar  como é  a  interação  entre  esses  dois  atores 

institucionais: o Ministério Público, especificamente, o Procurador-Geral da República 

e o Supremo Tribunal Federal. Essa verificação foi feita através das ações diretas de 

inconstitucionalidade.

Palavras  chaves:  Ministério  Público,  Supremo  Tribunal  Federal,  Controle  de 

Constitucionalidade, Revisão Judicial.
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ABSTRACT

The Brazilian Constitution of 1988 provided a new institutional design for the 

Public Department, not anymore tied to the Executive Power, and placing it into its own 

title,  named  as  “Justice  Essential  Functions”.  Furthermore,  it  was  given  functional, 

administrative, and financial autonomy.

Another innovation were the guarantees assured to Public Department members, 

in which a political agent stands out: the Republic’s Attorney-General. He, before the 

changes, was not chosen among the Public Department’s agent had not a defined term 

of office, and was under only the President of the Republic, who invested or at any time.

The  Constitution  has  also  innovated  in  its  defense.  Before  the  changes,  the 

defense was an exclusive prerogative of the Republic´s Attorney-General and, as he was 

under the chief of the Executive, who ultimately had the power do propose subjects to 

be judicialized was the President of the Republic.

With these remarks on mind, this work’s proposal is to demonstrate how the 

Public Department acquired the constitutional design it has now, as well as to study 

Republic’s Attorney-General character.

To  accomplish  that,  it  was  chosen  as  verification  criteria  to  measure  the 

consequences  of  this  change,  the  centralized  control  of  the  constitutionality  of  the 

statutes, possible, in this work, through the direct actions of unconstitutionality,  once 

the  other  innovation  of  the  Constitutional  Charter  was  the  existence  of  new  co-

legitimate to propose the constitutionality verification.

This  way,  another  institutional  actor  has  also  been  object  of  this  study:  the 

Supreme Court,  which,  despite  the  fact  that  it  has  not  been  raised  to  the  status  of 

Constitutional Court, it has the leading competence to guard the Constitution.
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So, it was necessary to verify how the interaction between these two institutional 

actors – the Public Department, specifically, the Republic’s Attorney-General, and the 

Supreme  Court  –  happens.  This  verification  was  done  due  the  direct  actions  of 

unconstitutionality.

Keywords: Public Department, Supreme Court, Constitutionality Control, Judicial 

Review.
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Introdução

O ambiente da Assembléia Nacional Constituinte foi de satisfação pela volta da 

democracia existindo, de certa forma, a participação de vários grupos de trabalhos nas 

comissões temáticas, pois não havia um anteprojeto de Constituição a ser votado, haja 

vista que o anteprojeto saído da Comissão de Notáveis (comissão Afonso Arinos) fora 

rejeitado.

Um  desses  grupos  de  pressão  foi  o  Ministério  Público  (MP)  que  atuou 

ativamente. Essa Instituição1 emergiu na Constituição Federal de 1988 com um desenho 

institucional  completamente  novo,  pois  foram-lhe  atribuídas  autonomia institucional, 

administrativa e financeira. Ou seja, esse agente político não mais está atrelado ao Poder 

Judiciário ou ao Poder Executivo.

No que diz respeito ao Ministério Público, devo destacar um fato relevante, qual 

seja, as novas atribuições institucionais e garantias concedidas ao Procurador-Geral da 

República. A ele foram asseguradas novas atribuições bem como, o Procurador-Geral 

da República passou a ser escolhido pelo Presidente, dentre os integrantes da carreira 

para exercer mandato, não mais podendo ser demitido “ad nutun”.

Outra  mudança  advinda  a  partir  de  1988,  que  diz  respeito  à  defesa  da 

Constituição,  objetiva  protegê-la  contra  os  abusos  que  foram  cometidos  durante  o 

regime  militar  pelo  Poder  Executivo  com  a  complacência  do  Procurador-Geral  da 

República (PGR), que durante esse período era subordinado ao Presidente da República 

e  detinha  exclusivamente  a  competência  de  propor  a  ação  direta  de 

inconstitucionalidade,  foi  o  aumento  do  número  de  legitimados  ativos  que  podem 

propor o controle da constitucionalidade pela via direta.
1 A palavra Instituição é grafada no presente trabalho com letra maiúscula quando estiver substituindo a 
palavra Ministério Público ou Supremo Tribunal Federal.
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Um ator institucional que também ganhou relevo, apesar de não sofrer mudanças 

profundas  no  desenho  institucional  com  a  nova  Carta  Constitucional,  foi  o  Poder 

Judiciário. Esse foi chamado  cada vez mais para intervir na vida cotidiana do País, haja 

vista  a  constitucionalização de novos direitos  e  a ampliação dos legitimados ativos, 

como já mencionado, que podem propor o controle de constitucionalidade das leis.

O  objetivo,  portanto,  deste  trabalho  é  tentar  demonstrar  como  o  Ministério 

Público  conseguiu  adquirir  o  desenho constitucional  que  ora  possui  e,  dentro  desse 

quadro,  tentar  classificar  a  Instituição.  Outra  ponto  que  abordo  diz  respeito  ao 

Procurador-Geral da República, mais especificamente, que poderes esse agente político 

detém no desenvolvimento de suas atribuições institucionais?

Busco  demonstrar,  ainda,  como  é  a  interação  entre  o  Procurador-Geral  da 

República e o Supremo Tribunal Federal (STF)  no que se refere à ação declaratória de 

inconstitucionalidade (Adin).

Finalmente,  com  o  fito  de  conectar  a  abordagem  teórica  com  elementos 

empíricos entrevistei os Sub-Procuradores da República que atuam junto ao Supremo 

Tribunal  Federal,  haja  vista  que  eles  atuam por  delegação  do  Procurador-Geral  da 

República.  As  entrevistas  objetivaram  tentar  demonstrar  como  eles  enxergam  o 

desempenho do Ministério Público, tendo em vista o perfil constitucional que lhe fora 

dado pela Constituição de 1988. 

O capítulo um aborda os aspectos que considero relevantes sobre o Ministério 

Público.  O  capítulo  dois,  por  sua  vez,  cuida  desse  agente  político  com  perfil 

institucional totalmente renovado que é o Procurador-Geral da República e o capítulo 

três  aborda  como foi  construído  ao  longo  da  história  nacional  o  Supremo Tribunal 

Federal e o controle de constitucionalidade via ação direta.
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Capítulo I: Aspectos relevantes sobre o atual desenho institucional do 
Ministério Público Brasileiro

O  objetivo  do  presente  capítulo  é  tentar  demonstrar  as  duas  principais 

vertentes  teóricas  que  procuram,  na  literatura  nacional,  explicar  como  o  Ministério 

Público passou de órgão controlado politicamente, quer pelo Poder Judiciário, quer pelo 

Poder Executivo, a uma instituição com prerrogativas institucionais e administrativas 

que lhe conferem um elevado grau de autonomia a partir do desenho constitucional que 

lhe fora dado pela Constituição de 1988.

O estudo dessa literatura nos mostra como o Ministério Público, a partir 

da mudança do seu perfil  institucional,  deixou de ser  órgão de defensoria  do Poder 

Executivo para transformar-se numa instituição fortalecida politicamente e que defende 

os  interesses  da  sociedade.  O capítulo  objetiva,  também,  delimitar  como entendo  a 

instituição a partir desse desenho.

1.O Ministério Público: a evolução da Instituição

A primeira referência ao Ministério Público como instituição ocorreu no período da 

nossa história republicana por meio do Decreto n° 848 de 11 de outubro de 1890. Até 

então, a legislação só mencionava os seus agentes, ou seja, os promotores públicos. A 

partir desse Decreto, o Ministério Público passa a deter atribuições, assim como, lhe 

fora adjudicado um chefe denominado de Procurador-Geral da República2.

Quanto  ao  tratamento  constitucional  dado  ao  Ministério  Público,  na  nossa 

primeira Constituição Republicana de 1891, esse fora lacônico, pois proclamava, tão- 

2 Utilizo como sinônimos, aqui, a palavra Procurador-Geral da República e chefe do Ministério Público 
Federal,  haja  vista  que  a  Lei  Complementar  n°  75/1993  determina  que  o  primeiro  seja  escolhido 
necessariamente dentre os segundos.
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somente,  que o Presidente da República designaria,  dentre os membros do Supremo 

Tribunal Federal, o Procurador – Geral da República. Para José Eduardo Sabo Paes na 

história do direito constitucional brasileiro, o Ministério Público não recebe tratamento 

de  instituição  até  a  Constituição  de  1934,  haja  vista  que só  então esse  passa  a  ser 

especificado  numa seção  própria  dentro  do  capítulo  que  tratava  dos  três  Poderes  e 

dentro  do  título  denominado  “Dos  órgãos  de  cooperação  das  atividades 

governamentais”3.

Vale destacar que durante a vigência da Constituição de 1937 a organização do 

Ministério Público fora tratada no Decreto-lei n° 2035, de 27 de fevereiro de 1940, o 

qual considerou os integrantes do Ministério Público como agentes do Poder Executivo. 

Posteriormente, a Constituição de 1946 atribui ao  Parquet4 a função de representar a 

União em juízo, ou seja,  defender o Estado e não a sociedade.

Posso afirmar que na Constituição de 1967 o Ministério Público também não 

gozou de autonomia e tinha como função primordial a defesa dos interesses do Estado. 

Nesse sentido, cito Paes:

“Podemos garantir, como já o fez o Professor José Ribamar Soares, que até 
a Constituição de 1967 a função primeira do MP era a defesa dos interesses 
do Estado. A instituição se encontrava muito  longe de ser defensora dos 
direitos e interesses da sociedade, do povo e dos cidadãos. Primeiro, porque 
tinha  o  dever  constitucional  de  defender  o  Estado;  segundo  porque  a 
dependência,  a  subordinação  ao  Poder  Executivo  não  lhe  permitia  atuar 
contra a administração pública, já que o que se buscava era impedir e anular 
os  atos  que  se  revelassem  contrários  aos  interesses  públicos”  (PAES, 
2003:176).

A ausência de autonomia e a defesa de interesses diversos dos interesses sociais 

fora mantida na Carta de 1969. O Ministério Público, todavia, passa a desempenhar 

3 Cf. PAES, 2003: 172.
4 Parquet é utilizado como sinônimo de Ministério Público que tem seu sentido diversificado ao longo do 
tempo, segundo o dicionário Houaiss: (1336) parte da sala do tribunal onde ficam os juízes, (1549) local 
onde  ficam  os  magistrados  do  Ministério  Público  fora  das  audiências,  (1694)  os  magistrados  do 
Ministério Público e (1836) o Ministério Público enquanto órgão do Judiciário.
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função estratégica no período da ditadura, mais precisamente, segundo Rogério Bastos 

Arantes os militares usaram a cúpula da instituição, o Procurador – Geral da República, 

como um agente importante na tentativa ambígua de institucionalizar o golpe, ou seja, 

não governar exclusivamente por meio da força, mas também por meio da lei. 

Na  realidade,  os  militares  valorizaram  o  Parquet  devido  à  preocupação  em 

controlar  a  administração  pública5.  Arantes  sustenta,  ainda,  que  houve  uma 

convergência  entre  o  regime  autoritário  e  o  desejo  do  Ministério  Público  de  se 

transformar em fiscal da Administração e guardião do interesse público, para ele, talvez 

esse fato explique os avanços que a instituição conquistou nos anos 806. 

1.1 O Processo de institucionalização do Ministério Público7 

Arantes  defende que a  evolução do perfil  institucional  do Ministério Público 

ocorreu por meio de uma evolução legislativa, quer seja na esfera constitucional, quer 

seja  na  esfera  infraconstitucional,  acerca  de  suas  atribuições.  A  hipótese  por  ele 

assumida  é  que  a  reconstrução  institucional  do  Ministério  Público,  suas  sucessivas 

mudanças foram intencionalmente perseguidas por seus membros, independentemente 

do ambiente autoritário em que vivíamos8.  Nesse sentido, ele afirma: 

5 Ana Lúcia Amaral salienta, na mesma linha de raciocínio de Arantes, que na Constituição de 1969 a 
iniciativa  para  propor  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  era  exclusiva  do  Procurador-Geral  da 
República e estas ações tinham por objeto o controle da Administração Pública (AMARAL, 2004:40).
66 Cf. ARANTES, 2002: 39-44
7 Nesse item, irei me basear no trabalho de Rogério Bastos Arantes: “Ministério Público e Política no 
Brasil” (2002).
8 Arantes salienta que a explicação histórica baseada no princípio da intencionalidade não é completa sem 
que haja a inclusão de outras dimensões, quais sejam, a interferência ambiental e a inter- relação com 
outros agentes envolvidos. No entanto, afirma claramente que quanto a essas dimensões exógenas a sua 
pesquisa limita-se a demonstrar que embora as mudanças tenham se efetivado na esfera política grande 
parte das alterações produzidas nasceram por sugestões e pressões da própria Instituição. Cf. ARANTES, 
200218-21.

14



“em  vinte  anos   de  alterações  legais  e  constitucionais  relativas  à 
instituição, o Ministério Público não conheceu derrotas. Muito antes da 
redemocratização do país, o Ministério Público iniciou sua transformação 
rumo  a  condição  de  “defensor  da  cidadania”,  numa  fase  que  crescia 
corporativamente  à  sombra  do  Poder  Executivo,  em  pleno  regime 
autoritário” (ARANTES, 2002:23-24).

A fim de entender o processo de transformação da instituição na forma proposta 

por Arantes, devo esclarecer, inicialmente, que a fixação da competência do Ministério 

Público no processo judicial está ligada historicamente às suas finalidades básicas, ou 

seja, na esfera penal, ele detém o monopólio do uso da força pelo Estado. Já na esfera 

civil,  a  atuação  do  Ministério  Público  somente  começa  a  se  justificar  quando  se 

reconhece a incapacidade individual e a indisponibilidade de certos direitos.

Para o autor, o ponto de partida para a atuação do Ministério Público na esfera 

cível adveio com o Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, o art. 82, no seu 

inciso III, dispôs que o Parquet atuaria em todas as causas em que houvesse o interesse 

público o que, segundo ele, deu o primeiro passo de deslocamento da instituição em 

relação ao Poder  Executivo  e  da transposição para  o  lado da sociedade.  Chamando 

atenção, ainda, para o fato de que a expressão ‘interesse público’ mais tarde abriria 

caminho para a instituição pleitear a condição de defensora dos interesses difusos e 

coletivos9. 

O fato é que a expressão interesse público é um conceito impreciso, amplo, que 

pode dar azo há vários entendimentos. À época, o que os doutrinadores procuravam era 

diferenciá-lo  do  interesse  do  Estado;  do  interesse  burocrático,  assemelhando-o  ao 

interesse da sociedade.

9 Cf. ARANTES, 2002: 31. Importante, aqui, destacar que o Código de Defesa do Consumidor prescreve 
em  seu  art.  81,  inciso  I,  serem  interesses  ou  interesses  difusos  “os  transindividuais,  de  natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. O mesmo 
artigo no seu inciso II dispõe que os interesses ou direitos coletivos  são “os transindividuais de natureza 
indivisível  de que seja titular  grupo, categoria  ou classe de pessoas ligadas entre si  ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica de base”. 
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A partir  do deslocamento propiciado pela legislação processual e ao final  da 

ditadura  militar  coincidindo  com  a  ascensão  dos  “novos  movimentos  sociais”,  o 

Ministério Público consegue canalizar outra vitória, qual seja, a introdução dos direitos 

difusos e coletivos no ordenamento jurídico - uma das mais radicais transformações do 

Direito brasileiro10. 

Assim, posso citar com fundamento em Arantes, como uma lei de fundamental 

importância  para  alterar  o  nosso  ordenamento  jurídico  a  que  instituiu  a  Política 

Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Lei  n°  6938,  de  2 de  setembro de 1981.  Essa  lei  é 

considerada um marco, pois pela primeira vez a existência de um direito difuso fora 

formalizado: o meio ambiente. É de se destacar, ainda, que a propositura da ação contra 

danos ambientais ficou a cargo exclusivamente do Parquet.

Devo, aqui, salientar que antes do advento da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 

Complementar  40/8111 atribuiu  ao  Ministério  Público  como  uma  de  suas  funções 

institucionais a promoção da ação civil pública nos termos da lei (art.3°, inciso III). 

Arantes salienta que as leis orgânicas nacional e estaduais se anteciparam à criação de 

norma específica sobre as ações coletivas e vincularam ao Ministério Público as ações 

capazes  de  defender  interesses  metaindividuais12,  inclusive,  afastando  agentes  da 

sociedade civil ou enfraquecendo-os legalmente13. 

Outra lei de fundamental importância para consolidar a atuação ministerial no 

âmbito das ações coletivas foi a Lei n° 7.347 de 24 de julho de 1985, denominada Lei 

10 Arantes  observa  que  o  mesmo  movimento  que  levou  ao  reconhecimento  dos  direitos  difusos  e 
coletivos,  postulou  sua  natureza  frágil  e  a  hipossuficiência  da  sociedade  para  defendê-los  por  conta 
própria.  Afirmando: “O que estamos assistindo no Brasil nas últimas décadas é uma peculiar evolução 
institucional  em  que  direitos  novos   são  tomados  por  indisponíveis  e  seus  titulares   tomados  por 
incapazes. Nesse processo, só não é paradoxal a posição do Ministério Público. Pelo contrário, talvez 
esteja aí  a origem de sua força: frente à alegada incapacidade da sociedade, promotores e procuradores 
encontram legitimidade para agir em defesa dos novos direitos indisponíveis” (ARANTES, 2002:29).
11 A Lei Complementar 40/1981 foi importante, dentre outros motivos, porque estabeleceu normas gerais 
a serem adotadas na organização dos Ministérios Públicos estaduais,  uniformizando-os. Além do que 
concedeu alguns benefícios e vantagens até hoje concedidas aos seus membros, como as férias anuais 
igual a dos magistrados.
12 Interesses metaindividuais são interesses que não possuem sujeitos determinados.
13 Cf. ARANTES, 2002:54
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da Ação Civil Pública. Essa lei, em que pese reconhecer como um dos legitimados a 

propor a ação às associações civis manteve a prevalência do Ministério Público sobre a 

sociedade,  uma  vez  que  as  associações  legitimadas  a  ajuizar  a  ação  devem  estar 

constituídas há pelo menos um ano e só o Ministério Público pode promover o inquérito 

civil14.

Essas  mudanças  legislativas,  para  o  autor,  garantiram  o  atual  desenho 

institucional do Ministério Público na Constituição. Na realidade, ele chega a sustentar 

que o atual  desenho institucional  ocorreu antes mesmo da eleição para o Congresso 

Constituinte em 1986.  Com efeito, antes da Constituição Federal de 1988 os principais 

elementos do  Parquet  já estavam postos: fiscal da constitucionalidade das leis e atos 

normativos dos poderes políticos desde o período militar; guardião do interesse público 

desde o Código de Processo Civil  de 1973;  instituição definida como permanente  e 

essencial à prestação jurisdicional (Lei Complementar n° 40/1981) e principal agente na 

defesa dos interesses difusos e coletivos desde a edição da Lei da Ação Civil Pública.

Por outro lado, as vantagens corporativas, as garantias e prerrogativas, que é um 

dos  aspectos  mais  importantes  na  reconstrução  institucional  do  Ministério  Público, 

advieram  com  a  Lei  Complementar  n°  40/1981,  na  verdade,  para  o  autor,  a 

Constituição de 1988 decantou a referida lei15.

14 Fato este que, destaca Arantes, aumenta as chances de que o autor da ação venha a ser o Parquet, pois 
diante de um conflito repentino e não havendo associação constituída no moldes previstos na lei, o autor 
passará a ser necessariamente a Instituição. Ademais, a lei da Ação Civil Pública dispõe ser o Ministério 
Público o único legitimado a instaurar o inquérito civil, o que se constitui num poderoso instrumento de 
investigação prévio à propositura da ação e que possibilita a colheita de informações. Informações essas 
que poderão ser utilizadas como prova na ação ajuizada ou que poderão ser utilizadas como forma de 
pressão para  solução extrajudiciais  dos  conflitos.  Nas  palavras  do autor:  “Mas que a  Lei  finalmente 
aprovada, depois de intervenções precisas do lobby do Ministério Público, fortaleceu ainda mais a relação 
tutelar entre a instituição e a suposta sociedade civil frágil, também não cabe dúvida. Se considerarmos 
que uma lei pode criar constrangimentos e distribuir incentivos aos agentes, veremos que o saldo geral foi 
de reforço do Ministério Público, em que pese ela ter sido decantada como uma conquista da sociedade 
civil.  E,  se antes da lei,  essa sociedade já inspirava “cuidados paternos”,  daí para frente sua alegada 
“hipossuficiência” será reafirmada por meio da menção recorrente ao fato de que “mais de 90%” das 
ações  civis  são  patrocinadas  pelo  Ministério  Público,  uma  “prova”  do  absenteísmo  judicial  das 
associações que só poderia ser explicado por razões sociológicas “profundas” – segue o argumento” (Cf. 
ARANTES, 2002:74-76). 
15 Cf. ARANTES, 2002:46-48 e 76
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Na verdade, o que o processo constituinte trouxe como grande novidade foi a 

independência institucional do Ministério Público frente aos demais Poderes do Estado. 

