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RESUMO 

 
NÓBREGA, Flavianne Fernanda Bitencourt.2007. ENTRE O BRASIL FORMAL E O 
BRASIL REAL: MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL, INSTITUIÇÃO PARA O 
FORTALECIMENTO DO ESTADO DE DIREITO?  307 folhas. Dissertação de 
Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 

. 

 
 
 
Essa pesquisa objetiva analisar o Ministério Público no Brasil como instituição 
relevante para o fortalecimento do Estado de Direito e o cumprimento da lei. Para tanto, 
sua independência real é investigada. A independência do Ministério Público no Brasil 
era referida na doutrina como pressuposto incontroverso. As análises institucionais, 
fundamentadas na regra constitucional de 1988 permitiam capturar apenas o desenho 
institucional formal. Por isso esta pesquisa volta atenção para o estudo das instituições 
informais.  Através da interação entre os arranjos institucionais formais e informais é 
que as efetivas regras do jogo poderiam ser descobertas. A correlação inversa entre 
independência de jure e independência de facto do Ministério Público encontrada por 
Stefan Voigt aponta para a reflexão de que em alguns países a independência do 
Ministério Público é meramente formal e o Estado de Direito é aparente. No Brasil a 
independência formal do Ministério Público é bem conhecida, mas sua independência 
de facto ainda é um dado obscuro. Assim, pesquisa empírica foi realizada na tentativa 
de se identificarem arranjos institucionais formais e informais entre o Poder Executivo e 
Poder Legislativo, que repercutem na independência do Ministério Público.  Desenhos 
institucionais informais divergentes da regra constitucional formal sinalizaram para um 
contexto brasileiro peculiar, no qual existe um governo pela lei, mas não Estado de 
Direito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Ministério Público, Independência Real, Instituições Informais, Estado 
de Direito. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 

NÓBREGA, Flavianne Fernanda Bitencourt..2007. Between real Brazil and formal 
Brazil: Procuracy in Brazil, an institution to enforce the Rule of Law?   307 pages. 
Master Dissertation – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife. 

. 

 
 
This research aims to analyze the Procuracy in Brazil as a relevant institution to enforce 
the Rule of Law and law compliancy. For this purpose, its real independence was 
investigated.  Procuracy's independence in Brazil was reported as an uncontroversial 
assumption in the literature. The institutional analysis grounded on constitutional formal 
rules (1988) captured only the formal institutional design. That is the reason why this 
dissertation turns its attention to the study of the informal institution. The effective rule 
of the game is discovered through the interaction between informal and formal 
institutional arrangement. The inverse correlation between de jure and de facto 
Procuracy's independence, found by Stefan Voigt, led to the following reflection: in 
some countries the Procuracy's independence is exclusively formal and the Rule of Law 
is illusory. In Brazil,  de jure Procuracy's independence is well known, while its de facto 
independence is a black box. Thus, an empirical research was done attempting to 
identify informal and formal institutional arrangement between executive and legislative 
branches, concerned with Procuracy's independence.  The informal institutional design 
that diverges from the constitutional formal rule has pointed to a unique Brazilian 
context, where there is Rule by Law, but not Rule of Law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: Procuracy, Real Independence, Informal Institution, Rule of Law. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

Este trabalho tem a preocupação de pesquisar o Ministério Público como 

instituição relevante para o fortalecimento do Estado de Direito no Brasil. Em 1988, o 

Ministério Público ressurgiu pela regra constitucional como instituição dotada de 

independência; estando separada do Poder Executivo, Legislativo e do Judiciário. Sua 

missão precípua era ser o fiscal e garantidor do Estado Democrático de Direito. Pelo 

desenho institucional que recebeu a partir de 1988, sem paralelo no mundo, houve uma 

grande empolgação da literatura com o surgimento desse novo Ministério Público.  O 

interesse do constituinte em delegar tanto poder a uma instituição de controle poderia 

representar o início de uma nova cultura política que estivesse a privilegiar o Estado de 

Direito.  

Para investigar se o Ministério Público seria uma instituição capaz de reforçar a 

dimensão enforcement no Estado de Direito e colaborar efetivamente para horizontal 

accountability, decidiu-se focar no aspecto da independência real dessa instituição no 

Brasil.   