Saliento, ainda, que para Arantes16 a conquista da instituição, no processo constituinte, 

se  deu  em virtude  da  soma do  lobby  eficiente  dos  seus  membros  com o  ambiente 

ideológico favorável, qual seja, a crítica da hipertrofia do Poder Executivo17.

O  ativismo  para  que  o  Ministério  Público  adquirisse  o  seu  atual  perfil 

constitucional é admitido por seus membros. No que diz respeito ao Ministério Público 

Federal  a liderança de um Procurador da República  se destaca:  o atual  Ministro do 

Supremo Tribunal Federal José Paulo Sepúlveda Pertence, que na época da Assembléia 

Nacional Constituinte era o Procurador-Geral da instituição. Nas palavras de um dos 

Sub-Procuradores da República18:

“...  No  Ministério  Público  Federal,  especialmente,  o  grande  avanço  na 
Constituição  de  88  foi  com  o  hoje  ministro  Sepúlveda  Pertence,  ele  era 
egresso  do  Ministério  Público  do  Distrito  Federal,  foi  perseguido 
politicamente e tinha uma visão que se coadunava com a independência do 
Ministério Público. Ele criou um órgão interno, aqui, que foi o embrião da 
grande evolução chamado Secodit (... ), Secretaria de Coordenação do Direito 
Difuso e Coletivo, e lá começou, agente ainda representando judicialmente a 
União, essa discussão. A sociedade começou a procurar o Ministério Público 
Federal, nós com o intermédio da Ação Civil Pública,  na área de direitos 
civis, direito consumidor, meio – ambiente e foi se consolidando, isso tudo 
desaguou  no  movimento  na  constituinte  de  88  e  aí,  já  houve  uma ampla 
mobilização tanto com os demais ramos do Ministério Público, a Conamp 
(Confederação Nacional do Ministério Público, nossa associação) onde se deu 
esse  perfil  atual  que  eu  entendo  que  foi  um  dos  grandes  avanços  da 
Constituição de 88.  Então  assim, o sr.  acredita que o atual  perfil  advém 
de...da lei da ação civil pública, mas, de um voluntarismo, de um ativismo... 
foi  de  ativismo  dos  procuradores  ..  dos  próprios  promotores  e  
procuradores também se poderia dizer de um “lobby” no bom sentido na  
Assembléia Nacional Constituinte... foi, houve. Desaguou tudo lá, todas as 
forças  política,  associações  correram  para  o  Congresso  Nacional   aí  se 
estabeleceu o perfil atual19...”

16 Cf. ARANTES, 2002: 76-86.
17 Plínio de Arruda Sampaio, à época da constituinte de 1987/1988 e relator da subcomissão do Poder 
Judiciário afirmou em relação ao ambiente ideológico da Assembléia: “O clima da constituição de 1988 é 
o clima pós-militares,  é  o clima da abertura,  é o clima da idéia  de construir  uma democracia  muito 
ampla”. 
18 Nas citações atribuirei aos membros do Ministério Público a denominação “Sub – Procurador n° x “ 
para diferenciá-los não citarei, assim, os seus nomes.
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1.1.1 O Ministério Público na Constituinte de 1987/198820

O  Ministério  Público  brasileiro,  quando  observado  o  seu  aspecto  da 

independência institucional frente aos demais Poderes e com atribuições que vão além 

da persecução penal, tornou-se um caso único quando comparado a outros países desde 

a promulgação da Constituição de 198821.  É,  dessa maneira,  aqui,  cabível  a questão 

levantada por Fábio Kerche: “Por que os constituintes de 1987/88 optaram por esse 

modelo  um  tanto  distinto  do  observado  na  maioria  dos  países  democráticos?” 

(KERCHE 1999: 67).

A  elaboração  da  Constituição  de  1988  ocorreu  num momento  de  transição: 

passávamos  da  ditadura  para  a  democracia.  No  início  da  retomada  do  regime 

democrático, o presidente eleito, Tancredo Neves, faleceu, no entanto, o compromisso 

por ele assumido de convocar uma Assembléia Nacional Constituinte permaneceu.

Pois bem. Antes da eleição para a escolha dos constituintes, foi realizado o VI 

Congresso Nacional do Ministério Público, em São Paulo, no ano de 1985, que teve 

como objetivo preparar teses em matérias constitucionais a fim de formular propostas 

preparatórias para os trabalhos da Constituição. Era objetivo da Confederação Nacional 

do Ministério Público (Conamp) obter uma proposta uniforme para a constituinte e com 

tal finalidade foi realizado o Primeiro Encontro Nacional de Procuradores – Gerais de 

Justiça e Presidentes de Associações do Ministério Público realizado em Curitiba.

19 As  frases  em  itálico  e  negrito,  nas  partes  transcritas  das  entrevistas,  são  as  intervenções  da 
entrevistadora.
20 Nesse  item,  irei  me basear  no  trabalho  de  Fábio  Kerche  denominado  “O Ministério  Público  e  a 
Constituinte de 1987/1988”(1999).
21 O Ministério Público brasileiro não é controlado politicamente. Via de regra, há algum sistema de 
controle sobre o Ministério Público, como por exemplo, nos EUA os promotores federais são indicados 
pelo grupo que controla o Poder Executivo ou o modelo espanhol, no qual o Promotor Geral possui a 
capacidade de interferir em qualquer assunto da instituição e é indicado pelo Governo.
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Como  resultado  desse  encontro,  surgiu  um  anteprojeto  para  o  Parquet que  ficou 

conhecido como “Carta de Curitiba”22.

Kerche  chama atenção  para  o  fato  de  que  há  quem atribua  o  atual  desenho 

institucional do Ministério Público à apresentação da proposta oferecida pela Conamp 

(Carta de Curitiba) aos constituintes, bem como, ao acompanhamento de perto,  lobby, 

realizado pela Confederação junto à Assembléia Nacional Constituinte. O autor salienta, 

ainda, que muitos acreditam que os constituintes não sabiam o que estavam aprovando e 

que o lobby da Conamp “enganou” os parlamentares. Para ele, o possível “cochilo” dos 

parlamentares não explica todo o processo e não reflete a complexidade dos trabalhos 

dos constituintes (65.000 emendas, 243 advogados entre os 559 parlamentares das mais 

diversas posições políticas, quase dois anos de atividade, etc.)23.

Devo destacar,  aqui,  que  a  idéia  de  Kerche  encontra  apoio  nas  observações 

realizadas  por  Hugo  Nigro  Mazzilli.  Este  autor  ressalta  que  durante  os  trabalhos 

constituintes a subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público e, em seguida, 

a  relatoria  -  geral  (constituinte  Bernardo  Cabral)  deram  bom  andamento  para  o 

Ministério Público, concedendo-lhe algumas garantias fundamentais, tais como, eleição 

e mandato para os Procuradores-Gerais, equiparação de garantias com a Magistratura, 

etc.

No  entanto,  uma  aglutinação  de  forças  políticas  de  direita  denominada  de 

‘centrão’ recusou globalmente o trabalho da comissão de sistematização da Assembléia 

Nacional Constituinte acerca do Ministério Público e apresentou sua proposta. Proposta 

22 Segundo Hugo Nigro Mazzilli a Carta de Curitiba  foi a harmonização de cinco fontes: a) os principais 
diplomas legislativos então vigentes (a Carta de 1969 e a LC Federal n.40/81); b) as teses aprovadas no 
VI Congresso Nacional do Ministério Público; c) as respostas dos membros do Ministério Público a uma 
pesquisa  sob  a  forma de  questionário  –  padrão,  elaborada  em outubro  de  1985,  pela  Conamp;  d)  o 
anteprojeto  apresentado  pelo  então  Procurador-Geral  da  República  José  Paulo  Sepúlveda  Pertence  à 
Comissão  Afonso  Arinos;  e)  uma  consolidação  provisória,  elaborada  por  comissão  designada  pela 
Conamp,  preparatória  para  a  reunião  final  de  Curitiba,  realizada  em  junho  de  1986.  (MAZZILLI, 
1985:48). A Comissão Afonso Arinos foi uma Comissão de Notáveis que elaborou um anteprojeto de 
texto constitucional.
23 Cf.KERCHE,1999:61
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essa  que  só  fora  rejeitada  após  negociações  difíceis.  Apesar  de  ser  ressaltada  a 

mobilização dos membros do Ministério Público, Mazzilli destaca que as negociações 

contaram  com  o  notável  trabalho  de  alguns  constituintes  que  eram  a  favor  do 

crescimento da instituição, dentre eles, Ibsen Pinheiro, Theodoro  Mendes, Plínio de 

Arruda Sampaio e Fábio Feldeman,  sem falar na participação do próprio presidente da 

constituinte Ulysses Guimarães. Inclusive, o texto da atual constituição adveio da fusão 

de várias emendas parlamentares aprovadas por trezentos e cinqüenta votos favoráveis 

(12 contrários e 21 abstenções) 24. 

Ressalte-se, ainda, que apesar dos constituintes terem englobado a proposta da 

Conamp eles não aprovaram na íntegra a Carta de Curitiba; os constituintes criaram 

mecanismos mais  rigorosos  de controle  institucional.  Como exemplo,  posso citar  as 

formas de indicação e destituição do Procurador-Geral da República 25  que não foram 

aprovadas. Também não fora aprovada a proposta para que os membros do  Parquet 

pudessem exercer cargo público eletivo ou administrativo de excepcional relevância, 

passando eles a terem as mesmas garantias,  vencimentos,  vantagens e vedações dos 

magistrados26. 

Além disso, para Kerche, a aprovação do atual modelo só foi possível porque, 

por um lado, houve, de fato, uma eficiente organização da Conamp na apresentação de 

sua proposta e no acompanhamento durante os trabalhos constituintes27, mas, por outro 

24 Cf.MAZZILLI, 1985: 62-64.
25  A Conamp defendia que a indicação do Procurador –Geral da República fosse feita pelo Presidente da 
República com aprovação do Senado, por outro lado, só poderia haver destituição em caso de abuso de 
poder ou omissão grave. A Constituinte aprovou que o Presidente pode propor o afastamento sem estar 
adstrito a esses motivos e exigiu a participação do Poder Legislativo mediante a aprovação do Senado 
Federal. Cf. Constituição Federal (art.128, §2°).
26 Devo salientar que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previu que a atividade político-
partidária poderia ser  exercida nos termos da lei  pelos membros do Ministério  Público que tivessem 
ingressado na instituição antes de 1988. Posteriormente,  a Emenda Constitucional  de n° 45 proibiu a 
atividade político- partidária pelos membros da instituição
27 A feitura  da atual  Constituição foi aberta a vários grupos de pressão representando interesses diversos, 
ou seja, desde o começo os constituintes organizaram-se para ouvir diversos segmentos da sociedade; 
havia uma preocupação em democratizar o Estado e, não, em minimizar o Estado segundo os parâmetros 
liberais clássicos.  Cf. KERCHE, 1999: 67-68.
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lado,  houve  também  “relativa  facilidade  para  esse  lobby operar  “vendendo”  aos 

constituintes a idéia da importância da criação de um agente não – político - ou pelo 

menos, não- político partidário - responsável pela defesa dos interesses da sociedade” . 

(KERCHE,1999:67)28.

Em  entrevista  realizada  no  dia  19/06/2007  com  um  Sub-Procurador  da 

República n° 02, que chegou a ocupar o cargo de Procurador –Geral da República e 

atuou  junto  à  Assembléia  Nacional  Constituinte  como  representante  oficial  do 

Ministério Público Federal, a hipótese de Kerche e as observações de Mazzilli ganham 

força nas palavras dele:

“... Houve a junção da instituição e do órgão da categoria da classe, não é? 
para  fazer  esse  desenho  do  Ministério  Público  voltado  para  a  defesa  da 
sociedade  brasileira.  Mas,  o  sr.  também  acredita  que  outros  fatores  
contribuíram  como,  por  exemplo,  na  época  estávamos  num  período  de  
redemocratização? Sim,  fundamental,  fundamental.  Quais  seriam  esses  
fatores  para o sr.   que à época  contribuíram? Foi esse (?)  quando nós 
tínhamos  uma  certa  maturidade  institucional  ter  acontecido  a 
redemocratização, não é? e então aí, houve o espaço propício para a gente 
desenvolver  essa  nova  concepção  de  Ministério  Público.  O  sr.,  no  caso,  
atuou junto à Assembléia Nacional Constituinte?   Também, só que  quem 
atuou fortemente pela classe foi o meu colega Augusto Ribeiro Costa, mas, a 
gente ia, eu como representante, porta- voz de Dr. Pertence, eu ia, portanto, 
da instituição, oficialmente”.  E o sr.  sentia uma abertura, de uma forma 
geral , dos constituintes para essa mudança do perfil constitucional? Sim, 
sim, sem dúvida, sem dúvida, menos num ponto que até hoje vem avançando 
aos pouquinhos que é a escolha do Procurador- Geral da República. No caso,  
o Dr. Sepúlveda não quis... tentou fortemente mas, não conseguiu porque o 
Centrão,  muito  forte  também  na  constituinte,  que  eram parlamentares  do 
grupo conservador, não quis; fincaram o pé mesmo e nós não conseguimos e 
nós não conseguimos nenhum avanço...”

Por fim, Kerche salienta  que o capítulo destinado ao Ministério  Público não 

destoa do texto constitucional;  do ânimo dos trabalhos que marcou a constituinte de 

1987/88, pelo contrário, está em consonância com a preocupação dos constituintes de 

28 Facilidade esta devido à existência  de dois aspectos:  um conjuntural  e o outro político.  O aspecto 
conjuntural dizia respeito ao fim do período autoritário. Quanto ao aspecto da cultura política, esse dizia 
respeito à percepção de que os direitos individuais, de tradição liberal, já não eram suficientes para se 
alcançar uma representação política; através da democracia participativa. Cf. KERCHE, 1999:75.
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democratizar  o  Estado.  Democratização  essa,  que  leva  a  valorização  dos  direitos 

coletivos e impõe à instituição o dever de exigir o cumprimento de tais direitos.

1.1.2 O desenho institucional do Ministério Público na Constituição de 1988

 A existência  de  um Ministério  Público  forte  pode  ocorrer  tanto  em regimes 

totalitários como em regimes democráticos.  A diferença é que o  Parquet, no regime 

totalitário, serve aos governantes, enquanto, no regime democrático, deverá ser voltado 

para a coletividade.

Os constituintes procuraram assegurar um Ministério Público forte na Carta de 

1988. Assim, o art. 127, caput, da Constituição Federal dispõe: O Ministério Público é 

uma “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incubindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”.

Mazzilli  destaca  os  seguintes  pontos  dessa  conceituação:  ser  o  Parquet uma 

instituição permanente,  ou seja,  não pode ser  abolida pelo constituinte derivado; ser 

essencial à função jurisdicional; encarregado da defesa da ordem jurídica significando, 

isto, que o Ministério Público deve zelar pelo cumprimento da lei em conformidade 

com a Constituição e do regime democrático – esta é uma norma programática e que 

permite  à  instituição  algumas  formas  de  atuação  perante  os  Poderes  Públicos  e  os 

serviços  de  relevância  pública  para  que  eles  observem  os  direitos  assegurados  na 

Constituição, tais como, a promoção da ação penal e da ação civil pública quando os 

princípios  constitucionais,  a  representatividade  popular  e  o  processo  eleitoral 

precisarem ser preservados pela via judicial. 
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Para o autor29,  sua relevância constitucional está assentada no fato de que os 

maiores valores sociais estão cometidos a sua tutela: o combate ao crime, à defesa do 

meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos,  coletivos  e  do  patrimônio  público  e 

social30.

A Constituição concedeu algumas garantias aos membros do Ministério Público 

a fim de que eles possam atuar livremente no exercício de suas funções. Estão previstas, 

no art. 128, § 5°, inciso I, alíneas a, b, c as seguintes garantias: 1. vitaliciedade – é 

adquirida após dois anos de exercício do cargo e significa que a perda do cargo por 

membro da instituição só poderá ocorrer após sentença judicial transitada em julgado; 2. 

inamovibilidade que diz respeito à impossibilidade de remover-se compulsoriamente o 

membro de seu cargo, salvo por motivo de interesse público e decisão favorável do 

órgão colegiado e 3. irredutibilidade dos subsídios.

Foram concedidas, ainda, algumas garantias à própria instituição com o fito de 

fortalecê-la efetivamente, como a autonomia funcional que consiste na possibilidade do 

Parquet atuar  em  suas  atividades  fins  sem  ter  de  prestar  contas  ou  estar 

hierarquicamente vinculado a outros Órgãos do Estado e a autonomia administrativa, 

significando que quando a instituição desempenha suas atividades meio, seus atos de 

gestão, só estão submetidos à lei31. 

Outra  garantia  de  vital  importância  foi  a  garantia  de  autonomia  financeira, 

significando, que a instituição pode elaborar sua proposta orçamentária e administrar o 

29 Cf. MAZZILLI, 2005: 34-36
30 Posteriormente  à  Constituição Federal  de 1988,  diversas normas infralegais  prevêem a atuação do 
Ministério Público em diversas áreas na defesa dos interesses metaindividuais, posso citar: a lei da pessoa 
portadora da deficiência física (Lei n°. 7.853/89), dos investidores no mercado de valores imobiliários 
(Lei n°. 7.913/89), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n°. 8.069/90), o Código de Defesa do 
Consumidor ( Lei n°. 8.078/90), Lei do Patrimônio Público (Leis n°s. 8.429/92 e 8.625/93) e da ordem 
econômica e da livre concorrência (Lei n°. 8.884?94)
31 Observo que em decorrência da Emenda Constitucional  n° 45/2004 foi criado o CNMP (Conselho 
Nacional  do  Ministério  Público),  no  ano  de  2005,  que  tem  por  atribuição  o  controle  da  atuação 
administrativa e financeira dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal e dos deveres funcionais de seus 
membros. Saliento que conforme o § 2°, do art. 130- A, da Constituição Federal, os Ministérios Públicos 
não estão subordinados hierarquicamente ao CNMP.
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emprego dos recursos orçamentários que lhe são próprios. Assim, o Poder Executivo 

não poderá reduzir a sua proposta orçamentária salvo se a mesma estiver em desacordo 

com as diretrizes da lei orçamentária anual. 

Finalmente,  devo salientar que o posicionamento constitucional do Ministério 

Público não o vincula a nenhum dos Poderes do Estado como até pouco tempo atrás 

estava o mesmo vinculado ao Poder Executivo. Mazzilli afirma, quanto a uma questão 

que já foi bastante controversa na doutrina, que a instituição não é um quarto Poder do 

Estado, mas, adquiriu efetivamente algumas garantias de Poder como, por exemplo, o 

Procurador- Geral deter investidura por tempo certo, inalterável ao arbítrio do chefe do 

Poder Executivo,  ou ainda,  a investidura e a perda do cargo de seus membros   só 

ocorrer da mesma forma que os membros do Poder Judiciário32. 

Tendo  em  vista  o  desenho  institucional  assegurado  constitucionalmente  ao 

Ministério Público e agora resumidamente descrito, duas questões se impõem: partindo 

do princípio madisoniano33 de que os homens não são anjos e que todos aqueles que 

fazem parte do Estado necessitam ser controlados ou “accountable” está o Ministério 

Público sujeito a controle? Quais os instrumentos de controle político que os outros 

atores institucionais detêm em face da instituição?

Procurando responder essa pergunta Kerche34  estabelece critérios para verificar 

se o Parquet brasileiro é accountable. Para ele, a necessidade de controle para a teoria 

democrática não se restringe aos políticos eleitos, devendo estender-se a todos os atores 

estatais que detêm algum grau de discricionariedade.

Afirma  Kerche,  que  um  dos  primeiros  critérios  de  controle  é  saber  se  há 

interferências  no  cotidiano  da  organização,  ou  seja,  se  existe  a  possibilidade  de 

aplicação  de  sanções,  se  há  comissões  parlamentares  responsáveis  para  fiscalizar 

32 Cf. MAZZILLI, 2005:32
33 Sobre o princípio madisoniano cf. Madison, 2003:318.
34 Cf, KERCHE, 2002: 54-93
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promotores,  bem como,  exigência  de  apresentação  de  relatórios  de  atividades.  Para 

concluir, com base nesses critérios, que a resposta é a verificação de uma total ausência 

de fiscalização sobre o Ministério Público brasileiro35.

O segundo critério  seria a  existência de instrumentos de fiscalização não tão 

óbvios,  mas,  que  fazem  com  que  os  membros  do  Ministério  Público  atendam  às 

necessidades dos outros Poderes com o fim de evitar  sanções, ou seja,  os primeiros 

seriam responsivos perante os segundos.

Para  observar  esses  critérios,  faz-se  necessário  fazer  uma  distinção  entre 

delegação e abdicação. Na delegação existe a possibilidade de se delegar autoridade a 

terceiros  e  ainda  assim  perseguir  objetivos  próprios,  ou  seja,  nela  está  embutida  a 

relação  principal  –  agente,  consequentemente  faz-se  necessário  esclarecer  questões 

relacionadas a mecanismos de controle, tendo em vista que pode haver a assimetria de 

informações e conflito de interesses nesse tipo de relação36. Já na abdicação, existe uma 

completa  discricionariedade  dos  agentes  nas  escolhas  das  políticas  a  serem 

implementadas  e  o  principal  não exerce  nenhum tipo de controle.  Finalmente,  devo 

destacar  que  Kerche,  com  base  em  McCubbins,  afirma  que  pode  haver  graus  de 

abdicação, na qual os agentes podem exercer certa influência, certo grau de controle nas 

escolhas do agente.

35 Observe  que  na entrevista  concedida  pelo  Sub-Procurador  da  República,  Cláudio  Fonteles,  que  já 
exerceu  o  cargo  de  Procurador-Geral  da  República,  ele  afirma  que  prestou  contas  das  atividades 
desenvolvidas durante o exercício de seu mandato, mesmo não sendo obrigado por lei ao Senado Federal, 
e, até a presente data, não recebeu qualquer resposta ou avaliação deste Poder.
36 A  delegação  está  conectada  diretamente  com  a  idéia  de  monitoramento.  Dito  de  outra  forma,  a 
delegação como já dissemos compreende a relação principal – agente. O principal é o titular da relação, 
quem a  priori  detém o poder de realizar a ação, todavia, prefere delegá-la a um terceiro: o agente. O 
agente  é,  portanto,  um  ator  que  está  incumbido  de  defender  os  interesses  do  principal.  A  grande 
dificuldade na relação principal – agente está na assimetria de informação, pois, para que a delegação 
funcione   a  contento  deverá  ser  superado  o  problema do  oportunismo que  advém da  sonegação  de 
informações e  da ação oculta.  O oportunismo acontece quando o agente deixa de agir em favor dos 
interesses do principal e passa a agir defendendo estrategicamente seus próprios interesses. Quando o 
principal  não  consegue  superar  os  problemas  gerados  pelo  oportunismo,  a  delegação  se  degenera 
transformando-se em abdicação. Para maiores detalhes cf.  Kiewiet & MacCubbins (1991) .
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A hipótese do autor é de que houve para o caso do Ministério Público uma 

quasi-abdicação:

“ Ou seja, somente a idéia de que os parlamentares delegaram novas tarefas e 
responsabilidades  aos  promotores  é  simplificadora,  no  sentido  de  não 
identificar que houve a criação de uma série de instrumentos que dificultam a 
intervenção  do governo ou do Legislativo  nos  rumos da organização.  Por 
outro lado afirmar que houve abdicação não explica, por exemplo, que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal limitou a relativa independência orçamentária do 
Ministério Público e que tal iniciativa tem como origem o governo federal. 
Nesse  sentido  entre  abdicação  e  delegação,  surge  um  fenômeno 
intermediário:  alto  grau  de  autonomia,  embora  com  alguns  poucos 
instrumentos de accountability” (KERCHE,  2002:64)

O autor, assim, indaga quais seriam os instrumentos capazes de reverter o tipo de 

atuação dos promotores e procuradores brasileiros e quais os seus problemas? Passando 

a descrevê-los tais como a existência de:

1)       Múltiplos Agentes – tarefas  semelhantes  são delegadas a diferentes 

atores estatais. Como tarefas semelhantes podem ser executadas por diversos agentes, 

a competição entre esses somada às organizações gerariam melhor desempenho. O 

pressuposto,  portanto,  é  que  os  políticos  podem  premiar  as  organizações  que 

desempenham  melhor  o  seu  papel.  Ocorre  que  o  Ministério  Público  só  pode  ser 

punido parcialmente.  Como exemplo,  cito  o controle  orçamentário  que é  exercido 

pelo Poder Legislativo, com restrições, uma vez que há limitações no seu corte, nesse 

sentido,  posso dizer,  como exemplo,  os  subsídios  dos promotores  que não podem 

sofrer redução. Outra limitação ao controle diz respeito à Ação Civil Pública, em que 

pese o Parquet possuir uma legitimidade concorrente na sua propositura da ação, só 

ele pode utilizar-se do inquérito civil  e da ação penal.

2) Múltiplos vetos – para cada agência estatal deve haver outra com poderes de 

bloquear  as  ações  da  primeira,  garantindo  a  fiscalização  institucional.  O 
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problema de múltiplos agentes é que quanto maior o número de agentes com 

capacidade de veto, maior a dificuldade de se modificar o status quo, logo, 

se o controle for elevado sobre o agente, maior dificuldade esse terá para 

atuar gerando as mudanças que prevêem e justificam a sua existência.  Ele 

considera como um dos atores do poder de veto o Poder Judiciário, haja vista 

que os promotores e procuradores promovem as ações, mas quem as julga é 

o  Judiciário.  No  entanto,  esse  controle  é  débil,  pois  há  mecanismo  que 

permitem  a  atuação  do  Parquet  independentemente  do  Poder  Judiciário, 

como por exemplo, os Termos de Ajustamento de Conduta, bem como o fato 

da resposta do Judiciário à ação, acaso proposta ocorrer tardiamente e, aí, 

Kerche  traz o exemplo do político acusado de alguma irregularidade ver seu 

nome “limpo”.

3) Indicação do chefe da organização - esse é um instrumento relevante para 

que os políticos influenciem nos rumos de uma agência estatal, entretanto, 

para  que  essa  influência  seja  efetiva  os  políticos  também  devem  deter 

instrumentos para retirar a chefia daqueles que não observam seus desejos. 

Múltiplos principais,  todavia, dificultam a responsividade do agente,  pois, 

eles  podem  não  conseguir  expressar  uma  única  política.  É  o  caso  do 

Procurador-Geral  da  República  que  é  nomeado  pelo  Presidente,  após 

aprovação  de  seu  nome  pela  maioria  absoluta  dos  membros  do  Senado 

Federal,  passando a  deter  mandato,  e,  que  somente  poderá  ser  destituído 

depois de precedida autorização do Senado Federal. Outro dado que limita a 

importância da indicação do Procurador-Geral da República é que o poder 

deste, como principal,  em relação aos integrantes da instituição é restrito, 

pois, não há estruturação hierárquica do ponto de vista funcional.
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4) “Fire  Alarm”  ou  alarme  de  incêndio -  são  mecanismos  de  pressão 

utilizados por terceiros a fim de que uma agência atenda aos seus reclamos. 

Esses mecanismos só são eficientes mediante a atuação de grupos de pressão 

bem organizados; que consigam mobilizar a sociedade. Esse mecanismo é 

débil  quando  consideramos  a  função  institucional  do  Ministério  Público, 

haja vista que nem toda a sua atuação é voltada para grupos organizados, 

atuando, por vezes, sobre indivíduos ou grupos dispersos.

Kerche a partir dessas observações chega à conclusão, repito, de que houve a 

partir da Constituição Federal de 1988 uma quasi-37 abdicação, pois os mecanismos de 

fiscalização sobre a instituição, além de serem imperfeitos, praticamente não deixaram 

margem para  a  punição38.  Assim,  se  não  houve  uma abdicação,  uma  vez  que  os 

políticos  podem,  ainda,  emendar  à  Constituição,  modificar  a  legislação 

infraconstitucional ou interferir no orçamento proposto pelo Ministério Público, com 

restrições, houve uma grande margem de delegação (grande autonomia das tarefas e 

amplitude destas) pouco comum a agências estatais não eleitas39.
37 Kerche destaca que utiliza a palavra  quasi em latim “porque esta é a forma comumente utilizada na 
literatura internacional de Ciência Política para descrever, principalmente, situações em que uma agência 
exerce funções que originariamente eram de outro Poder ou agência do Estado” (KERCHE, 2002:64)
38 Kerche  chama  atenção  para  o  fato  de  que  “Essa  quasi-abdicação,  por  si  só,  não  representa  um 
problema, até porque organizações de outros países também são protegidas contra injunções político-
partidárias. O que diferencia o Ministério Público brasileiro é que, paralelamente ao seu insulamento, os 
constituintes garantiram razoáveis graus de discricionariedade a esses agentes não-eleitos do Estado. É 
esse aspecto que transforma o Ministério  Público em uma organização pouco comum à democracia. 
Discricionariedade é, ou deveria ser, um elemento da política e não da burocracia. Embora se reconheça 
que há uma incapacidade inerente de controle total dos burocratas por parte dos políticos, a construção 
institucional  deveria  buscar  a  limitação  dessa  independência,  diminuindo  as  chances  de  que  se  atue 
contrariamente àqueles que são escolhidos para representar os eleitores. Trocar a discricionariedade de 
um agente eleito por um não – eleito protegido por independência não é trocar seis por meia dúzia: é 
trocar a capacidade de punição pelos eleitores daqueles que desrespeitam os desejos dos cidadãos, por 
aqueles que dificilmente podem ser punidos. É trocar aqueles que têm um incentivo direto para levar em 
conta o desejo dos eleitores por aqueles que não têm esse incentivo” (KERCHE, 2002:93)
39 “Partindo  da  observação  de  que  o  Ministério  Público  brasileiro  sofreu  um  processo  de  quasi – 
abdicação, pode-se afirmar que essa recomendação normativa, relativa à limitação de tarefas e limitação 
de discricionariedade, é cumprida em relação à organização? A resposta varia de acordo com a função 
observada. Como se sabe, o Ministério Público é, na verdade, uma organização única que desempenha 
papéis diversos. Ao ser observado o papel “clássico” do MP, ou seja, a responsabilidade de propor ação 
penal  pública  para  crimes  “comuns”,  pode-se  afirmar,  como  será  demonstrado,  que  o  grau  de 
discricionariedade é relativamente baixo. Entretanto, ao se observar suas duas outras funções principais- a 
fiscalização  de  políticos  e  burocratas  (um papel  semelhante  ao  dos  ombudsmen)  e  a  fiscalização  do 
cumprimento da lei  pelos governos e por particulares – pode-se afirmar que tal  recomendação não é 
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1.1.3 As vertentes teóricas que orientam as explicações sobre o novo desenho 
constitucional do Ministério Público e seus problemas

Uma das grandes questões para ciência política contemporânea é tentar explicar 

porque algumas instituições existem enquanto outras são inexistentes ou transitórias. 

Essa  afirmação  é  importante  porque  as  duas  abordagens  que  apresentei  acerca  do 

Ministério Público brasileiro tentam justificar o porquê da sua existência e como essa 

instituição recebeu o desenho constitucional que agora possui.

Arantes  assume  na  sua  hipótese  que  o  Ministério  Público  foi  construído 

endogenamente, por meio do voluntarismo político dos seus membros, também há na 

sua  hipótese  uma  abordagem  institucional-histórica  que  advém  das  mudanças 

legislativas. Contudo, ele desconsidera qualquer outro aspecto institucional, bem como 

visões  divergentes  que  tenham  ocorrido  ao  longo  dessa  reconstrução,  assumindo 

explicitamente o risco da sua abordagem não explicar totalmente o fenômeno40. 

Quando Arantes assume como paradigma para a sua explicação o voluntarismo 

político dos membros do Ministério Público, ele quer destacar a dimensão endógena do 

processo de transformação da instituição e demonstrar que o êxito da transformação 

decorreu da ação deliberada e consciente de seus próprios membros41. 

O outro viés na explicação do autor advém da abordagem histórica, qual seja, as 

diversas transformações legislativas que contribuíram para a atual feição institucional 

do Ministério Público. Aqui, a hipótese assumida é de que as elaborações dessas leis 

contaram com o ativismo dos membros da instituição (através do lobby exercido junto 

cumprida,  garantindo  aos  promotores  e  procuradores  altas  doses  de  discricionariedade”  (Kerche, 
2002:76).

40 Cf. ARANTES, 2002:22
41 Cf. ARANTES, 2002:20
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aos legisladores e constituintes), ou seja, há uma perspectiva utilitária e maximizadora 

dos resultados. Perspectiva que perpassa toda a explicação.

Entendo,  dessa  forma,  que  Arantes  está,  na  realidade,  utilizando  como 

paradigma para sua explicação uma escolha racionalista.

O ponto de partida da escolha racional pode ser entendido a partir da proposição 

de  que  os  atores  têm  objetivos  a  atingir  e,  para  tanto,  agem  racionalmente 

(estrategicamente), ou seja, mediante a escolha de meios adequados à consecução de 

seus fins. É uma teoria baseada na concepção de que a ação é tripartite, especificamente: 

há  uma  racionalidade  instrumental,  um  auto-interesse  e  uma  maximização  de 

preferências42.

Como os indivíduos, no entanto, estão em situação de interação nem sempre o 

resultado da ação é perfeito;  o resultado pode ser  sub-ótimo para a coletividade,  no 

sentido de que seria possível alcançar outro resultado que satisfaria melhor uma das 

partes interessadas sem que houvesse quaisquer prejuízos para as demais. 

A possibilidade de que a ação estratégica (de que a construção endógena desse 

novo  perfil  institucional  do  Ministério  Público),  inclusive,  por  exemplo,  de  que  a 

proposta da Conamp possa ter produzido um resultado sub -ótimo, ao meu ver, não é 

investigada ou se quer considerada na explicação de Arantes, pois, como ele mesmo 

afirma:

 “A história da reconstrução institucional do Ministério Público brasileiro 
é  uma  história  de  sucesso.  Em  menos  de  vinte  anos,  a  instituição 
conseguiu passar de mero apêndice do Poder Executivo para a condição 
de  órgão  independente  e,  nesse  processo  que  alterou  sua  estrutura, 
funções e privilégios, o Ministério Público também abandonou seu papel 
de advogado dos interesses do Estado para avorar-se em defensor público 
da sociedade” (ARANTES, 2002:19).

42 Para maiores detalhes das correntes teóricas ora citadas cf.: COX e McCUBBINS (1993), SHEPSLE E 
WEINGAST (1994), IMMERGUT (1994), FEREJOHN E PAQUINO (2001) E RUA (S/D).
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Acredito,  ainda,  a  abordagem do neoinstitucionalismo da  escolha  racional  é, 

como o próprio Arantes assumiu, um mecanismo de explicação incompleto; não se pode 

considerar que a adequação de meios e fins produza a melhor explicação. A meu ver, 

um bom método explicativo e que deve ser considerado quando desejamos entender a 

institucionalização do Ministério Público é a interação entre as instituições, pois  tal 

como André Lecours, acredito  que a ciência tem de levar em consideração que a ação 

não ocorre num vácuo institucional.

Mas especificamente, acredito que o trabalho de Arantes, em que pese utilizar-se 

também do institucionalismo histórico, por meio das mudanças legais ocorridas, “peca” 

por não se utilizar da abordagem ‘path dependency’ em que é levada em consideração a 

existência  de  uma  causalidade  social  dependente  da  trajetória  percorrida  pelas 

instituições.   Essa  abordagem leva  em consideração,  ainda,  a  relevância  causal  dos 

estágios precedentes numa dada seqüência temporal, ou seja, ela considera que uma vez 

iniciado um dos estágios da ação, o custo para retornar é elevado, consequentemente, 

interromper a trajetória percorrida é bastante difícil.

Em  resenha  acerca  do  texto  de  Arantes,  Débora  Maciel  e  Andrei  Koerner 

afirmam  que  as  premissas  metodológicas  que  orientam  o  trabalho  são  discutíveis. 

Afirmando eles que mesmo o autor considerando os problemas da explicação  ex post  

facto, a escolha torna-se ainda mais problemática em virtude da pretensão generalizante 

do modelo explicativo. Para eles, e aqui concordo com Maciel e Koerner, processos de 

mudanças  institucionais  resultam  das  interações  entre  diversos  agentes  internos  e 

externos, o que requer a distinção dos níveis de generalidade analíticos mais amplos 

(nomeadamente o contexto político e institucional da transição democrática) aos mais 

restritos – os eventos a serem reconstituídos - como o processo de mudança legislativa43.

43 Cf. MACIEL E KOERNER, 2002: 121
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Já o trabalho de Kerche, entendo, busca seu lastro no institucionalismo histórico. 

Uma  propriedade  notável  dessa  abordagem,  segundo  Hall  e  Taylor,  consiste  na 

importância que se atribui ao poder; nas relações de poder assimétricas. Afirmam os 

autores “Todos os estudos institucionais têm incidência direta sobre relações de poder. 

(...)  Mas,  os  teóricos  do  institucionalismo histórico  prestaram atenção  sobretudo ao 

modo  como  as  instituições  repartem  o  poder  de  maneira  desigual  entre  os  grupos 

sociais” (HALL E TAYLOR, 2003:199-200).

Pois bem. Considero que o trabalho de Kerche mitiga a tese de Arantes, que 

possui uma abordagem, para mim, quase que inteiramente calculadora, ao considerar o 

contexto político  e institucional  em que estava ocorrendo o trabalho da Assembléia 

Nacional Constituinte. Acredito, todavia, que o ambiente institucional por ele descrito é 

falho, uma vez que não procura demonstrar a  relação de poder assimétrica entre os 

diversos grupos políticos que existiam na Assembléia Nacional Constituinte: não resta 

claro como se deu a interação dos diversos policymakers. 

É bem verdade que Kerche44, utilizando-se do trabalho de Maria D’Alva Kinzo, 

busca  classificar  a  atuação  dos  partidos  políticos  no  período  da  elaboração  da 

constituição  através  do  conteúdo  das  matérias  a  serem  votadas,  a  exemplo,  do 

‘governismo’ ou ‘conservadorismo’, mas não o faz considerando o horizonte futuro dos 

polymakers. Segundo Pierson45, a política é marcada pela idéia do ‘increasing returns’, 

ou seja, há uma idéia de retro-alimentação, no entanto, algumas tendências caracterizam 

o  processo  de  feedback especialmente  no  ambiente  político:  a  ação  coletiva,  o 

desenvolvimento institucional, o exercício da autoridade e a interpretação social. Falta 

ao trabalho de Kerche, repito, aprofundar como estavam aglutinadas as forças políticas 

que participaram do processo constituinte e demonstrar como é elevado o custo dos 

44 Cf. KERCHE, 1999:68
45 Cf. PIERSON, 2000:260 -261
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arranjos institucionais e, consequentemente, como esses são difíceis de serem mudados 

futuramente.

Dito  de  outra  forma,  Kerche  deveria  melhor  considerar  que,  durante  a 

Assembléia Nacional Constituinte, acabávamos de sair de um período autoritário, logo, 

entendo, que a correlação de forças e como o equilíbrio foi conseguido, no ambiente de 

incerteza política que estava presente durante os trabalhos da Constituinte precisariam 

ser melhores explicados, haja vista  que os políticos sempre têm em mente que seus 

rivais de amanhã são os governantes de hoje, enfim, o ambiente de incerteza futuro era 

grande e deveria ganhar maiores considerações no trabalho.

1.2  Ministério Público: uma agência de accountability

Entendo,  a  partir  da  abordagem de  Guillhermo  O’Donnell,  ser  o  Ministério 

Público brasileiro uma instituição de  accountability. Essa afirmação é feita, tendo em 

vista o conceito que o autor emprega para a accountability horizontal46:

“Accountability horizontal:  a  existência  de  agências  estatais  com 
poderes de supervisionar rotineiramente e punir criminalmente ou por 
meio do impeachment ações ou omissões de outras agências ou agentes 
do Estado que possam ser qualificadas como ilegais” (O’DONNELL, 
2003:34)47.