Ressalta-se que a questão da independência do Ministério Público no Brasil era 

tratada como algo incontroverso na doutrina, pois não se diferenciavam aspectos 

relacionados ao país real e país formal. A proposta de Stefan Voigt e Anne van Aaken, 

que separa pela primeira vez a concepção de independência em de jure (formal) e de 

facto (real), vem a inovar no debate e serve de inspiração para esta dissertação. Eles 

concluíram, em 2004, a primeira grande pesquisa comparada entre vários Ministérios 

Públicos no mundo e constataram uma correlação inversa entre a independência formal 

e a independência real. Observaram que os países, onde a corrupção tinha índices 

elevados, a independência do Ministério Público era meramente formal. 
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Dessa sorte, justifica-se voltar à atenção para a independência de facto (real) do 

Ministério Público no Brasil, uma realidade até então pouco conhecida e explorada na 

Ciência Política.  Para tanto, teve-se em consideração a interação entre os arranjos 

institucionais formais e informais. Só assim seria possível conhecer as regras do jogo 

que de fato operam na realidade, sem cair na armadilha de estudar desenhos 

institucionais não mais que aparentes. 

Por esse motivo é que a dissertação dedica toda sua primeira parte à importância 

e os desafios que envolvem o estudo das instituições informais. Relaciona-o com o 

paradigma inaugurado pelo novo-institucionalismo e aponta caminhos para a pesquisa 

que pretenda refletir sobre instituições no contexto do Brasil formal e do Brasil real.  

 A segunda parte desta dissertação trata do desenvolvimento da hipótese 

relacionada à independência de facto do Ministério Público, tendo em conta o 

pressuposto da interação entre os arranjos institucionais formais e informais na 

definição das regras do jogo. Os indicadores são construídos com base nessa relação.  O 

contexto de Pernambuco é o pano de fundo da análise empírica. Desse modo, a pesquisa 

pretende iluminar o debate sobre aspectos da independência do Ministério Público nos 

Estados e à compreensão do Estado de Direito.  

Todas as entrevistas realizadas foram transcritas em sua integralidade e 

compõem o anexo, integrando o volume 2 desta dissertação. Somente as que 

efetivamente interessavam à argumentação e à compreensão dos arranjos institucionais 

formais e informais é que se encontram reproduzidas no volume 1, ao longo do texto ou 

em notas de rodapé explicativas. A pesquisadora não autoriza reprodução posterior 

dessas entrevistas fora do contexto desta dissertação de mestrado a fim de que seu 

conteúdo não seja desvirtuado. Para maiores detalhes, entrar em contato direto com a 

autora através do email: flavianne@gmail.com. 
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PARTE I. ENTRE O BRASIL FORMAL E O BRASIL 
REAL: INSTITUIÇÕES FORMAIS E INSTITUIÇÕES 
INFORMAIS.  

 

1.1. O Estado de Direto entre “Brasil formal” e “Brasil real”  
 

A proposta de investigação acerca de o Ministério Público representar ou não 

uma instituição relevante para o fortalecimento do Estado de Direto assume como 

pressuposto a dicotomia presente no título da dissertação – Brasil real e Brasil formal. 

Primeiro, essa divisão tem razão de ser para tornar claro e distinguir aspectos do arranjo 

institucional que, de outra maneira, ficariam camuflados dentro de uma análise que 

comportasse apenas a dimensão formal da instituição objeto de estudo, o Ministério 

Público1. Segundo, a necessidade de se trabalhar conceitos teóricos em Ciência Política 

que possibilitem explorar essa dualidade e suas conseqüências. 

O conceito Estado de Direito (rule of law) assume na literatura nuances distintas. 

Não possui uma acepção unívoca, assim como o conceito de democracia. Esses dois, 

todavia, aparecem em tensão constante na tradição da Ciência Política, não obstante a 

existência de teorias que proclamem a sua conciliação. Tradicionalmente, o Estado de 

Direito, identificado com o constitucionalismo, é apresentado como um limitador das 

decisões majoritárias, que consubstancia a Democracia, tomada como governo da 

maioria (rule of majority)2. Poder-se-ia associar, por exemplo, o Estado de Direito com 

                                                 
1  A pesquisa é contextualizada na realidade brasileira. O Ministério Público de Pernambuco foi a 
instituição tomada como ponto de partida para o estudo de caso. Consultar Parte 2 desta Dissertação.  
2  ELSTER, Jon; SLAGSTAD, Rune. Constitucionalismo y Democracia. Fondo de Cultura Economica: 
México, 1999. p.33. 
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as cortes constitucionais ou tribunais superiores; e a Democracia, com a instituição da 

Assembléia Legislativa.  