 O autor  afirma, ainda,  existir  dois tipos de agência de  accountability:  as de 

balance e as Mandated Horizontal Accountability.  As primeiras são constituídas pelos 

três poderes estatais – Executivo, Legislativo e Judiciário. As segundas são agências 

46 A accountability pode se dar num nível vertical ou horizontal.  A primeira sé dá pelos cidadãos, no 
momento da eleição, através do voto; a segunda entre agências do Estado.
47 Tradução livre. No original: “The existence of state agencies that are legally enable and empowered,  
and factually willing and able, to take actions that span from routine oversight  to criminal sanctions or  
impeachment in relation to actions or omissions by other agents or agencies of the state that may be  
qualified as unlawful”.
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que foram criadas com o fim de complementar as primeiras,  tais como  ombudsmen, 

Tribunais de Conta, Ministério Público, etc.

Para ele, as agências da Mandated Horizontal Accountability foram criadas em 

função de sérias limitações das primeiras, quais sejam: 1. intermitência, pois os Poderes 

estatais só agem em virtude das transgressões de outras instituições; são reativos; 2. o 

custo  elevado  do  conflito,  pois,  refletem  discordâncias  visíveis  entre  instituições 

supremas como, por exemplo, o Executivo e o Legislativo; 3. o conflito ter motivações 

eleitorais o que o torna mais difícil de ser resolvido.

A  fim  de  tornar  claro  o  conceito  de  O’Donnell  sobre  accountability, faz-se 

necessário lembrar que para o autor há duas direções principais em que a mesma pode 

entrar em ação: para evitar a interferência de uma agência estatal em outra, ou seja, o 

conflito  de  jurisdição  (encroachment)  ou  a  fim  de  evitar  a  corrupção  dos  agentes 

estatais.

Quanto ao primeiro tipo de accountability (encroachment), devo lembrar que nas 

democracias contemporâneas o desenho institucional está posto nas constituições que, 

inclusive, tendem a seguir o modelo da Constituição americana, fazendo com que os 

poderes sejam relativamente autônomos e interdependentes. A jurisdição (competência) 

de cada poder também é estabelecida constitucionalmente. A relação entre os poderes 

está, consequentemente, baseada na idéia de jurisdição cujos limites estão legalmente 

definidos e não podem ser transgredidos48.

Assim, cada instituição tem sua competência delimitada legalmente. A limitação 

da jurisdição alcança os três Poderes, o que, por sua vez, estabelece não só um sistema 

48 O’Donnell nos lembra que sempre houve na sociedade dois desejos em conflito, quais sejam, o desejo 
de viver numa sociedade politicamente correta e organizada e o medo de outorgar poderes a instituições 
políticas. Madison foi quem melhor percebeu  esse conflito, a Constituição americana é, de certa forma, a 
mistura contraditória de dois elementos: o controle e a decisividadade, assim foi concebida a idéia não só 
da separação dos poderes,mas a idéia de jurisdição, dito de outra forma, um sistema em que os poderes se 
interpenetram parcialmente  e  são relativamente  autônomos e  balanceados (checks  and balances).  Cf. 
O’DONNELL, 2003
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de controle mútuo, mas, sobretudo, delimita o poder de cada autoridade governamental 

e  do  Estado.  Advindo,  daí,  a  divisão  dos  trabalhos  entre  as  instituições  políticas 

relevantes,  fato  este  que  possibilita  a  configuração  da  responsabilidade  de  cada 

instituição. A interação entre instituições estatais pode motivar, ainda, atos de corrupção 

por parte dos agentes estatais. 

Para ser efetiva,  a  accountability horizontal  não é o produto de uma agência 

isolada, no caso o Ministério Público, mas, de uma rede de agências que para O’Donnell 

tem em seu cume os Tribunais porque são neles que as decisões são tomadas em última 

instância49.

Afirmo ser o Ministério Público brasileiro uma agência de  accountability em 

razão  das  suas  funções  institucionais  estabelecidas,  no  artigo  129,  da  Constituição 

Federal, dentre as quais destaco: promover privativamente a ação penal pública, zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, promover o inquérito civil e a ação civil 

pública.

1.3 Conclusão

  O objetivo do presente capítulo era demonstrar como a literatura nacional tenta 

explicar o atual desenho institucional do Ministério Público na Constituição de 1988. 

Tentei  a  partir  dessa  exposição,  sobretudo,  como  dito  nas  palavras  de  Arantes, 

compreender como a instituição passou de mero apêndice do Poder Executivo50 para 

uma instituição detentora de autonomia administrativa e financeira.

 Restou  claro,  que  as  explicações  expostas  demonstram  que  a  transformação 

institucional ocorreu a partir do voluntarismo e do ativismo político de seus membros e 

49 Cf. O’DONNELL, 1998:42
50 Cf. ARANTES, 2002:19
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do ambiente político na Assembléia Nacional Constituinte. No entanto, as abordagens 

analisadas não agregam de forma adequada esses dois elementos. A meu ver falta para 

a explicação da evolução do perfil institucional do Ministério Público à realização de 

um trabalho que agregue a ótica racional dos agentes políticos envolvidos no processo 

ao curso histórico da Instituição e do País.

Por outro lado, na pesquisa empírica, quando os Sub-Procuradores da República 

responderam a seguinte indagação: o sr. considera que o MP é accountable perante os 

demais Poderes? Fez-se necessária a explicação do que significa  accountability.  Em 

seguida,  as  respostas  não  foram  tão  firmes,  os  principais  instrumentos  de  controle 

lembrados  foram  a  participação  do  Senado  Federal  no  processo  de  escolha  do 

Procurador-Geral  da República, as decisões finais a serem proferidas nas ações pelo 

Poder  Judiciário  e  a  existência  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público51.  A 

hipótese de Kerche de uma quasi – abdicação ganha respaldo.

Finalmente,  entendo,  repito,  que  o  Ministério  Público  com  seu  atual  perfil 

constitucional é uma instituição de accountability. 

Pois bem. Demonstrados os problemas existentes na doutrina brasileira em tentar 

explicar a evolução do desenho institucional do Ministério Público e deixando claro que 

ele  passou  a  funcionar  como  uma  instituição  de  accountability, tendo  em  vista  o 

objetivo  do  trabalho,  qual  seja,  analisar  o  poder  de  controle  político exercido  pelo 

Procurador-Geral da República no controle abstrato das normas constitucionais, logo, 

passarei, de agora em diante, a estudar esse agente político.

51 Observo que as recomendações e decisões do Conselho Nacional do Ministério Público tão- somente 
vinculam os Ministérios Públicos Estaduais e Federal quando diz respeito às questões administrativas. 
Observo, ainda, que a composição do Conselho é formada por quatorze membros,  dentre os quais, o 
Procurador-Geral da República (que o preside) e membros do Ministério Público dos Estados. Ou seja, 
são, entre outros, membros da própria instituição que procede a fiscalização e, em que pese à participação 
de  juízes  indicados  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo  Tribunal,  da  participação  de 
advogados indicados pela Ordem Nacional dos Advogados e cidadãos indicados pela Câmara Federal e 
pelo Senado Federal entendo que não podemos chamar essa fiscalização como uma fiscalização perante 
os Poderes do Estado que, ao meu ver, teria de ser realizada pelos Poderes Executivo e Legislativo.
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Capítulo II: O Procurador-Geral da República.

No  primeiro  capítulo,  esbocei,  com  base  numa  breve  revisão  da  literatura, 

inclusive,  demonstrando  divergências  doutrinárias,  a  construção  do  novo  desenho 

institucional  do  Ministério  Público  na  Constituição  Federal  de  1988.  Esse  desenho 

institucional  trouxe  conseqüências  diretas  na  atuação  do  Procurador-Geral  da 

República, uma vez que ele já não mais é um advogado da União, nem está submetido 

às interferências do Presidente da República.

A partir da Constituição Federal de 1988 o Procurador-Geral da República passa 

a  ser  nomeado  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,  após  aprovação  de  seu  nome  pela 

maioria  absoluta dos membros  do Senado Federal,  e possui  mandato fixo o que lhe 

garante  que  no  exercício  das  suas  funções  ele  detenha  autonomia  funcional.  Daí,  a 

importância de estudá-lo.

2. O Procurador-Geral da República: a evolução institucional desse agente político

O Ministério Público, em nosso país, como demonstrei, sempre esteve inserido 

até a promulgação da atual Carta Constitucional como parte integrante quer do Poder 

Judiciário,  quer  do  Poder  Executivo.  A  primeira  Constituição  da  nossa  história 

Republicana  de  1891  previu  em  §  2°,  do  seu  art.  58,  que  o  Procurador-Geral  da 

República deveria ser escolhido dentre os membros do Supremo Tribunal Federal.

Posteriormente,  nossas  demais  Constituições  até  a  promulgação  da  Carta  de 

1988 previram que o Chefe do Ministério Público seria escolhido52 pelo Presidente da 

52 As Constituições  Federais  de 1934, 1946 e 1967 dispunham que o Senado Federal  participava do 
processo de escolha do Procurador-Geral da República.
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República e seriam demissíveis  ad nutum53. Inclusive, tal escolha não teria que recair 

necessariamente sobre um dos membros da carreira. 

Com a Emenda Constitucional n° 16 à Constituição de 1967, a idéia de que o 

Procurador - Geral da República era um agente que defendia os interesses do Poder 

Executivo ficou evidenciada.  Com efeito,  a  representação interventiva  foi  ampliada, 

pois o Procurador- Geral da República  passou a representar os interesses da União 

contra qualquer uma das nossas entidades federativas  também por meio do controle 

abstrato das normas. Enfim, ele atuava com o fito de defender os interesses do poder 

central (União) contra os interesses dos poderes locais (Estados), ou seja, as Adins, na 

realidade, objetivavam controlar a ação dos governadores.

Posteriormente,  a  Emenda  Constitucional  de  n°  7/77  estendeu  o  papel 

fiscalizador do Procurador-Geral da República ao criar a interpretação da lei ou ato 

normativo federal ou estadual. Por esse instituto, o chefe do Ministério Público poderia 

provocar o Supremo Tribunal Federal para estabelecer o entendimento definitivo acerca 

das normas constitucionais e infralegais. Essa emenda também instituiu outro instituto, 

qual seja, a avocatória. Com base na avocatória, o Procurador-Geral da República e, 

tão-somente ele, poderia solicitar ao Supremo que chamasse para si o julgamento das 

causas processadas perante qualquer juízo ou tribunal do país quando ele entendesse que 

havia perigo, por exemplo, de lesão à segurança pública.

 Resta, portanto, demonstrada a ausência de autonomia do chefe do Ministério 

Público à época, pois como afirma Arantes, ele era um representante judicial do Poder 

Executivo Federal54. 

53 A palavra ad nutum significa que o cargo é de livre nomeação e exoneração de quem detém o poder da 
nomeação.
54 Cf. ARANTES, 2002:41.
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A ausência de autonomia55, entendo, fazia com que houvesse um controle direto, 

por parte do Poder Executivo sobre o Ministério Público, acerca das matérias e questões 

que poderiam ser judicializadas ou não. Esse entendimento é corroborado através de 

levantamento feito por Ana Lúcia Amaral nas ações de representação propostas nos 

anos de 1985 e 1986. Segundo a autora, é possível perceber que as matérias nas ações 

ajuizadas basicamente versavam sobre administração pública, especificamente, sobre os 

atos de gestão dos governadores56.

Em que pese essa vinculação do Procurador-Geral da República ao Chefe do 

Poder  Executivo,  os  membros  do  Ministério  Público  não  a  questionaram 

veementemente  quando  defenderam  o  contido  na  Carta  de  Curitiba  perante  a 

Assembléia Nacional Constituinte. Com efeito, a Carta de Curitiba apesar de propor que 

cada Ministério Público Estadual elegesse sua chefia, quanto à escolha do Procurador 

Geral da República foi tímida, haja vista que previa que a escolha poderia recair sobre 

nomes externos à instituição e, apenas, propunha a participação do Senado Federal no 

processo  de  escolha.  Os  constituintes  foi  quem propuseram que  a  escolha  recaísse 

necessariamente  sobre  um integrante  da  carreira  fixando,  ainda,  o  mandato  de  dois 

anos57. 

Dessa forma, com o advento da Constituição Federal de 1988, apesar de não ter 

sido concedida a autonomia geral ao Ministério Público no tocante ao ato de investidura 

do cargo de Procurador-Geral  da República, pois este continua sendo nomeado pelo 

Chefe  do  Poder  Executivo,  posso  afirmar  que  houve  um  avanço  significativo  no 
55 Segundo Carlos  Alberto  de  Salles  “Um traço comum em todas  as  constituições  republicanas  é  a 
dependência do Procurador – Geral  da República  e dos Procuradores – Gerais dos Estados ao Poder 
Executivo, cujo chefe detinha a competência para nomeação e demissão do Procurador – Geral a qualquer 
tempo. (...) Esta situação fazia com que o Procurador – Geral tivesse menos segurança que um promotor 
recém investido na função, que, passado o estágio probatório, possuía estabilidade no cargo. (SALLES, 
1999:30).
56 Cf. AMARAL, 2004:40
57 Com efeito, assim dispunha o caput do art. 9° da Carta de Curitiba: “Art. 9°. O Procurador-Geral da 
República será nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, e servirá 
por tempo determinado, que não poderá exceder, entretanto, o período presidencial correspondente”.
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processo de escolha. Como já afirmei, ele tem de ser escolhido dentre os membros da 

carreira,  com  investidura  por  tempo  certo,  sendo  permitida,  ainda,  mais  de  uma 

recondução. Importante salientar que não será permitida a exoneração por ato do chefe 

do Poder Executivo sem que haja aprovação da maioria absoluta do Senado. 

O  processo  de  escolha  do  Procurador-Geral  da  República,  no  atual  texto 

constitucional,  no  entanto,  difere  do  processo  de  escolha  dos  Chefes  do  Ministério 

Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, pois a escolha desses conta com 

a participação dos membros da instituição a fim de que seja formada uma lista tríplice, 

dentre integrantes da carreira, para a nomeação dos Procuradores – Gerais pelo Chefe 

do Executivo estadual sendo permitida apenas uma única recondução.

Observe  que  os  membros  do  Ministério  Público  Federal  procuram,  nos  dias 

atuais, modificar o processo de escolha do Procurador-Geral da República, a fim de que 

ele se assemelhe à escolha dos Procuradores – Gerais de Justiça dos Estados. 

Com  efeito,  tramita  na  Câmara  dos  Deputados  o  Projeto  de  Emenda  à 

Constituição  de  n°  358/2005.  Pela  proposta  da  proposição  o  §  1°,  do  art.  128  da 

Constituição Federal, passará, se aprovada, a conter a seguinte redação: “O Ministério 

Público  da  União  tem  por  chefe  o  Procurador-Geral  da  República,  nomeado  pelo 

Presidente da República dentre integrantes da carreira do Ministério Público Federal, 

maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos 

membros do Senado Federal para mandato de dois anos, permitida uma recondução58”.

 Nas  palavras  do  Sub-Procurador  da  República  número  01  que,  à  época  do 

processo de Reforma do Poder  Judiciário,  exercia  a  função de  Procurador-Geral  da 

República:

58 Entendo que a previsão para que haja uma única recondução para o exercício do cargo de Procurador-
Geral da República enfraquece os mecanismos de controle sobre esse agente político, uma vez que esse 
num segundo mandato poderá vir a ser menos responsivo a quem o nomeou e mais responsivo perante os 
Membros do Ministério Público Federal. Essa única recondução enfraquece, ao meu ver, ainda mais o 
sistema de accountability que a instituição deve sofrer.
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“...Nós estamos conseguindo avanço, agora a partir de 2003, na reforma do 
Judiciário e eu como Procurador-Geral da República, nós conseguimos um 
avanço, eu debati muito né? No Senado, e, na Câmara, não completou o 
processo ainda. Mas, no Senado, fui, debati  com vários Parlamentares, em 
várias comissões temáticas durante o ano de 2004 e no ano 2005 e o Senado 
votou um avanço, aí, na escolha do Procurador-Geral da República, qual foi 
o  avanço?  É  que  o   Procurador-Geral  da  República  saia  do  Ministério 
Público  Federal  né?  E  tenha  uma  só  recondução.  Eu  tentei  também 
fortemente,  ver  se  a  classe,  que  era  o  único  dado  que  faltava  para 
completar, a nosso Juízo, um processo autenticamente  democrático, seria a 
escolha através, pela classe, mas, nesse ponto eu perdi. Portanto, do Senado 
saiu para Câmara o quê ? Que o Procurador – Geral da República saia do 
Ministério Público Federal  e só pode ter uma recondução, né? Na Câmara 
isso já foi votado, na Comissão de Constituição e Justiça e unanimemente 
aprovado, aguarda Plenário”.

Apesar  do  processo  de  escolha  do  Procurador-Geral  da  República  continuar 

diferindo do processo de escolha do Procurador – Geral de Justiça, posso afirmar que a 

Constituição garantiu um avanço, pois retorno a salientar que o Chefe do Ministério 

Público Federal passou a ser escolhido dentre os integrantes da carreira, detentor de 

mandato, não estando submetido a nenhum dos Poderes, apenas à lei. A Constituição, a 

meu ver, garantiu na realidade um sistema de controle próprio do sistema democrático 

ao deixar que a nomeação seja feita pelo Presidente da República, após a aprovação do 

Senado Federal59. 

2.1 O Procurador-Geral da República e o controle de constitucionalidade antes da 
Constituição Federal de 1988

Tema  controvertido  no  direito  constitucional  brasileiro,  segundo  Gilmar 

Mendes,  foi  o  monopólio  da  propositura  da  ação  de  inconstitucionalidade  pelo 

59 Madison já afirmava sobre a Separação dos Poderes  e entendo que a observação  pode ser aplicada ao 
Ministério Público em razão das prerrogativas  e autonomia constitucionais  que lhe foram conferidas. 
“Mas o verdadeiro meio de embaraçar que os diferentes poderes não se vão sucessivamente acumulando 
nas mesmas mãos, consiste em dar àqueles que os exercitam meios suficientes e interesse pessoal para 
resistir  às  usurpações.  Nesse  caso,  como  em  todos  os  outros,  os  meios  de  defesa  devem  ser 
proporcionados os perigos do ataque; é preciso opor ambição à ambição e travar de tal modo o interesse 
dos  homens,  com obrigações  que  lhes  impõem os  direitos  constitucionais  dos  seus  cargos,  que  não 
possam ser ofendidas as últimas sem que o primeiro padeça. (MADISON, 2003:318)
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Procurador-Geral da República. Poucas questões suscitaram tantas discussões acirradas 

como a que dizia respeito à discricionariedade ou não deste agente político em oferecer 

a representação de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

 O  Tribunal  entendia  que  só  o  Procurador-Geral,  mesmo  diante  de  uma 

representação de terceiros, poderia decidir se e quando deveria propor a ação para a 

aferição  da  constitucionalidade  da  lei.  Uma  parte  da  doutrina  concordava  com  o 

entendimento judicial, todavia, outra parte sustentava a obrigação desse agente político 

em oferecer a argüição, caso existissem sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da 

lei. 

Outra parte da doutrina, ainda, como Celso Bastos, entendia que se o pedido 

fosse formulado por órgão público, o Procurador-Geral não poderia negar-se a formular 

a  representação  pois,  nessas  hipóteses,  configurado  estaria  o  interesse  público  na 

argüição da constitucionalidade da lei ou ato normativo.

As  discussões,  salienta  Mendes,  não  contribuíram  para  que  a  doutrina 

constitucional brasileira precisasse a natureza do instituto. Por outro lado, continua ele, 

também não se percebeu que a representação tinha um caráter dúplice, permitindo não 

apenas eliminar a lei declarada inconstitucional da ordem jurídica (pedido de declaração 

de inconstitucionalidade) como também elidir controvérsias que se instaurassem sobre a 

legitimidade de determinada norma (pedido de declaração de constitucionalidade), haja 

vista que se o Procurador-Geral encaminhava a súplica ou representação de autoridade 

ou de terceiro, com parecer contrário, estava simplesmente a postular uma declaração 

(positiva) de constitucionalidade.

Mendes afirma, também, que a natureza dúplice do instituto retiraria um dos 

fortes argumentos do Procurador-Geral que se referia à sua condição de titular da ação 

para  propô-la  com vistas  a  declarar  a  inconstitucionalidade  da  norma.  A idéia  que 

43



prevaleceu, inclusive, no Supremo Tribunal Federal fora a de que a propositura da ação 

era um ato de discricionariedade do Procurador-Geral da República60.

Todos esses fatos somados à acirrada discussão doutrinária levou o constituinte 

de 1987-1988 a aumentar o número de legitimados ativos que podem propor a ação 

direta de inconstitucionalidade. 

Essa afirmação ganha maior apoio nas palavras de José Afonso da Silva. Com 

efeito, ele salienta que existiram casos em que o Procurador se negou a apresentar a 

ação e quando o fez ofereceu parecer contrário, ou seja, havia um monopólio que estava 

gerando  abuso.  Afirmando:  “O certo  é  que  em muitas  hipóteses,  especialmente  no 

período militar, o PGR não apresentava a matéria; arquivava, essa foi a motivação que 

gerou  a  necessidade  de  ampliar  o  leque  das  pessoas,  autoridades  e  instituições 

legitimadas para propor a ação. Logo no início dos trabalhos constituintes (de 1988), já 

na primeira redação do texto do Poder Judiciário se alterou a exclusividade do PGR”61.

Assim,  tornaram-se  legitimados  para  propositura  da  ação:  o  Presidente  da 

República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da 

Assembléia  Legislativa  Estadual,  O  Governador  do  Estado,  o  Procurador-Geral  da 

República,  o  Conselho  Federal  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  os  partidos 

políticos com representação no Congresso Nacional, confederações sindicais, entidades 

de classe e órgãos de classe de âmbito nacional (art. 103, inc. I a IX, da CF).

Inobstante à mudança constitucional, no que diz respeito ao Procurador-Geral da 

República,  a  eficácia  desse  sistema  de  controle  depende  fundamentalmente  das 

garantias  objetivas  e  subjetivas  outorgadas  ao  ocupante  do  cargo.  No  entanto,  para 

Mendes “essas garantias não são suficientes para assegurar um desempenho funcional 

60 Cf. MENDES, 2005: 70-87
61 apud, CARVALHO, 2005:106
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independente, uma vez que isso depende, em última instância, da própria personalidade 

de quem ocupa o cargo62” (MENDES, 2005: 154).

 Houve, como demonstrado no capítulo primeiro, o fortalecimento do Ministério 

Público  gozando  esse  do  status jurídico  para  cumprir  a  sua  missão  institucional:  a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e sociais 

indisponíveis. Logo, se ocorrer a omissão do órgão ministerial, segundo Vieira, esta não 

será por defeito do texto constitucional e, sim, pela vontade de seus membros63.

2.2 O Procurador - Geral da República: um veto player?

A fim de  responder  essa  indagação,  faz-se  necessário  analisar  a  atuação  do 

Procurador – Geral da República no tocante à ação direta de inconstitucionalidade frente 

aos  demais  co-legitimados  constitucionais,  ou  seja,  dentro  do  sistema  político-

constitucional como um todo e a sua atuação dentro do Ministério Público Federal64.

Começo  pela  atuação  do  Chefe  do  Ministério  Público  Federal  dentro  da 

instituição. A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União65 

estão dispostos na Lei Complementar de n° 75/ 1993.

Pois bem. O inciso I, do art. 6°, da Lei Complementar n° 75/1993, dispõe ser 

competência  do  Ministério  Público  da  União  a  promoção  da  ação  direta  de 

inconstitucionalidade  e  o  respectivo  pedido  de  medida  cautelar.  Mais  adiante,  é 

especificado no art. 46, parágrafo único, inciso I, que incumbe ao Procurador-Geral da 

62  Sobre o assunto confira o Trabalho de Amaral (2004) a ser explicitado no próximo tópico.
63 Cf. VIEIRA, 2002:140-141.
64 A análise dessa questão é importante, haja vista que como demonstrado antes da Constituição Federal 
de 1988 a propositura da ação declaratória de inconstitucionalidade era um ato de discricionariedade do 
Procurador-Geral da República, assim, ele funcionava como um verdadeiro veto player. Com a mudança 
constitucional que prevê a existência de novos co-legitimados para o exercício da ação o debate se faz 
necessário.
65  O  Ministério  Público  Federal  compõe  a  estrutura  do  Ministério  Público  da  União.  As  demais 
instituições que o compõem são: o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar  e o 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cf. o art. 24 da Lei Complementar n°. 75/ 1993.
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República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, 

inclusive, propondo perante o Tribunal a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar.

O art. 47 do mesmo diploma legal dispõe que “o Procurador-Geral da República 

designará os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por delegação, suas 

funções  junto  aos  diferentes  órgãos  colegiados  jurisdicionais  do  Supremo  Tribunal 

Federal”. Uma indagação, aqui, se emerge: haverá delegação para os Sub-Procuradores 

da República no que diz respeito à propositura da ação direta de inconstitucionalidade?

Por outro lado, devo destacar como um dos órgãos do Ministério Público Federal 

as Câmaras de Coordenação e Revisão, órgãos setoriais de coordenação, integração e de 

revisão do exercício funcional  da instituição.  Essas Câmaras são compostas por três 

membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador – Geral da 

República  e  dois  pelo  Conselho  Superior  a  serem escolhidos,  sempre  que  possível, 

dentre os Sub-Procuradores da República66.

Em  que  pese  a  Primeira  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  analisar  as 

representações contra os atos normativos, a sua manifestação em propor ou não a ação 

direta de inconstitucionalidade não vincula o Procurador-Geral da República que pode 

possuir  opinião  diversa  e,  assim,  mandar  arquivar  ou  propor  a  respectiva  ação  de 

declaração de inconstitucionalidade independentemente do opinativo.

Existe  na  prática  institucional  uma  discricionariedade,  posso  afirmar  dessa 

forma, do Procurador-Geral em como proceder no âmbito interno da instituição acerca 

da verificação dos fundamentos lógicos e formais para a propositura das Adins. Veja 

como essa análise é modificada a cada gestão do Chefe do Ministério Público Federal.

 Nesse ponto, é importante observar as respostas dadas pelos Sub-Procuradores 

da República Cláudio Fonteles e Haroldo Nóbrega, o primeiro ex-ocupante do cargo de 

66 Arts. 58 e 60 da Lei Complementar de n° 75/1993.
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Procurador-Geral da República e, o segundo, ex- Vice Procurador – Geral da República 

durante a gestão do ex- Procurador –Geral Geraldo Brindeiro, quando indagados sobre a 

verificação da existência dos fundamentos lógicos e formais para a propositura da ação 

direta de inconstitucionalidade  e,  se há ou não a  participação dos  Sub-Procuradores 

nessa análise:

Sub- Procurador n° 01: “Não, não. No meu caso, no meu caso não. Embora 
até exista a Câmara de Constitucionalidade, aqui, eu confesso a você que eu 
não utilizava, ela pode ser utilizada por provocação externa, eu chamei tudo 
isso e adotei  uma outra,  outro modo de agir no problema da argüição das 
Adins porque havia a mania, aqui, de fazer tudo, entende? E a gente fazia ou 
não se pronunciava. O que é que eu fiz? Cada pleito ou mesmo em ( ) se você 
trouxesse  um pleito  para  mim,  então,  eu  estudava  o  seu  pleito,  fiz  uma 
equipe, eu não sozinho não ( ?).  Certo. Eu  ajuízava a Adin mandava cópia 
para você ou não ajuizava e arquivava e dava todos os fundamentos para 
você.  Eu até  recebi,  não foram poucos não,  sabe?  Mas também,  não foi 
exagerado, mas recebi algumas dezenas, vamos dizer assim entre aspas, de 
recursos  de  pessoas  que  ao  serem  comunicadas  dos  fundamentos  do 
arquivamento  em  primeiro  grau,  recorriam  para  mim  mesmo  e  eu 
reexaminava e mandava  ou em pouquinhos, poucos casos, eu  dei razão  e fiz 
a Adin, a maioria eu mantive,  mas comuniquei de novo.  Então, assim, a 
gente pode dizer que a Adin,  ela é realmente proposta por um crivo pessoal  
do Procurador-Geral? No meu caso foi. O que pode vim um Procurador- 
Geral não sei como está o Dr. Antônio Fernando...   não sei, quem sabe se 
abster disso e mandar para a Câmara e a Câmara daria tudo e mandaria para 
ele, é um outro caminho, pode. Teve época, aqui, que, realmente, no período 
do Dr. Brindeiro, em que pouquíssimas Adins foram propostas,  você pode 
fazer um levantamento aí,  mas muito pouco mesmo, muito pouco e houve 
momentos  já  dos  Procuradores  –  Gerais  antecedentes   que  eles 
encaminhavam, o que você pedia eles encaminhavam, não faziam, deixava 
para fazer o exame quando  ela viesse para dar o parecer.  Mas de uma forma 
geral,  de uma forma geral  ,  não.  É então do crivo pessoal...  É do crivo 
pessoal, é “.

Sub- Procurador n° 02: “A propositura da Adin qualquer do povo remete o 
expediente ao Procurador-Geral que ele pede a audiência, que pede que se 
manifeste em princípio né? A Primeira Câmara de Coordenação e Revisão é 
uma reunião de três Sub-Procuradores Federais que dão uma opinião prévia 
que  não  vincula  o  Procurador-Geral,  mas  essa  Câmara  tem  um  papel 
relevante na  formulação da futura ação direta de inconstitucionalidade”.

  Resta  claro  que,  no  âmbito  interno  da  Instituição,  o  Procurador-Geral  da 

República é o único legitimado ativo a propor a ação direta de inconstitucionalidade
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 A discricionariedade e seus efeitos em como se dá, dentro do Ministério Público 

Federal,  o  encaminhamento  do  procedimento  para  a  propositura  da  ação  direta  de 

inconstitucionalidade se torna mais explícita quando verifico o trabalho de Ana Lúcia 

Amaral ‘O Procurador-Geral da República e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade’ 

no qual,  é  analisada a  atuação de três  ex-  Procuradores  –  Gerais  da República67.  A 

autora chega a conclusão que a atuação do Chefe do Ministério Público Federal está 

correlacionada ao perfil profissional e ideológico do ocupante do cargo o que, por sua 

vez, influencia no índice da propositura das ações.

A análise formulada por Ana Lúcia Amaral em relação ao mandato de três ex-

ocupantes,  a  meu  ver,  também demonstra  a  mudança  da  verificação  dos  requisitos 

lógicos e formais para o exercício do Controle Direto de Constitucionalidade, conforme 

quem  esteja  ocupando  o  cargo  de  chefe  do  Ministério  Público  Federal  e  como  a 

mudança  afeta o número de ações propostas68. A autora afirma, por exemplo, que na 

gestão de Geraldo Brindeiro que vai de julho de 1995 a junho de 2003, em que pese ser 

a mais longa das três gestões analisadas, foi a que menos promoveu ações diretas de 

inconstitucionalidade - exatamente 146 ações. Por seu turno, Geraldo Brindeiro, à época 

Procurador-Geral da República, respondeu em entrevista a autora que entendia que não 

estando presente  a  inconstitucionalidade deixava de formular  a  ação;  “não se sentia 

comprometido com a obrigatoriedade de veicular a postulação do representante, tão – 

somente para que o STF desse a última palavra” (AMARAL, 2004:55).

Já o sucessor, Cláudio Lemos Fonteles, no período de aproximadamente 01 ano, 

formalizou 162 ações, ou seja, mais do que Geraldo Brindeiro no período de 08 anos de 

mandato.  É  importante  notar,  repito,  que  essa  distorsão  na  quantidade  de  ações 

declaratórias de inconstitucionalidade propostas advém do entendimento dos Chefes do 

67 Aristide Junqueira Alvarenga, Geraldo Brindeiro e Cláudio Lemos Fonteles.
68 Confira as entrevistas dos três ex- Procuradores no anexo do trabalho de Amaral, 2004.
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Ministério  Público  no  que  toca  à  matéria,  pois  tanto  Fonteles  como  Alvarenga 

entendiam que em face das provocações formuladas, mesmo que por co-legitimados, 

deveriam formular o questionamento perante o STF,  uma vez que se esses optavam por 

representar  a  Procuradoria  Geral  da  República  na  intenção  de  evitar  o  desgaste 

político69.

Do exposto somado às constatações de Ana Lúcia Amaral, posso concluir que, 

dentro da Instituição, o Procurador-Geral da República é um veto player na propositura 

da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  pois  sem a  sua  anuência  a  ação não será 

proposta.

Segundo Tsebelis, os veto players são atores políticos, individuais ou partidários 

que necessitam anuir para que haja mudança no status quo da sociedade.  O argumento 

encontrado no livro de Tsebelis, dito de forma resumida, é o seguinte: com o objetivo de 

mudar as policies - para mudar a política legislativa ou o status quo -  um certo número 

de indivíduos ou atores coletivos têm de anuir com a proposta de mudança. O autor 

chama esses atores de veto players70”.

Por outro lado, desde já, deixo explícito que o controle concentrado ou a revisão 

abstrata  das  normas  (political  review)  independem  de  litígio,  de  uma  controvérsia 

concreta, tendo por fim a mudança de uma política legislativa. O que, na realidade, o 

Supremo Tribunal  Federal  irá  julgar  é  se  determinada política  legislativa  formulada 

69 Observo que Fonteles, como já afirmado, verificava os requisitos lógicos e formais antes da propositura 
da ação, ou seja, quando do recebimento da representação. Já Alvarenga, ajuizava a ação e fazia o seu 
pronunciamento, num segundo momento, quando deveria se pronunciar como membro do  Parquet. Cf. 
Amaral:2004:60 -69 e a transcrição acima. O rito nas ações diretas de inconstitucionalidade pode ser 
descrito, brevemente, da seguinte forma: o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das 
quais  emanou  a  lei  ou  ato  normativo  impugnado  e,  decorrido  o  prazo  legal,  serão  ouvidos, 
sucessivamente, o Advogado-Geral da União (que deverá defender a norma ou ato normativo impugnado, 
independentemente de sua natureza federal ou estadual) e o Procurador-Geral da República. Cf. arts. 6° e 
8°, da Lei n° 9868/1999.
70 Tradução e  interpretação livre,  no original:  “In a  nutshell,  the  basic  argument  of  the  book  is  the 
following: In order to change policies – or, as we will say henceforth, to change the (legislative) status  
quo- a certain number of individual or collective actors have to agree to the proposed change. I call such 
actors veto players” (TSEBELIS, 2002:02).
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pelos  policymakings está  em  conformidade  com  os  princípios  e  as  normas 

constitucionais.

Quando  analiso  o  desenho  institucional  da  Constituição  Federal  de  1988, 

constato que no tocante à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ela trouxe 

uma modificação relevante, qual seja, a legitimação concorrente, tendo em vista que até 

a sua promulgação a legitimidade da ação era, como já deixei explicitado, exclusiva do 

Procurador-Geral da República.

A legitimação  concorrente,  todavia,  não  se  dá  de  igual  forma  para  todos  os 

legitimados descritos no artigo 103 da Constituição Federal. Dito de outra forma, para 

alguns legitimados, o Supremo Tribunal Federal vem exigindo a chamada pertinência 

temática, que significa a relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do 

legitimado  e  o  objeto  da  própria  ação.  É  o  caso,  por  exemplo,  das  Confederações 

Sindicais.

Para outros legitimados, a presunção da pertinência temática é dada de forma 

absoluta, são eles: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados, Procurador-Geral da República, Partido Político com representação no 

Congresso Nacional e o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil em face das suas 

próprias atribuições institucionais71.

Observe, portanto, que a partir da Constituição Federal de 1988, o Procurador-

Geral  da  República,  tendo  em vista  a  legitimidade  concorrente  para  o  exercício  do 

controle abstrato das normas dentro do sistema político, deixou de ser um veto player. 

Ele já não detém o poder de ser um veto point, nas palavras de Kefer e Stasvage, pois 

não possui o poder de bloquear uma proposta de modificação da política. 

Devo  destacar  a  observação  de  Oscar  Vilhena  Vieira  sobre  a  perda  do 

monopólio da via direta pelo Procurador – Geral. Para o autor, mesmo não detendo mais 

71 Cf. MORAES, 2001:605 
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a exclusividade da ação direta, o Chefe do Ministério Público Federal continua numa 

posição  fundamental,  pois  além  dele  continuar  a  ser  um  dos  legitimados  ativos  a 

provocar a jurisdição do Supremo, a Constituição dispõe que ele deve se manifestar 

previamente nas ações de inconstitucionalidade com competência  perante o Supremo 

Tribunal Federal.  Vieira destaca, ademais, que:

 “apesar da perda do monopólio sobre a ação direta de inconstitucionalidade, 
o Procurador Geral passou a ocupar um papel de ainda mais destaque no 
sistema  de  controle,  pois  pouco  valor  havia  em  ser  o  único  órgão 
juridicamente habilitado a postular a inconstitucionalidade por via de ação 
direta, sem que dispusesse para isso, de qualquer autonomia. Nada podia 
fazer a margem da vontade do chefe de Estado” (VIEIRA, 2002:141).

2.3 Conclusão

O Procurador-Geral  da  República,  a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988, 

deixou de ser um “funcionário” do Poder Executivo cuja atuação estava diretamente 

correlacionada  aos  interesses  do  Presidente  da  República  para  se  tornar  um agente 

político,  detentor  de mandato,  o que lhe garante autonomia no desempenho de suas 

atribuições frente aos demais Poderes.

Por outro lado, no período em que foi subordinado ao Presidente da República, 

restou  evidenciado  que  houve  abuso  no  exercício  da  sua  autoridade  no  tocante  ao 

controle  abstrato  das  leis,  o  que   motivou  o  constituinte  de  1987/1988  a  prever 

existência  de  outros  co-legitimados  ativos  para  propositura  das  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade.

Hoje,  friso,  o  Procurador-Geral  da  República  goza  de  autonomia  garantida 

constitucionalmente.  Doutrinadores,  como  Amaral  e  Mendes,  entendem  que  essa 

autonomia por si só não permite a avaliação da sua competência funcional quanto à 

propositura  das  Adins.  O  perfil  profissional  e  ideológico  do  ocupante  do  cargo  é 
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relevante no que pertine a esse item. Entendo que um dos motivos que contribui para 

esse  fato é  a  inexistência de um padrão,  de um rito  uniforme a ser  seguido para a 

propositura da ação dentro do Ministério Público Federal e a competência exclusiva que 

detém  o  Procurador-Geral  da  República  para  proceder  à  análise  dos  fundamentos 

lógicos e formais da ação de inconstitucionalidade.

Logo, a análise do comportamento do Procurador – Geral da República quanto a 

sua  legitimidade  ativa  para  o  exercício  do  controle  concentrado  das  leis  deve  ser 

estudado considerando o âmbito interno da Instituição, segundo o estabelecido na Lei 

Complementar n° 75/1993, bem como a sua atuação face aos demais co-legitimados – 

art. 103 da Constituição Federal.

Desse  estudo,  emerge  para  mim  que,  no  âmbito  interno  da  Instituição,  o 

Procurador-Geral da República é efetivamente, segundo Tsebelis, um veto player.  Por 

outro  lado,  frente  aos  demais  co-legitimados,  o  Procurador-Geral  da  República  não 

constitui um agenda setter72. Devo salientar que o Chefe do Ministério Público Federal 

possui um privilégio em face dos demais co-legitimados, pois  ele sempre se manifesta 

na ação através da emissão de parecer que, apesar de não vincular o julgamento do 

Tribunal, dispõe sobre a constitucionalidade ou não da ação73.

Dito isto, deverei, de agora em diante, estudar a outra instituição que interage 

diretamente com o Procurador-Geral da República no exercício do controle concentrado 

das leis: o Supremo Tribunal Federal.

72 É o agente que detém o poder de estabelecer quando e o que vai ser decidido. É aquele que define o 
tempo e a seqüência das jogadas.
73 Cf.art. 8° da Lei n° 9.868 de 10 de novembro de 1999.
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Capítulo III: O Supremo Tribunal Federal: caixa de ressonância da 
nossa história institucional

O presente capítulo objetiva tentar demonstrar a trajetória percorrida pelo outro 

agente político que irá interagir diretamente com o Procurador – Geral da República na 

revisão abstrata das leis: O Supremo Tribunal Federal.  Essa análise é importante, pois 

como afirma Emília Viotti da Costa, o Tribunal é um caixa de ressonância da nossa 

história institucional74.

Outro ponto que abordarei será o controle constitucional das normas, sobretudo, 

o  controle  abstrato  proferido  através  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Aqui, 

buscarei compreender como funciona esse instituto jurídico, levando em consideração o 

pontuado por Carvalho (2005) de que a compreensão do controle não conseguiu superar 

o  arsenal  explicativo  do  direito.  A  fim  de  buscar  uma  explicação  mais  política, 

considerarei  o  proposto  pelo  autor,  ou  seja,  ir  além  da  via  teórica  constitucional, 

adicionando ao modelo explicativo a análise do desenho institucional, especificamente, 

levarei  em  consideração  a  estrutura  do  Tribunal  e  o  modelo  de  controle  da 

constitucionalidade, haja vista que, para Carvalho, esses dois focos institucionais são 

capazes de definir a estrutura de recompensa e punição dos agentes, influenciando o 

comportamento político deles75. 