A idéia de limitação do governo pela lei é associada à concepção de 

constitucionalismo3. Dessa sorte, o Ministério Público estaria inserido no debate mais 

amplo sobre o Estado de Direito como limite e controle da democracia política – regra 

da maioria. E para os que superam a tensão conceitual anteriormente apontada, 

apareceria como um mecanismo de aperfeiçoamento e garantidor da democracia, cujo 

conceito então admitiria englobar dimensões republicanas e liberais, além da puramente 

eleitoral. Segundo O’Donnell, o componente liberal estaria relacionado a alguns direitos 

que não poderiam ser usurpados por nenhum poder e a republicana associada ao 

cumprimento dos deveres públicos que exige cuidadosa sujeição à lei4. 

Nesse âmbito, têm lugar ainda as teorias acerca da separação de poderes, como 

uma forma de divisão de trabalho para frear e limitar o poder, impedindo  usurpações 

que a tirania da maioria democrática pode representar. Incorpora um aspecto negativo, 

por ser um limitador, um freio, um controle ao Estado despótico; mas também um 

aspecto positivo para uma organização mais eficiente das funções governamentais. 

Nesse sentido o arranjo institucional pode melhorar o desempenho de cada um dos 

poderes envolvidos e aumentar a capacidade de governar5. Montesquieu já apontava que 

um rei delega para o juiz o poder de condenar e aplicar as sanções para aumentar, na 

realidade, seu poder geral e sua autoridade, dissipando, assim, os ressentimentos e as 

pressões de quem sofre a aplicação da lei6.  O modelo de Madison e Hamilton, em o 

                                                 
3 GORDON, Scott. Controlling the State: constitutionalism from ancient Athens to today. Cambridge: 
Harvard University Press, 1999. p. 9. 
4 O’DONNELL Guilhermo. Accountability Horizontal e novas Poliarquias. Lua nova, n 44, 1998. p. 30. 
5ELSTER, Jon; SLAGSTAD, Rune. Constitucionalismo y Democracia. Fondo de Cultura Economica: 
México, 1999. p. 250. 
6 MONTESQUIEU, Charles de. Quais os governos em que o soberano pode ser juiz. In: Do Espírito das 
Leis. Trad. Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 90. 
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Federalista, enfatiza um sistema de pesos e contrapesos7 (checks and balances), cujos 

freios (controle) e equilíbrios podem contribuir diretamente à questão da soberania 

popular. A checagem de um em relação ao outro é necessário para se evitar a influência 

preponderante de um Poder sobre os outros, bem como defendê-los de usurpações 

recíprocas. A independência (autonomia na tomada de decisão) das instituições 

envolvidas é também tomada como pressuposto na teoria da separação de poderes a fim 

de que check and balances seja efetivo.  

 O importante nesse ponto é que esta separação de poderes não envolve apenas a 

visão negativa de ser substancialmente antidemocrática, por incorporar um modelo que 

põe limites à regra da maioria. Diversamente, pode resgatar, em outro sentido, o aspecto 

democrático, balanceando distorções e corrigindo deficiências de uma democracia 

representativa, através de mecanismos do que O’Donnell denominou de horizontal 

accountability8. Nesse sentido, oportuniza-se trazer o Ministério Público para o debate 

de como ele pode incrementar os mecanismos de accountability, tornando-os efetivos, 

reforçando a aplicação das leis e incentivando a coordenação de toda uma rede de 

instituições. 

A acepção de O’Donnell sobre a accountability horizontal interessa à 

investigação do Brasil real, pois leva em consideração não a existência de agências 

tomadas de modo isolado; mas de uma rede de agências capazes de garantir a aplicação 

da lei e, por conseqüência, fortalecer o Estado de Direito. Seu conceito engloba 

interação e se coaduna com a captura de relações institucionais informais.  

                                                 
7 HAMILTON; MADISON; JAY. O Federalista. trad. Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Ed. 
Líder, 2003. p. 305. 
8 “Entendo accountability horizontal: a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e 
que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 
sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou agências do Estado 
que possam ser qualificadas como delituosas.” O’DONNELL, Guilhermo. Accountability e novas 
poliarquias. Lua Nova. nº 44, 1998. p. 40. 
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 Breve pontuação é aqui feita, pois a palavra inglesa accountability, sem 

equivalente no português, será a partir de agora referida pela expressão acountabilidade.  