3. Poder Judiciário: linhas preliminares

A  promulgação  da  primeira  Constituição,  na  República,  foi  marcada  pela 

influência da teoria norte-americana da separação dos poderes.

74 Cf. COSTA, 2006: 23
75 CARVALHO, 2005:77
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Logo,  sem me  ater  a  detalhes  da  história  política  americana,  mas  a  fim de 

colocar o contexto em que foi concebida a teoria da separação dos poderes, que tanto 

influenciou nossa Constituição de 1891, discorrerei  brevemente acerca do momento 

histórico do surgimento dessa teoria nos Estados Unidos.

Na história americana, o Estado não tinha que se livrar de um legado absolutista, 

mas,  reconstruir o país depois da luta pela independência contra a Inglaterra.  Nesse 

ambiente instável, surgem algumas idéias dominantes acerca do sistema representativo, 

como por exemplo, a convicção de que a maioria quando em conjunto tendia a atuar 

irracionalmente. Madison era um dos principais teóricos dessa teoria.

Dentre os trabalhos de Madison anteriores à convenção constitucional, há um 

denominado  ‘Vícios  do  Sistema  Político’  em  que  ele  fala  sobre  a  mutabilidade, 

multiplicidade e injustiça das leis. No trabalho estão delineadas as características mais 

habituais  e  objetáveis  do sistema político,  pois,  para  ele,  atos  que os  indivíduos  se 

negariam a praticar isoladamente tornavam-se freqüentes quando eles se reuniam em 

assembléias. Assim, ele começou a propor remédios institucionais com o fito de que as 

assembléias legislativas tivessem controles adequados.

Visando assegurar que os setores mais importantes da sociedade (que eram os 

mais ricos, todavia, constituíam a minoria) contassem com o igual poder político da 

maioria,  surge  a  idéia  do  ‘sistema  de  freios  e  contrapesos’  que  estava  orientada  a 

estabelecer diferentes aéreas de poder parcialmente separadas entre si, todavia, capazes 

de controlarem-se. Nesse sistema, Madison ressaltou o papel que deveriam cumprir os 

juízes,  qual seja,  ser  um freio às medidas injustas provenientes do Congresso (onde 

estava representada a maioria)  e prevenir  os avanços do Poder Legislativo sobre os 

demais Poderes.
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Importante, aqui, também ressaltar a idéia de Hamilton, no Federalista n° 78, em 

que ele afirma que a magistratura seria um corpo intermediário situado entre o povo, 

criador da Constituição, e a legislatura responsável pelas normas mais cotidianas.  A 

função óbvia do Judiciário seria manter os legisladores dentro dos limites traçados para 

sua autoridade 76.

A idéia prevalente no sistema de freio e contrapesos era, portanto, a idéia de 

controle. Como controlar a maioria? 

Esse controle não foi explicitado diretamente na Constituição Americana e, sim, 

no  julgamento  do  caso  Marbury  v  Madison julgado  pela  Suprema  Corte  norte-

americana. No julgamento, em uma das passagens mais enfáticas segundo Gargarella, 

afirmou o juiz Marshall: 

“Há só duas alternativas – clarividentes para ser discutidas: ou a 

Constituição  controla  qualquer  lei  contrária  a  ela  ou  a 

legislatura  pode  alterar  a  Constituição  mediante  uma  lei 

ordinária. Entre essas duas alternativas não há meio-termo. Ou 

a  Constituição  é  uma  lei  suprema,  inalterável  por  meios 

ordinários,  ou se encontra no mesmo nível das leis,  e,  assim 

pode ser reformada sempre que seja conveniente ao Congresso. 

Se se toma a primeira alternativa como verdadeira, então a lei 

contrária  a  Constituição  não  é  lei,  mas  se  ao  contrário,  a 

segunda  alternativa  for  verdadeira,  então  as  constituições 

76 Para  mais  detalhes  do  contexto  histórico  norte-americano  sobre  a  separação  dos  poderes  confira 
Gargarella (1996) e O Federalista (2003).
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escritas constituem uma absurda intenção do povo em limitar 

um poder ilimitado por natureza...77” (Gargarella, 1996:47).

Para  Elster,  a  tensão  entre  democracia  e  a  necessidade  de  limitações 

estabilizadoras  78é perene e está sempre presente, tanto nas democracias embrionárias 

como nas democracias já amadurecidas79.

Voltando ao Brasil, verifico que essas opiniões influenciaram os nossos políticos 

no momento de fundação da nossa República. Mais especificamente,  no que toca ao 

Poder Judiciário, devo ressaltar que, antes mesmo da promulgação da Constituição de 

1891,  o  Decreto  de  n°  510,  de  22  de  junho  de  1890,  já  dispunha  sobre  a  criação, 

composição e competência do Supremo Tribunal Federal.

3.1. O Supremo Tribunal Federal: história institucional

O  Supremo  Tribunal  Federal  é,  segundo  O’Donnell,  um  sistema  de 

accountability incluído entre os órgãos de  balance, como já demonstrei. Do ponto de 

vista da governabilidade, a participação do Judiciário no jogo político torna o processo 

de tomada de decisão mais incerto e custoso, tendo em vista que se inclui mais um ator 

político com poder de veto.

77 Tradução livre. No original: “<<hay solo dos alternativas – demasiado claras para ser discutidas-: o la 
Constituición controla cualquier ley contraria a aquellá,  o la legislatura puede alterar la Constituición 
mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos médios: o la Constituición es la ley 
suprema, inalterable por médios ordinários, o se encuentra al mismo nível que las leys y, por lo pronto, 
como cualquiera de ellas puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es 
cierta la primera alternativa, entonces uma ley contraria a la constituición nos es ley; pero si en cambio es 
verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar 
um poder ilimitable por naturaleza...>> (Gargarella, 1996:47)
78 Não irei  adentrar,  aqui,  por entender que não se faz  necessário ao objeto do nosso estudo na rica 
discussão doutrinária sobre democracia e constitucionalismo, para tanto, remeto os interessados a lerem 
Arantes e Kerche (1999), Elster e Slagstad (1999), Vieira (2002), etc.
79 Cf. ELSTER, 1999:45
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Por outro lado,  Arantes  e Kerche assumem a hipótese de que as  instituições 

judiciais brasileiras têm contribuído para o processo recente de liberalização do Estado. 

Os autores entendem a concepção de liberalização no seu sentido clássico, ou seja, a 

redução de oportunidades do exercício despótico do poder político. Destacando, ainda, 

que  somente  sob  um Estado  constitucional,  com  arranjos  institucionais  capazes  de 

oferecer limites a ações arbitrárias do poder político é que se torna possível a proteção 

do indivíduo sob o manto do Estado de Direito80.

Pois bem. Desde a nossa primeira Constituição foram estabelecidos os pilares 

com vista à essa limitação, pois a Constituição de 1891 dispunha sobre a separação dos 

poderes, a supremacia da constituição,  através do controle difuso das normas,  assim 

como, concedeu ao Supremo Tribunal Federal o papel de última instância do Judiciário.

 Emilia  Viotti  da Costa  ressalta  que desde o seu início  o Supremo Tribunal 

Federal  vem  funcionando  como  uma  caixa  de  ressonância,  pois  registra  os  ritmos 

agitados  da  história  nacional,  “sendo  inevitavelmente  levado  a  participar  das  lutas 

políticas que se travam à sua volta e sofrendo suas conseqüências, o Supremo Tribunal 

é, ao mesmo tempo, agente e paciente dessa história” (COSTA, 2006:23).

Como agente e paciente da nossa história, o Supremo sofreu retrocessos. Nem 

sempre a  sua independência,  garantida constitucionalmente,  fora  mantida  na prática. 

Nem sempre, também, as suas decisões foram cumpridas. O seu papel como instituição 

de accountability não rara vezes foi enfraquecido ou quase desapareceu.

O desrespeito a sua autoridade surge já no período da nossa Primeira República. 

Na época, como o nosso sistema de controle de constitucionalidade era difuso, o viés 

político  das  decisões  do Supremo transparecia  por  meio do julgamento  dos  habeas 

corpus.

80 Cf. ARANTES E KERCHE, 1999: 32.
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A título de exemplo posso citar a sessão ocorrida no dia 02 de agosto de 1893, 

quando esse Poder reconheceu a sua competência originária para julgar os pedidos de 

habeas corpus.  A partir  de  então,  quando prisões  fossem efetuadas  por  autoridades 

federais  e  não  –  judiciárias  o  prejudicado  teria  o  direito  de requerer  a  proteção do 

remédio constitucional  em quaisquer  instâncias  da Justiça  Federal.  Tal  decisão,  que 

dizia respeito a casos de prisão efetuadas na Revolução Federalista no Rio Grande do 

Sul, contrariou o Governo de Floriano.

Essa decisão somada a outras deixou Floriano Peixoto, na época Presidente da 

República, desgostoso com o Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República, 

então, tomou medidas retaliatórias. Como por exemplo, o não preenchimento das vagas 

da Corte provenientes de aposentadoria dos Ministros, ficando o Tribunal muito tempo 

sem  quorum  para  realizar  as  sessões.  Ademais, como  os  impasses  não  cessaram, 

diversos habeas corpus concedidos não foram cumpridos81.

Outro momento de extrema turbulência para o Supremo, segundo Costa, adveio 

com a revolução de 1930, pois entre os anos de 1930 e 1945, o Tribunal fora obrigado a 

“assistir passivamente à demissão dos ministros, à alteração do seu funcionamento e à 

invasão das suas prerrogativas pelo Executivo” (COSTA, 2006:68).

A Lei de Segurança Nacional de 193582, por exemplo, permitiu ao Executivo, 

que sempre  que o Tribunal  declarasse uma lei  inconstitucional,  tal  declaração fosse 

levada a juízo do Presidente da República e se ele a considerasse necessária ao bem- 

estar  do  povo  ou  à  promoção  do  interesse  nacional,  o  julgamento  seria  levado  ao 

Congresso.  Caso o Congresso confirmasse  a decisão do Presidente,  a  declaração de 

inconstitucionalidade  ficaria  sem efeito.  Costa  nos  lembra  que  essa  prerrogativa  do 

Legislativo tinha efeito sobretudo simbólico,  pois a partir  de 1937, o Legislativo foi 

81 Cf. COSTA, 2006:31-33
82 Lei n° 38 de 04 de abril de 1935
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dissolvido e  Vargas  passou a  governar  por Decretos.  Vargas utilizou-se  de diversos 

Decretos-lei para anular as decisões do Supremo83.

Outro  momento  de  suspensão  de  garantia  da  magistratura  ocorreu  durante  a 

vigência do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968.

O constituinte de 1988 foi atento a essas interrupções históricas na autonomia do 

Poder Judiciário.  Apesar de não ter feito modificações significativas  na estrutura do 

Supremo  Tribunal  Federal,  pois  não  o  converteu  exclusivamente  em  um  Tribunal 

Constitucional, patrocinou alterações na esfera da sua jurisdição redefinindo o seu papel 

no sistema político-constitucional brasileiro.

Uma dessas redefinições foi a ampliação significativa da competência originária 

do Supremo Tribunal Federal no controle abstrato das normas.

3.2. Controle de Constitucionalidade: o modelo abstrato

A  antecessora  do  controle  abstrato  das  normas  no  direito  brasileiro  foi  a 

denominada representação interventiva. Esse instituto jurídico foi positivado no Direito 

brasileiro, na Constituição de 1934, e tinha por fim solucionar os conflitos entre a União 

e os Estados-Membros. Era um processo especial perante o Supremo Tribunal Federal 

que objetivava decretar a legalidade da intervenção federal, assim, esta só seria legal 

depois que o Órgão judiciário reconhecesse pela constitucionalidade da lei que dispunha 

acerca da intervenção.

Segundo Gilmar  Ferreira  Mendes  ”(...)  Embora  a  representação  interventiva 

configurasse  uma  peculiar  forma  de  composição  de  conflitos  federativos,  a 

jurisprudência e a doutrina brasileira trataram esse processo como típico processo de 

controle abstrato das normas” (MENDES, 2005:64).
83 Cf. COSTA, 2006:77
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O sistema de controle abstrato das normas só passa a figurar, legalmente, entre 

nós, quando da promulgação da Emenda Constitucional n° 16, de 26 de novembro de 

1965. Por meio dela, foi introduzido ao lado da representação interventiva um sistema 

de  controle  abstrato  das  normas  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  visando  a 

verificação ou não da constitucionalidade das leis ou atos normativos.

A representação interventiva e a ação direta de inconstitucionalidade têm objetos 

diferentes. A primeira pressupõe um conflito entre a União e qualquer Estado-Membro 

da  Federação.  Já  a  segunda,  se  destina  a  defesa  da  própria  norma  constitucional 

independentemente de qualquer interesse específico.

“Com isso logrou o constituinte brasileiro positivar a proposta formulada por 

Kelsen quanto à instituição de um advogado da Constituição (Verfassungsanwalt) que 

deveria deflagrar o controle ex officio sempre que uma lei se lhe afigurasse incompatível 

com a Constituição84” (MENDES, 2006:69).

Kelsen,  na  realidade,  propunha,  através  do  controle  concentrado,  superar  as 

divergências entre os órgãos judiciais incumbidos de interpretar e aplicar a lei com o 

fim de evitar que uma lei fosse aplicada por alguns tribunais e inaplicada por outros, o 

que, para ele, colocaria em risco a própria autoridade da Constituição como lei suprema.

 Outra inovação no modelo kelseniano diz respeito aos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade, pois com o fim de tornar o sistema de controle mais racional e 

compatível com a tradição de um direito codificado – como é o nosso – a declaração de 

84 Kelsen também reconheceu que existe no regime democrático uma disputa de opiniões. Uma disputa 
entre a maioria e a minoria variável, no âmbito do Congresso, conforme a matéria a ser debatida. Essa 
variação gera instabilidade na governabilidade e, consequentemente, na democracia, logo, com o fim de 
assegurar o regime democrático, o jurista previu a necessidade de controle. A existência de uma minoria 
pressupunha, portanto, a criação de direitos a serem resguardados constitucionalmente a fim de evitar a 
ditadura da maioria. “Essa proteção da minoria é função essencial dos chamados direitos  fundamentais e 
liberdades  fundamentais,  ou  direitos  do  homem  e  do  cidadão  garantidos  por  todas  as  modernas 
constituições das democracias parlamentares” (Kelsen, 1993:67). A defesa da Constituição, por sua vez, 
no  modelo  Kelseniano,  deveria  ser  feita  exclusivamente  através  de  um  tribunal  constitucional  que 
mediante uma sentença anularia o caráter geral do ato inconstitucional por não estar em conformidade 
com a Constituição. Ele, portanto, não reconhecia o modelo americano de controle de constitucionalidade 
pela via incidental.
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inconstitucionalidade formulada pelo Órgão Jurisdicional Supremo passou a ter o papel 

de revogar o ato inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade de uma norma 

produz efeitos ‘erga omnes’.

O constituinte de 1987, todavia, não reconheceu tão -somente em nosso sistema 

constitucional o controle concentrado das normas e manteve, como era disposto desde a 

Constituição de 1891, o controle difuso85. O que gerou, entre nós, um sistema híbrido de 

controle da constitucionalidade. Esse hibridismo gera conflitos dentro do ordenamento 

jurídico, haja vista que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 

diretas  de  inconstitucionalidade,  não  vinculam86 os  demais  órgãos  jurisdicionais 

inferiores a aplicá-la.

Arantes e Kerche defendem que esse sistema híbrido decorreu de um dilema em 

que os constituintes de 1987/1988 na época se defrontaram, qual seja: 

“  (...)  de  um  lado,  como  parte  importante  do  processo  de 
liberalização, era preciso restaurar a independência e autonomia do 
Judiciário – nesse sentido, reafirmar o princípio difuso, permitindo a 
todo e qualquer  juiz  exercer  o controle  constitucional,  era um dos 
postos  mais  importantes  –  e,  de  outro,  a  experiência  vinha 
demonstrando  que  a  crescente  concentração  da  competência  de 
controle  constitucional  num órgão  especial,  embora  associada   ao 
autoritarismo era adequada à maior eficácia e estabilidade do sistema 
político”. (ARANTES et alli,1999:36).

3.2.1. O Supremo Tribunal Federal: desenho institucional na Constituição Federal 
de 1988 e controle concentrado da constitucionalidade

85 No controle difuso, o objeto da ação não é objetivo, ou seja, existe um litígio a ser resolvido entre as 
partes do processo e só por via incidental o juiz declara a norma inconstitucional. Qualquer juiz pode 
participar da adjudicação constitucional. Importante ressaltar, ainda, que a decisão proferida só produz 
efeitos entre as partes do processo.
86 Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional de n° 3, de 17 de março de 1993, que instituiu 
a Ação Declaratória de Constitucionalidade cujo pronunciamento definitivo do Supremo possui eficácia 
contra todos e vincula todas as instâncias inferiores, quer dos órgãos do Poder Executivo, quer dos órgãos 
do Poder Judiciário.

61



O  constituinte  de  1987/1988  não  partiu  de  um  anteprojeto  de  constituição 

adotando uma sistemática de trabalhos que, segundo Moreira Alves, em geral não é 

seguida e acaso seguida possivelmente o terá sido com péssimos resultados. Com efeito, 

os  trabalhos  da  Assembléia  Nacional  Constituinte,  posso  dizer  sucintamente,  foram 

sistematizados da seguinte forma: existência de comissões temáticas com sessenta ou 

mais membros, elaboração de projetos sobre temas que seguiam para uma comissão ou 

mais e, posteriormente, seguiam para a comissão de sistematização87.

Não houve, portanto, uma idéia preconcebida acerca do Poder Judiciário, em que 

pese a atuação dos lobbies dos magistrados junto às comissões durante os trabalhos. 

Carvalho afirma que boa parte da literatura circunscreveu o tema dentro da arena da 

democratização; as alterações no Poder Judiciário eram apenas mais um ingrediente, 

dentre tantos, necessário à consolidação da democracia brasileira88.

No que concerne ao desenho institucional do Supremo Tribunal Federal este não 

passou por grandes alterações. A escolha de seus Ministros permanece nas mãos do 

Presidente  da  República,  como desde  o  início  da  nossa  história  republicana,  assim 

como,  ele  não  foi  transformado  em  Tribunal  Constitucional.  No  entanto,  deve  ser 

sublinhado o fato do Tribunal ter adquirido autonomia financeira.

Devo  ressaltar,  todavia,  que  outras  mudanças  trouxeram  por  via  transversa 

alterações no desempenho das atividades do Supremo Tribunal Federal. Posso citar:

1) O  aumento  da  jurisdição  constitucional  através  de  uma  ampla 

constitucionalização  dos  direitos,  assim,  todos  os  conflitos  relevantes  e  suas 

resoluções passam pelo Tribunal;

87 Cf. MOREIRA ALVES, 1997: 274
88 Cf. CARVALHO, 2005:60
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2) A constituição  regula  o  ingresso,  a  atividade  e  a  competência  do 

Tribunal,  bem  como  a  forma  de  nomeação  de  seus  Ministros  que  possuem 

vitaliciedade, logo, torna-se difícil ingerência político-conjunturais. A vitaliciedade 

dos  Ministros,  por  outro  lado,  torna  a  accountability  política  da  sociedade 

inexistente e

3) A previsão de um amplo leque de agentes legitimados a propor a ação 

direta de inconstitucionalidade, assegurando a eles a ausência de constrangimentos 

(nas  suas  atuações  os  legitimados  só  estão  adstritos  aos  requisitos  de 

admissibilidade).

Dentre essas mudanças, destaco, por concordar com Vieira, que um dos aspectos 

positivos  do  sistema  constitucional  de  1988  refere-se  à  ampliação  dos  agentes 

legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, pois  “além de aumentar as 

possibilidades de fiscalização da constitucionalidade das leis, por via de ação direta, 

expandiu o próprio papel  do Supremo,  enquanto arena política,  no qual os diversos 

grupos  disputam  a  realização  ou  o  bloqueio  da  vontade  constitucional”  (VIEIRA, 

2002:227).

A doutrina vem aceitando a tese de que a ampliação dos legitimados ativos na 

ação direta de inconstitucionalidade, juntamente com o desenho dessa ação têm trazido 

conseqüências para o fenômeno da judicialização89 na política brasileira. Uma dessas 

conseqüências é a predominância do controle abstrato sobre o controle difuso90.

89 A expressão ganha corpo com o trabalho de Tate e Vallinder de 1996 que formulou linhas de análises 
comuns para a pesquisa empírica comparada do poder judiciário em diferentes países e que buscavam 
verificar os efeitos da expansão do Poder Judiciário no processo decisório dos sistemas democráticos. No 
presente trabalho, sigo Carvalho, para quem de uma forma geral o termo judicialização procura abarcar as 
causas e conseqüências da expansão do Poder Judiciário no processo decisório das democracias, ademais, 
o fenômeno se apresenta como resposta à determinada engenharia institucional (alteração na legislação, 
criação ou reestruturação de uma instituição) e, até mesmo, uma simples decisão judicial. Enfim, o autor 
entende  a  judicialização  como o  fenômeno  da  potencializaçào  dos  membros  do  Poder  Judiciário  no 
policy-making. Cf. CARVALHO, 2005:10.
90 Carvalho chama atenção para o fato de que o amplo rol dos legitimados ativos, previstos no art. 103 da 
Constituição, acarretou o esvaziamento do controle difuso entre nós. Para ele, a preferência pelo modelo 
concentrado faz-se presente sob dois pontos de vista: 1. Um de natureza política em que está presente: a) 
a ausência do custo político para quem propõe; b) a possibilidade de veto de uma proposta do Executivo 
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Essa predominância do controle abstrato, por sua vez, faz surgir a necessidade 

de explicar o fenômeno da judicialização através desse modelo. Nesse sentido, como o 

controle  abstrato  brasileiro  se  aproxima  do  controle  concentrado  europeu,  Carvalho 

defende que duas abordagens teóricas produzidas pela literatura européia podem ser 

utilizadas entre nós, quais sejam:

1) A  abordagem  do  policy-seeking  approach:  que  significa  a 

expansão  da  jurisdição  constitucional  sobre  o  policy-making governamental 

(política  da  maioria).  Essa  abordagem  está  baseada  em  duas  premissas:  a 

primeira  é  de que quem aciona a  jurisdição constitucional  o  faz  contra  uma 

legislação que vai de encontro a sua preferência e a segunda que não existe custo 

associado ao pedido de revisão abstrata da constituição, ou se custo houver os 

benefícios potenciais são mais altos do que os custos. Os atores políticos que 

perderam no processo legislativo (minoria) podem tentar rever o resultado na 

esfera judicial e

2) A  segunda  abordagem  explica  a  judicialização  por  meio  das 

regras institucionais. Se as Cortes Constitucionais são independentes e insuladas 

de  ingerências  políticas  quer  do  Legislativo,  quer  do  Executivo,  elas  podem 

decidir sem constrangimento – Unconstrained Courts Approach. Os juízes são 

agentes livres e não estão sujeitos em suas relações à maioria legislativa ou a 

partidos políticos.

ou da maioria legislativa; 3) o caráter de maior visibilidade de uma ação direta de inconstitucionalidade e 
seu efeito midiático, provocado pela abrangência  erga omnes do julgamento e  2. O segundo advém de 
uma perspectiva jurídica, qual seja, a ampla legitimação, a presteza e a celeridade do modelo processual , 
dotado inclusive da possibilidade de se suspender imediatamente a eficácia do ato normativo questionado, 
mediante o pedido cautelar. (CARVALHO, 2005:63-64)
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Carvalho  pontua  que,  só  a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988  e  com o 

predomínio da revisão abstrata da legislação, os cenários do policy-seeking approach e 

do  unconstrained courts  approach são  verificados  simultaneamente  entre  nós.  “Isso 

implica que, segundo as análises do fenômeno da judicialização na Europa, a partir de 

1988,  o  Brasil,  em  termos  teóricos,  possui  um  ambiente  político  favorável  à 

judicialização da política” (CARVALHO, 2005:88).

Finalmente, a observação da judicialização, para o autor, pode ser vista por meio 

de três variáveis explicativas:

“A primeira variável, “Quantidade de Legitimados”, sugere que quanto 
maior o número de legitimados maior é a probabilidade de ocorrer uma 
judicialização.  A segunda, “Constrangimentos aos Legitimados”,  zela 
pela  liberdade  do  legitimado  em  propor  uma  ação  declaratória  de 
inconstitucionalidade. A terceira, “Autonomia do Poder Judiciário, foi 
sendo  conquistada  durante  a  história  republicana  brasileira  e  tem na 
Constituição de 1988 o seu melhor momento” (CARVALHO, 2005:69).

Essas variáveis ganham importância ao se analisar a Judicialização no Brasil, 

entendo, pelos seguintes fatores: 

1) A  primeira  variável  é  importante,  pois  desde  o  início  do 

reconhecimento  pelo  ordenamento  jurídico  brasileiro  do  controle  de 

constitucionalidade,  leia-se  ação  representativa,  só  havia  um único  legitimado 

ativo,  o  Procurador-Geral  da  República,  vinculado  até  a  promulgação  da 

Constituição  de  1988  ao  Chefe  do  Poder  Executivo.  Em  outras  palavras,  na 

realidade quem detinha o controle da agenda do que podia ser judicializado ou não 

era o Presidente da República;

2) A segunda variável é nova no ordenamento constitucional e levará 

algum  tempo  para  ver  como  ela  se  consolida,  no  entanto,  se  até  antes  da 
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promulgação  da  Constituição  de  1988,  o  Procurador-Geral  da  República  era 

responsável por 100% das ações diretas de inconstitucionalidade, no período que 

vai de 1988 a 2002, os partidos de políticos foram responsáveis perante o Supremo 

Tribunal Federal por 34,3% do ajuizamento desse tipo de ação91.

3)  A terceira variável, autonomia do Poder Judiciário, em que pese 

estar resguardada constitucionalmente, só será possível observar a sua efetivação 

com o passar dos anos, em que fique caracterizado o respeito (cumprimento) das 

decisões judiciais pelos demais Poderes. 

O fato é que, para Ferreira Filho, seguramente o Supremo Tribunal Federal vem 

refletindo  um  fenômeno  mundial  da  judicialização  da  política,  sobretudo,  após  a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Ele chega a afirmar que o juiz já não é 

mais o aplicador neutro da lei e analisando o controle da constitucionalidade, de uma 

forma geral como posto na Constituição, afirma:

“Tire-se desta análise o primeiro registro de algo que se repetirá, 
o papel do Judiciário torna-se acentuadamente de caráter político. 
No  caso  do  controle  de  constitucionalidade,  a  ação  direta  de 
inconstitucionalidade,  que  se  generaliza,  e  a  ação  direta  de 
constitucionalidade fazem dele um legislador negativo, enquanto 
a  ação  de  inconstitucionalidade  por  omissão  e  o  mandado  de 
injunção  o  impelem  a  tornar-se  um  legislador  ativo.”. 
(FERREIRA FILHO, 1995:33)

3.2.2. O Supremo Tribunal Federal e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade

Nesse ponto, tomo por base o trabalho de Carvalho (2005), especificamente, no 

seu  capítulo  V,  em  que  ele  trabalha  e  analisa  os  dados  das  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade (Adins), no período de 1988 a 2002 e que tem por objeto jurídico 
91 Cf. CARVALHO, 2005:124
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a legislação federal, assim como, utiliza a decisão liminar e a decisão de mérito, a fim 

de aferir o desempenho dos requerentes junto ao Supremo Tribunal Federal. A pesquisa 

também leva em consideração o tipo da lei que foi questionada perante o Tribunal92.

Esclareço que adoto esse trabalho para a análise, pois como afirma o autor “a 

idéia central é compreender melhor o processo de judicialização da política, tomando 

como pano de fundo as conseqüências da revisão abstrata da legislação” (CARVALHO, 

2005:123).

O autor constata que todos os legitimados ativos demonstram, de maneira geral, 

uma maior preocupação com a legislação ordinária,  o que de certa forma para ele é 

explicado,  tendo  em  vista  o  amplo  leque  das  matérias  jurídicas  que  podem  ser 

regulamentadas por este tipo de legislação, assim como, o amplo campo jurisdicional 

desse tipo de ação.  Importante, também, é a constatação de que o Procurador-Geral da 

República  preocupa-se,  sobretudo,  com  as  decisões  judiciais,  incluindo  as 

administrativas,  e,  outros  legitimados,  como  a  OAB,  os  Partidos  Políticos  e  as 

Confederações ou Entidades de Classe realizarem uma vigilância significativa sobre as 

Medidas Provisórias. 

A  possível  explicação  da  judicialização  das  medidas  provisórias  pode  estar 

conectada ao seu caráter legislativo especial, pois como ela é editada diretamente pelo 

Presidente da República não há um debate parlamentar ex ante e, assim, há uma especial 

vigilância sobre esse tipo de legislação.

Existe, finalmente, quanto à matéria a ser judicializada a constatação de que os 

legitimados ativos buscam acionar tópicos relacionados com sua função ou interesse.

92 O autor classifica o tipo de lei obedecendo às seguintes especificações: 1) legislação ordinária – todo o 
texto legal produzido pelos Poderes Executivo e Legislativo que possua a função de ordenação, regulação 
e  controle  cotidiano  da  administração  pública  e  que  foi  alvo  de  uma  Adin.  Incluindo  decisões 
administrativas,  ato  declaratório,  resolução,  portaria,  CLT,  decreto,  deliberações,  convênio,  CPI,  lei 
federal, instrução normativa, etc; 2)  Decisão Judicial e/ou Administrativa – todas as decisões judiciais e 
atos administrativos do Poder Judiciário e do Ministério Público, inclusive, os atos administrativos da 
Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB); 3) Medidas Provisórias; 4) Emenda `a Constituição; 5) Lei 
Complementar e a Constituição. Cf. CARVALHO, 2005:126-127.
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Um  ponto  importante,  a  ser  especialmente  destacado,  é  como  vem  sendo 

realizado o julgamento das Adins pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse item, Carvalho 

procura  compreender  se  o  mesmo vem se  pronunciando em sede  de  liminar  ou  de 

mérito93. A intenção, nesse tópico, é compreender que tipo de lei vem sendo revisada, 

assim como, quais os atores e requerentes são parceiros do Tribunal na adjudicação 

constitucional, enfim, que espécie de rule making vem sendo produzido.

Carvalho chama atenção,  em virtude da existência  de  um grande número de 

legitimados ativos, para o fato de que a Corte Constitucional estabeleceu critérios para o 

ajuizamento  da  ação,  logo,  deve  haver  a  pertinência  subjetiva  entre  o  legitimado 

elencado no art. 103 da Constituição Federal e o tema objeto da ação, entretanto, os 

atores políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Procurador – Geral da República 

não precisam demonstrar  a pertinência  temática  em que pese os dois últimos serem 

legitimados não eleitos.

Dentre os legitimados que tiveram decisão em sede de liminar um se destaca: o 

Procurador-Geral da República. Esse destaque para Carvalho não advém do fato desse 

agente político constituir um ator jurídico, pois das 103 ações impetradas por atores 

jurídicos  (OAB e entidades  de  classe  da burocracia  jurídica)  só o Procurador-Geral 

obteve 87,4% das liminares concedidas no todo ou em parte. Esse fato não pode ser 

explicado  pelo  domínio  da  ‘linguagem  jurídica’,  para  o  autor,  há,  na  realidade,  a 

transcendência  do  aparato  técnico  da  teoria  do  direito  que  adentra  no  estreito 

relacionamento institucional.

No que toca às decisões de mérito,  o autor chega a seguinte conclusão: “Em 

outras palavras, em 14 anos, o Supremo Tribunal Federal resolveu interferir, no todo ou 

93 O julgamento em sede de liminar é uma medida de caráter provisório que o juiz concede, tendo em 
vista  o  bom  direito  demonstrado  pelo  autor,  assim  como,  o  perigo  da  demora  em  se  aguardar  o 
julgamento  definitivo da  ação,  pois  quando do pronunciamento  do mérito,  a  decisão não poderá  ser 
cumprida ou a espera do julgamento produzirá efeitos deletérios para a segurança do sistema jurídico. No 
julgamento de mérito o Tribunal julga o objeto da ação.
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em parte, em 7,3% dos casos. Portanto, a Corte Suprema brasileira vem decidindo boa 

parte  das  ações (quase  70% delas);  dentre  estas,  boa  parte,  quase  2/3,  não recebeu 

nenhum tratamento de revisão, um outro montante,  1/3,  aguarda julgamento;  apenas 

uma  pequena  parcela  é  efetivamente  revisada  judicialmente.  O  grande  número  de 

decisões contrárias a uma revisão revelam, do ponto de vista da política, uma relutância 

em  interferir  no  processo  legislativo”  (CARVALHO,  2005:137).  Aqui,  também,  o 

Procurador-Geral se destaca, pois ele obteve 34,3% de sucesso nas decisões de mérito, 

enquanto os outros atores jurídicos só obtiveram 6,5% de sucesso94.

Outro  fato  curioso  é  que  os  demais  legitimados  ativos  que  mais  acionam o 

Tribunal, tais como os Partidos Políticos, Entidades de Classe e Confederação Sindical, 

são os que tiveram o pior desempenho95. Nesse sentido, a adjudicação compartilhada 

que beiraria  a  uma democracia  participativa  não encontra  ressonância no âmbito  da 

Corte Constitucional.

Quanto  ao  tipo  de  lei  que  vem  sendo  alvo  da  interferência  da  Corte 

Constitucional uma se destaca: as que possuem por objeto a política judicial.  Carvalho 

conclui que existe uma parceria no rule making entre a Procuradoria-Geral da República 

e o Supremo Tribunal Federal. Essa parceria tem como foco principal a administração 

judicial,  pois,  nesse  tema,  48,3%  das  liminares  foram  concedidas.  Em  seguida, 

aparecem com 21,3% liminares que dizem respeito à regulação da sociedade civil96 e, 

por fim, com 16,8% as que dizem respeito à política tributária.

Enfim, “a tese de que o Supremo Tribunal Federal, com base na revisão abstrata 

da  legislação,  vinha  assumindo  papéis  importantes  no  processo  decisório  fica 

seriamente  comprometida.  Os  dados  demonstram  que  o  único  papel  que  a  Corte 

94 Cf. tabela III, do Anexo.
95 Cf. tabelas II e III, do Anexo.
96 A regulação da sociedade civil, para o autor, inclui normas que ordenam as relações entre particulares, 
como, por exemplo, a regulamentação da cobrança de mensalidades escolares, corporações profissionais, 
do meio ambiente e das populações indígenas. Cf. CARVALHO, 2005:130.
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Suprema  indica  almejar  é  a  de  dar  a  última  palavra  em  assuntos  judiciais”. 

(CARVALHO, 2005:148).

3.3. Breves considerações acerca da pesquisa empírica no tocante às Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade

No que diz respeito às ações diretas de inconstitucionalidade, procurei verificar em 

entrevista com os Sub-Procuradores da República como eles entendem o processo de 

judicialização da política. Para tanto, inicialmente, indaguei sobre o bom desempenho 

nos  índices  de  apreciações  das  Adins  que  o  Procurador-Geral  da  República  aufere 

quando o comparamos aos demais co-legitimados, em que pese ser baixo o índice de 

apreciação das referidas ações no Supremo Tribunal Federal.

Nenhum dos Sub-Procuradores conhecia dados estatísticos no que toca à apreciação 

do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, 

quando os índices eram apresentados, eles diziam supor que o bom índice de apreciação 

poderia advir do nível profissional dos Procuradores, do fato das Adins propostas por 

esse agente político não serem tendenciosas, haja vista que ele faz uma interpretação 

mais sistemática e tem uma atuação mais técnica, mais imparcial, enquanto os outros 

co-legitimados defendem interesse que lhes são próprios e, finalmente, que existe uma 

seleção bastante rigorosa para a própria propositura da ação dentro da Instituição.

Quando  indagados  sobre  a  judicialização  da  política,  especificamente,  acerca  do 

Supremo Tribunal Federal  ter,  como afirma a doutrina,  escolhido como ‘parceiro’  o 

Ministério Público, os entrevistados não entendiam diretamente a pergunta, fazendo-se 

necessária a explicação do que a entrevistadora entendia como judicialização da política 

e,  que  resumidamente  posso  afirmar,  era  explicado  como  o  Tribunal  participa  do 

processo decisório na tomada das decisões políticas, do rule making. 
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Depois  da  explicação,  os  entrevistados,  de  forma  geral,  disseram  entender  que  o 

controle de constitucionalidade não é exercido visando a participação no processo de 

tomada-de-decisão e, sim, como defesa do Ordenamento Jurídico, mais precisamente a 

defesa da Constituição. Eles defendem, visto de uma forma global, que na propositura 

de uma Adin o que prevalece é a visão técnica do Direito.

Quando questionados, ainda, sobre essa possível ‘parceria’, sobre um relacionamento 

mais estreito entre as duas Instituições, eles afirmaram não acreditar nessa ‘parceria’, no 

entanto, denotavam que o Ministério Público, com o passar do tempo, fez mostrar ao 

Supremo a seriedade do trabalho desenvolvido pela  Instituição,  que tal  relação fora 

construída ao longo do tempo. Relação essa que demonstra que a Instituição desenvolve 

sua atuação de uma forma mais neutra, tendo em vista o primado do Ministério Público, 

qual seja, a defesa da Constituição, por outro lado, as outras partes têm o compromisso 

atrelado  a  interesses  que  lhes  são  próprios.  Todavia,  um dos  procuradores  chega  a 

lembrar que na composição do Supremo sempre existiu a possibilidade de um de seus 

membros ser egresso do Ministério Público Federal e vice-versa.

Para  mim,  não  é  possível  comprovar  por  meio  das  entrevistas  que,  como  afirma 

Carvalho, há na apreciação do controle abstrato das leis,  quando do julgamento das 

Adins propostas pelo Procurador-Geral da República, a transcendência não somente do 

aparato técnico do direito,  mas,  um relacionamento  entre os Órgãos que adentra no 

campo institucional. 

A hipótese de Carvalho, contudo, merece maior estudo, aprofundamento, pois em que 

pese  ela  não  ser  admitida  pelos  entrevistados  fica  subentendida,  nas  entrelinhas,  a 

confiabilidade  existente  entre  as  duas  Instituições.  Observe  a  resposta  do  Sub- 

Procurador n ° 01 acerca do índice de apreciação das Adins:
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“O  que  acontece  é  o  nível,  bom  nível,  né,  do  profissional  dos  Sub-
Procuradores  Regionais  da  República  em  que  gerou  até  uma  atitude  de 
respeito da Suprema Corte, de confiança da Suprema Corte, né? Eu ouvi até 
um ministro dizendo, olha, eu digo isso na minha área que é, sobretudo, é o 
campo criminal, ministro disse assim, olha, Fontelles, eu sei como você me 
traz a questão, tá muito bem trazida, eu posso não dar razão a você, você tá 
entendendo isso?  Estou entendendo.  Agora, como vem, ali, como vem não 
tem defeito. Então, a gente conseguiu aí pelo esforço pessoal não é, enfim, 
pela  avaliação profissional,  tal,  né? um respeito muito  grande da Suprema 
Corte, se bem que nós atuamos com independência,  com seriedade, né, se 
deve a isso aí, testado dia a dia...”

Também acredito que um bom caminho para apreciação desse índice seja uma 

pesquisa em que se observe o comportamento do Procurador-Geral da República no seu 

todo. Ou seja, os estudos de casos das ações propostas não devem se ater apenas às 

ações propostas, mas também verificar a manifestação oferecida por esse agente político 

quando ele  é  ouvido a  fim de  emitir  parecer.   Será  que  não poderá  existir  alguma 

influência  desses opinativos? Em que termos percentuais,  o parecer  é acolhido pela 

Corte Suprema?

E, finalmente, porque o Supremo Tribunal Federal quando instado a judicializar 

a política não o faz mais ativamente. Será que é porque ele não consegue exercer o seu 

papel  de  Corte  Constitucional  por  também ter  atribuições  não  constitucionais  ou  é 

porque  ele,  efetivamente,  não  quer  participar  do  processo  de  tomada-de-decisão  do 

aparato  estatal.  Essas  são  algumas  questões  que  emergiram  quando  do  curso  das 

entrevistas e que, acredito, podem apontar caminhos para pesquisas futuras.

3.4 Conclusão

O  Poder  Judiciário  diferentemente  do  Ministério  Público  não  assume  na 

Constituição Federal de 1988 um novo perfil, totalmente diverso do que tinha até então. 