A accountability assume acepções diversas na teoria política. Importa, todavia, situar ao 

menos duas categorias fundamentais, que comumente aparece em oposição e/ou 

complementação: a) a acountabilidade eleitoral e b) acountabilidade intra-estatal9. A 

primeira está relacionada com a idéia de acountabilidade vertical, controle externo 

exercida pelos cidadãos, através das eleições, em face das autoridades públicas eleitas. 

As eleições são apontadas como uma instância de controle que permite aos cidadãos 

castigar ou recompensar os representantes eleitos periodicamente com seu voto. Já a 

segunda, aproxima-se da idéia de acountabilidade horizontal, tratada por O’Donnell, na 

qual agências estatais podem atuar como ponto de veto no controle das ações de outras 

agências estatais. A essa duas, também se agrega a acepção de  Peruzzotti e Smulovitz10 

sobre a acountabilidade social, que é caracterizada como um controle do tipo vertical, 

mas não através da dimensão eleitoral. Envolve ações da sociedade civil, em 

associações, em mobilizações sociais, na mídia que objetivam expor erros das 

atividades governamentais e pressionar as agências estatais para que os submetam à 

sanção da lei. Colabora, assim, para ativar os mecanismos de acountabilidade 

horizontal.  

Arato, por sua vez, adota a expressão accountability legal11 para tratar do 

controle legal (sanção), das limitações que o Estado de Direito impõe aos governantes 

frente aos cidadãos. Em seu trabalho aponta a accountabilidade legal como um dos 

elementos capazes de reduzir o hiato entre representantes (cidadão) e representados 
                                                 
9 MAINWARING, Scott. Introduction. In: Democratic Accountability in Latin America. Ed. Scott 
Mainwaring e Christopher Welna.Oxford:  Oxford University Press, 2003. p. 23. 
10 SMULOVITZ, Catalina; Peruzzotti Enrique. Accountability social: la outra cara del control. In: 
Controlando la Política: ciudadanos y medios en las nuevas democracias Latinoamericanas. Org. 
Peruzzoti y Smulovitz. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2002. p. 41. 
11 ARATO, Andrew. Accountability y sociedad civil. In: Controlando la política: ciudadanos y medios 
en las nuevas democracias Latinoamericanas. Org. Peruzzoti y Smulovitz. Buenos Aires: Temas Grupo 
Editorial, 2002. p. 55. 
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(governo); acrescido das instituições de deliberação, do constitucionalismo e de uma 

representação descritiva. Sua proposta conceitual não é ampliar o conceito de 

acountabilidade, pois o toma fundamentalmente na expressão política, de carácter 

retrospectivo, realizado pelos eleitores; mas é chamar atenção para a importância da 

acountabilidade legal a ser exercida no âmbito intra-estatal. Esta é trazida como 

mecanismo de garantia da soberania popular, na medida em que limita a atuação do 

governo, legitima a democracia representativa e assegura as regras do jogo.   

 Voltando à questão da separação de poderes, importa observar, consoante 

destaca Elster, que esta separação é tomada normalmente em Ciência Política como um 

equilíbrio essencialmente imóvel e estável, em grande parte devido à influência da 

Economia12. Interessa, todavia, tomá-lo como algo dinâmico, tendo em consideração os 

arranjos institucionais que se desenvolvem na realidade e não apenas através da 

construção de modelos perfeitos, através da aplicação do desenho previsto formalmente 

no texto constitucional escrito. Desvendar e compreender as engrenagens de como essas 

instituições funcionam de fato representa acrescentar algo novo ao debate posto, até 

porque o pressuposto de que os agentes irão se comportar segundo a máxima da escolha 

racional (maximização do interesse, relação custo-benefício) é falível13. Isso não 

implica, todavia, que a teoria da escolha racional seja abandonada de todo neste estudo, 

mas a consciência de que tem um poder explicativo limitado para a investigação de 

determinados problemas, que exigem uma análise menos economicista e mais 

sociológica, com a incorporação de elementos culturais e históricos.  