A  sua  configuração  como  uma  instituição  contra-majoritária,  que  advém  desde  a 
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concepção formulada pelos Federalistas da necessidade da existência de instrumentos de 

controle, sempre existiu antes mesmo da promulgação da nossa  Constituição de 1891. 

Com efeito, essa Constituição previu a supremacia da Carta Magna ao reconhecer o 

controle difuso e concedeu ao Supremo Tribunal Federal o papel de última instância do 

Poder Judiciário.

É  bem verdade,  como  afirmou  Emilia  Viotti  da  Costa,  que  nem sempre  as 

decisões do Tribunal  foram cumpridas,  tendo em vista  que ele  funciona como uma 

“caixa de ressonância” que registra os ritmos agitados da nossa história. O constituinte 

de 1987/1988 atento a essas interrupções históricas, apesar de não ter feito modificações 

significativas na estrutura do Tribunal, não o convertendo em tribunal constitucional, foi 

atento à sua autonomia e ao fortalecimento. 

Assim, foi-lhe concedida autonomia financeira (o Tribunal dispõe de orçamento 

próprio). Outro ponto de reforço desse Poder ocorreu por via transversa, ou seja, por 

meio  do  aumento  da  jurisdição  constitucional  advinda  através  de  uma  ampla 

constitucionalização dos direitos, da vitaliciedade de seus Ministros e do amplo leque de 

agentes legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade. Essas mudanças 

provocaram o reforço no desempenho de suas atividades. 

Outro ponto de destaque na Constituição de 1988 foi as mudanças para provocar 

a  judicialização  na  política  brasileira  que  advém,  sobretudo,  da  ampliação  dos 

legitimados ativos a propor a ação direta de inconstitucionalidade e da presença dos 

cenários  do  policy-seeking  approach e  do  unconstrained  courts  approach 

simultaneamente entre nós.

A existência desse cenário, todavia, quando verifico o aspecto da judicialização 

da  política  por  meio  do  controle  direto  de  inconstitucionalidade,  não  influencia  o 

Tribunal no que diz respeito à matéria. Pelo contrário, os dados apresentados revelam 
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que essa Instituição reluta em judicializar a política; reluta em interferir no processo 

legislativo,  pois,  frise-se,  é  baixo  o  julgamento  proferido  nas  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade e quando  o faz, o julgamento das ações diz respeito a assuntos 

judiciais.

Por fim, devo salientar que o campo para o estudo da judicialização da política 

que englobe tanto o Ministério Público como o Supremo Tribunal Federal é um terreno 

fértil para a Ciência Política.
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Considerações Finais

Nos dois primeiros capítulos estudei o novo desenho institucional do Ministério 

Público  e  como  esse  afetou  a  figura  do  Procurador-Geral  da  República. 

Especificamente,  o  objetivo  do  primeiro  capítulo  foi  demonstrar  como o Ministério 

Público assumiu a feição que detém a partir da Constituição de 1988.

De fato, a Instituição passou de órgão subordinado hierarquicamente ao Poder 

Executivo para uma instituição detentora de autonomia administrativa e financeira. E 

que pela primeira vez na nossa história institucional não está subordinada nem ao Poder 

Judiciário, nem ao Poder Executivo.

As explicações encontradas na literatura nacional em como se deu essa evolução 

institucional baseiam-se, sobretudo, em duas abordagens: numa primeira abordagem a 

explicação tenta demonstrar que esse novo perfil foi construído voluntariamente pelos 

membros  da  instituição,  os  quais,  foram responsáveis  pela  promoção  de  sucessivas 

mudanças legislativas (Arantes). Já a segunda abordagem, tenta somar essa participação 

dos membros  da instituição aos membros da Assembléia  Nacional  Constituinte cujo 

ambiente era favorável a mudanças, haja vista o momento histórico em que vivíamos – 

a saída de um regime autoritário e a passagem para um regime democrático (Kerche).

Os dois trabalhos que utilizei para demonstrar essas abordagens, como afirmei, 

“pecam” por não se utilizarem de uma explicação “path dependency”97. A análise “path 

dependecy” traz em si a idéia de que quando as instituições são formadas, elas adquirem 

vida própria e dirigem o processo político. Essa abordagem não envolve apenas o foco 

analítico  na instituição,  mas considera  também a  contingência  e  a  imprevisibilidade 

97 Não que essa abordagem seja imprescindível para o estudo do assunto, no entanto, concordo com Hall e 
Taylor  que  “é  tempo de  intensificar  os  intercâmbios  entre  essas  diferentes  escolas”  (Hall  e  Taylor, 
2003:219)
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pelos  atores.  Em  suma,  as  instituições  têm  uma  lógica  própria  a  sua  criação  e 

desenvolvimento resultam em conseqüências não planejadas e imprevistas pelos atores 

políticos,  assim,  quando o processo se  inicia  o  custo político  para se  voltar  atrás  é 

elevado.

Em suma, essa abordagem em última instância, posso assim afirmar, considera a 

relevância causal dos estágios precedentes numa seqüência temporal,  falta,  portanto, 

uma explicação que agregue a ótica racional dos agentes políticos do Ministério Público 

ao curso histórico da Instituição e do País.

Ficou demonstrado que o atual desenho constitucional do Ministério Público o 

transformou,  segundo  a  definição  de  O’Donnel  que  fora  por  mim  adotada,  numa 

instituição de  accountability.  Por outro lado,  o  trabalho de Kerche (2002)  aliado às 

pesquisas empíricas demonstra que essa mesma Instituição quando vista sob o ângulo 

de ser responsabilizável (accountable) perante terceiros é falha, pois, os instrumentos 

que outros Poderes detêm para fiscalizá-las são fracos ou praticamente inexistentes.

Nesse  ponto,  afirma  Kerche  que  não  há  interferências  no  cotidiano  da 

organização, inexistindo a possibilidade de que sejam aplicadas sanções, inclusive, não 

existe  a  obrigatoriedade  do  Ministério  Público  em  prestar  contas  da  sua  atuação 

institucional a outros Poderes, por exemplo. Quanto aos mecanismos de accountability 

não tão óbvios, mas que podem tornar a instituição responsiva perante terceiros, tais 

como,  a  existência  de  múltiplos  agentes,   de  múltiplos  vetos,  a  possibilidade  da 

indicação do chefe  da instituição e  o “fire  alarm” ,  quando existentes,  também são 

fracos, haja vista que foram atenuados pela Constituição.

Como  debilidade  desses  instrumentos,  torno  a  citar  agora  como  exemplo,  o 

poder  de indicação e  destituição do Procurador-Geral  da República,  pois  esse  é  um 

mecanismo relevante para que os políticos influenciem nos rumos da agência estatal. 
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Constituição  em  vigor,  todavia,  atenuou  essa  prerrogativa.  Com  efeito,  o  chefe  do 

Ministério Público Federal é nomeado pelo Presidente da República após aprovação do 

seu  nome  pelo  Senado  Federal  e  a  sua  destituição  pelo  chefe  do  Poder  Executivo 

também  só  ocorrerá  com  a  anuência  do  Poder  Legislativo.  Assim,  existem  dois 

principais o que torna a responsividade do agente mais tênue98.

Kerche,  a partir  dessas observações,  chega à conclusão de que houve com o 

advento da Carta de 1988 uma  quasi- abdicação, pois os mecanismos de fiscalização 

sobre o Ministério Público além de serem praticamente imperfeitos não deixam margem 

para punição.

Observe-se, ainda, que a indagação de Kerche formulada em 1999 permanece 

atual e deve, entendo, continuar na agenda de pesquisa da Ciência Política, qual seja, 

“Por que os constituintes de 1987/1988 optaram por esse modelo um tanto distinto do 

observado na maioria dos países democráticos?”(Kerche, 1999:67)

E, aqui, faço outra indagação: Por que o constituinte derivado, à primeira vista, 

parece querer continuar aumentando as prerrogativas da Instituição, enfraquecendo os 

mecanismos de accountability dos outros Poderes sobre ela?

Essa  indagação  é  formulada  considerando  que  o  Projeto  de  Emenda  à 

Constituição de n° 358/2005, aprovado no Senado Federal e já aprovado na Comissão 

de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, prevê a modificação da Constituição a 

fim de que o Procurador-Geral da República só possa ser reconduzido uma única vez.

Ora, se o Procurador-Geral da República já tem uma responsividade tênue nos 

dias  atuais,  haja  vista  que  responde  a  dois  principais,  quais  sejam,  o Presidente  da 

República e o Senado Federal com apenas uma única recondução os mecanismo de 

controle se tornarão ainda mais fracos no segundo mandato, pois ele já não mais se 

98 Para maiores considerações acerca de atenuação dos mecanismos de controle pela Constituição remeto 
o leitor ao capítulo I.
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preocupará em ser responsivo perante esses Poderes a fim de obter a sua recondução 

para o cargo.

O  outro  ponto  de  destaque,  advindo  com  a  mudança  constitucional,  foi  as 

atribuições  e  a  autonomia  funcional  garantida ao Procurador-Geral  da República,  as 

quais  foram observadas  no  segundo  capítulo.  Como  ficou  evidenciado,  o  chefe  do 

Ministério Público Federal deixou de ser subordinado hierarquicamente ao Presidente 

da República e não mais defende os interesses da União. 

Com efeito, apesar da sua nomeação continuar a ser um atributo do Presidente 

da República, a Constituição conferiu-lhe garantias, pois ele passou a ser detentor de um 

mandato de dois anos e a sua destituição,  por iniciativa do Presidente da República, 

deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal como já fora 

dito (art. 128, §§ 1° e 2° da Constituição Federal).

A autonomia garantida ao Procurador-Geral da República, por outro lado, por si 

só não garante um desempenho funcional independente. Doutrinadores como Amaral e 

Mendes chegam a afirmar que a personalidade do ocupante do cargo é importante para a 

avaliação  do  exercício  das  funções  que  lhes  são  próprias.  Amaral  demonstra  essa 

conclusão através  da  análise  da propositura  das  Adins  durante  a  gestão  de três  ex- 

ocupantes do cargo de Procurador-Geral da República. Com vistas à verificação dessa 

análise, remeto o leitor ao capítulo segundo.

Outro ponto de destaque, no que diz respeito ao chefe do Ministério Público e a 

alteração  das  suas  prerrogativas,  diz  respeito  à  previsão  contida  no  artigo  103  da 

Constituição Federal sobre a existência de novos co-legitimados para propor as ações 

diretas de inconstitucionalidade.

Observo que a previsão da existência dos novos atores institucionais, que podem 

promover  o  controle  concentrado  das  leis,  adveio  do abuso  anteriormente  praticado 
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nesse  tipo  de  ação  pelo  Procurador-Geral  da  República.  Com efeito,  ele  detinha  a 

prerrogativa exclusiva de propor a ação, além do que essa prerrogativa era considerada 

um ato de discricionariedade e quando as ações eram propostas tinham por finalidade 

controlar a ação dos governadores dos Estados e garantir os interesses da União. 

Ressalto,  aqui,  José  Afonso  da  Silva  quando  afirmou  que  nos  trabalhos 

constituintes,  desde a  primeira  redação sobre o Poder Judiciário,  a  exclusividade do 

Procurador-Geral da República foi alterada.

Outro ponto de relevo acerca dos legitimados ativos, elencados no art. 103 da 

Constituição,  em relação  ao  Procurador-Geral  da  República  é  saber  se  a  perda  da 

exclusividade  da  propositura  da  ação,  via  controle  direto  por  ele,  implicou  na 

diminuição de suas prerrogativas institucionais.

Nesse ponto, concordo com Vieira (2002), para quem a perda do monopólio da 

via direta pelo Procurador-Geral não significou a diminuição da relevância do papel por 

ele exercido nas ações diretas de inconstitucionalidade. Com efeito, ele continua sendo 

um dos legitimados ativos, não mais subordinado hierarquicamente ao chefe do Poder 

Executivo, e, detém a prerrogativa legal de se manifestar nesse tipo de ação perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, o controle concentrado ou a revisão abstrata das leis tem por fim a 

mudança de uma política legislativa.  E, assim, uma questão emerge:  considerando o 

disposto  no  artigo  103  da  Constituição  Federal,  continua  o  Procurador-Geral  da 

República sendo um veto player?

Essa  indagação  para  ser  respondida,  como  demonstrei,  precisa  ser  analisada 

considerando-se dois aspectos: as atribuições do chefe do Ministério Público Federal 

dentro  da  Instituição,  segundo  o  disposto  na  Lei  Complementar  n°  75/1993,  e,  as 
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atribuições exercidas face aos demais legitimados ativos – dentro do sistema político 

como um todo.

Assim, verifiquei que, no âmbito interno do Ministério Público, o Procurador-

Geral  da  República  continua  sendo  um  veto-player,  o  que  não  acontece  quando 

cotejamos a sua legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 

frente aos demais legitimados, pois ele já não mais detém o poder de agenda; o poder de 

bloquear a modificação de uma política.

No  capítulo  terceiro,  abordei  o  outro  agente  político  que  interage  com  o 

Procurador – Geral da República nas Adins, qual seja, o Supremo Tribunal Federal. O 

Poder  Judiciário  surgiu,  entre  nós,  na  nossa  primeira  Constituição  republicana, 

influenciado pela teoria norte- americana da separação dos poderes.

Ou seja, visando assegurar que os setores mais importantes da sociedade, ‘os 

mais ricos’, que constituíam a minoria, contassem com igual poder político da maioria 

da sociedade,  foi  “importada” a idéia do sistema de freios e contrapesos que estava 

orientada a estabelecer diferentes áreas de poder separadas entre si, todavia, capazes de 

controlarem-se.  O  Poder  Judiciário  foi  constituído  como  uma  instituição  contra-

majoritária.

Como Hamilton descreveu no Federalista n° 78, a função óbvia do Judiciário 

seria  manter  os  legisladores  dentro  dos  limites  traçados  para  a  sua  autoridade.  No 

julgamento do  caso  Marbury  v  Madison, a  idéia  de  que  a  Constituição  deveria  ser 

suprema frente às demais leis restou patente e essa concepção foi incorporada no Brasil. 

De fato, o Decreto de n° 510 de 22 de junho de 1890 já dispôs sobre a criação do 

Supremo Tribunal Federal.

Como demonstrado,  no capítulo terceiro,  a  nossa  constituição republicana  de 

1891 dispunha sobre a separação dos poderes, a supremacia da Constituição ao adotar o 
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sistema de controle de constitucionalidade difuso, bem como concedeu ao Supremo o 

papel de última instância do Poder Judiciário. A nossa história institucional demonstrou, 

ainda, que nem sempre a autonomia e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal foram respeitadas pelo Poder Executivo.

Por  outro lado,  o  Supremo Tribunal  Federal  mesmo não sendo um Tribunal 

Constitucional sempre deteve a última palavra no que diz respeito ao controle abstrato 

das normas. O controle abstrato das normas só passou a figurar legalmente, entre nós, 

com a promulgação da Emenda Constitucional de n° 16 de 26 de novembro de 1965, 

anteriormente o que existia era a representação interventiva. Mendes pontua que apesar 

da ação interventiva configurar  uma forma de composição dos conflitos federativos, 

tanto a doutrina como a jurisprudência trataram esse processo como típico processo de 

controle abstrato das normas (Mendes: 2005).  

Essa foi a situação que prevaleceu no ordenamento jurídico até a Constituição de 

1988.  Quanto  ao  controle  abstrato  das  normas,  a  Carta  Constitucional  manteve  o 

sistema híbrido, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade pode se dar por meio do 

controle difuso ou através do controle concentrado.

Do que fora dito até aqui, concluo que o desenho institucional advindo com a 

atual Constituição não alterou significativamente as atribuições do Supremo Tribunal 

Federal, tendo em vista que esse não foi transformado em Tribunal Constitucional. As 

mudanças  sofridas  no  aumento  de  sua  jurisdição,  que  alteraram o  desempenho  das 

atividades  do  Tribunal,  ocorreram  por  via  transversa  e  foram  elas:  o  aumento  da 

jurisdição constitucional por meio de uma ampla constitucionalização dos direitos,  a 

vitaliciedade assegurada a seus Ministros o que os torna menos  accoutable  perante a 

sociedade  e  o  amplo  leque  de  legitimados  ativos  que  podem  propor  o  controle 

concentrados das normas.
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A doutrina defende a tese de que a ampliação dos legitimados ativos, que podem 

propor a ação direta de inconstitucionalidade juntamente com o desenho dessa ação, 

proporciona  conseqüências  para  o  fenômeno da  judicialização  na  política  brasileira. 

Uma dessas  conseqüências  é  a predominância  do controle  abstrato sobre  o controle 

difuso.

Duas  abordagens  teóricas,  segundo  Carvalho,  ganham  espaço  para  a 

predominância do controle abstrato: policy –seeking approach e o unconstrained courts  

approach.  Ademais, para o autor, a verificação do cenário dessas abordagens, a partir 

da Carta de 1988, propicia um ambiente favorável à judicialização da política.

A judicialização da política é analisada pelo autor por meio do julgamento das 

ações diretas de inconstitucionalidade, quer em sede de liminar ou de mérito no período 

compreendido entre os anos de 1988-2002. 

Carvalho observou que os legitimados ativos buscam judicializar a política com 

tópicos relacionados à sua área de atuação ou interesse. Quando Carvalho analisa  o 

ajuizamento da ação pelos legitimados, verifica que o Tribunal  estabeleceu critérios 

para  o  ajuizamento  da  ação,  qual  seja,  a  pertinência  temática  subjetiva  entre  o 

legitimado ativo e o objeto da ação, contudo, alguns legitimados são eles:  os atores 

políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Procurador-Geral da República não 

precisam demonstrar a pertinência temática.

Já quando o autor estuda os resultados do julgamento das ações, ele constata que 

um  legitimado  ativo  se  destaca  nos  índices  do  julgamento  das  ações  propostas:  o 

Procurador-Geral da República. Fato esse que, para Carvalho, transcende a explicação 

pelo aparato técnico do direito e adentra no estreito relacionamento institucional, haja 

vista, por exemplo, que a Ordem dos Advogados do Brasil apesar da experiência não 

aufere índices de julgamento das ações semelhantes àquele.
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Os dados apontados por Carvalho, assim, demonstraram que apesar do ambiente 

favorável à judicialização da política, essa não vem ocorrendo entre nós. 

Na  pesquisa  empírica  não  foi  possível  comprovar  a  afirmação  de  Carvalho, 

contudo, quando vejo sua afirmação como hipótese, essa parece bastante plausível, pois 

em que pese não ser explicitamente admitida pelos entrevistados, fica subentendida nas 

entrelinhas. Acredito, portanto, que essa hipótese constitui um tema a ser inserido no 

estudo da judicialização no Brasil pela Ciência Política.

Outra  conclusão do  autor  é  a  de  que  é  baixo  o  índice  das  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade  que são  revisadas  pelo  Supremo Tribunal  Federal.  Sendo que, 

quando a interferência do Tribunal se verifica, ela ocorre nas ações que têm por objeto a 

política  judicial,  portanto,  “os  dados  demonstram  que  o  único  papel  que  a  Corte 

Suprema  indica  almejar  é  dar  a  última  palavra  em  assuntos  judiciais”  (Carvalho, 

2005:148).

Finalmente, a partir da pesquisa empírica, acredito que na agenda de pesquisa da 

Ciência  Política,  quando se pretender  estudar  a relação entre o Procurador-Geral  da 

República  e  o  julgamento  das  ações  diretas  de  inconstitucionalidade,  deve  ser 

considerado não apenas o número de ações propostas e o julgamento da ação, mas como 

foi oferecido o opinativo através de parecer pelo Procurador- Geral da República, tendo 

em  vista  que  o  ajuizamento  da  ação  não  segue  um  procedimento  uniforme  para 

propositura  da  ação  por  todos  os  chefes  do  Ministério  Público,  mas  o  seu 

pronunciamento  na ação é legalmente obrigatório.  Logo,  é importante  verificar se o 

Supremo  Tribunal  Federal  acolheu  o  parecer  expedido  pelo  Procurador-Geral  da 

República.

Outra investigação que, a meu ver, pode entrar na agenda da Ciência Política é 

saber o porquê do Supremo Tribunal Federal quando instado a judicializar a política não 
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o faz mais  ativamente.  Será  que  ele  não consegue exercer  o  seu papel  de Tribunal 

Constitucional por analisar outros tipos de ações ou é porque ele não que participar do 

processo de tomada de decisão no que se refere ao aparato estatal?

Essas são as considerações finais que ofereço ao presente trabalho.
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