Neste ponto, tem sentido uma abordagem que leve em consideração a interação 

entre instituições formais e informais, que pode acontecer de diversas maneiras e 

                                                 
12 ELSTER, Jon; SLAGSTAD, Rune. Constitucionalismo y Democracia. Fondo de Cultura Economica: 
México, 1999. p. 151. 
13 ELSTER, Jon. Quando a racionalidade falha. In: Peças e Engrenagens das Ciências Sociais. Relume-
Dumará, 1994. p. 56. 
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apresentar resultados distintos – ora a cooperação, ora a divergência. A atenção a essas 

conseqüências é fundamental, pois em caso de convergência não se configurará o hiato 

entre o Brasil real e o Brasil formal, uma vez que as instituições informais estarão 

reforçando o resultado previsto das instituições formais, facilitando a coordenação. Esta 

pode se dar de modo complementar ou substitutivo, consoante tipologia proposta por 

Helmke e Levitsky14. Em oposição, quando se caracteriza a divergência há um hiato 

estabelecido entre o Brasil real e o formal, cuja interação pode se dar de modo 

competitivo ou por acomodação15. Esta última não viola diretamente as regras formais 

postas, mas contraria de fato o espírito da lei.  

Intrigante é essa última tipologia da interação entre instituições formais e 

informais por acomodação, pois pela definição dada pelos autores que a propuseram, 

poderíamos admitir que se refere à situação em que  há aparente cumprimento da lei, 

das regras formais do jogo, mas na realidade esta é descumprida em sua finalidade 

(telos) e essência. Dessa sorte, a regra formal aparece apenas como uma “casca” a 

justificar o suposto cumprimento de uma regra que na realidade está sendo violada, 

mesmo que indiretamente. Isso remete ao conceito de Estado que não é de Direito, mas 

que se justifica pelo Direito, o que na expressão de Stephen Holmes é dado como rule 

by law e rule through law em oposição ao conceito tradicional de rule of law, associado 

ao conceito de Estado de Direito, governo da lei16. 

Importa ter claro que a dificuldade de definição e as variações que a expressão 

rule of law assume em outros idiomas (Rechsstaat, État de Droit, Estado de Derecho). 

Quando é tomada em conexão para com a teoria democrática, interessa compreender a 

                                                 
14 Helmke, Gretchen and Levitsky.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University Press, 
Baltomire, 2006. p. 14. 
15 Helmke, Gretchen and Levitsky.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University Press, 
Baltomire, 2006. p. 15 
16  Holmes, Stephen. Lineages of the rule of law. In:  Democracy and the Rule of law. Org. José Maria 
Maravall and Adam Przeworski, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.p.23. 
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idéia de Estado de Direito numa acepção mais ampla e não meramente como referência 

exclusiva e restrita à instituição Tribunal17. Estado de Direito, a princípio, englobaria as 

características de previsibilidade e igualdade de todos os indivíduos perante uma lei 

previamente estabelecida. Em correlação com a teoria democrática não minimalista18, o 

Estado de Direito propriamente efetivo representaria uma dimensão dessa democracia, 

com o papel relevante de assegurar os direitos políticos, liberdades civis, mecanismos 

de acountabilidade, controle e monitoramento a fim de tornar efetiva a igualdade desses 

direitos (cidadãos) e constrangimento coercitivo a potenciais abusos do poder estatal19.  

Um dos indicadores para que a dimensão do Estado de Direito na democracia 

funcione efetivamente é a existência de um Judiciário independente, sem a obstrução ou 

intimidação de outros agente ou instituições estatais. Nessa mesma dimensão, poder-se-

ia citar a importância do Tribunal de Contas independente e um Ministério Público 

independente. 

A atenção à dimensão do Estado de Direito acerca de sua existência de fato é 

crucial para superação do abismo entre o Brasil formal e o Brasil real. Como aponta 

Zaverucha, “cabe ao Estado de Direito diminuir o fosso jurídico entre o país legal e o 

país real caso queira se erguer uma sólida democracia. Um sistema legal cujas regras 

são ignoradas pelos agentes estatais torna-se incapaz de obter a adesão dos cidadãos”.20   

                                                 
17 Relevante atentar para as nuances que a expressão rule of law pode assumir nos países common law, em 
que essa expressão tomada isoladamente não se refere a nenhuma outra instituição que não sejam as 
Cortes ou Tribunais.  O’Donnell acentua a necessidade de vincular a correlação de Estado de Direito com 
democracia para evitar a mera identificação de Estado de Direito com Tribunais. O’DONNELL, 
Guillermo. Why the rule of law matters. In: Journal of Democracy. Vol. 15, n.4, Johns Hopkins 
University Press , 2004. p.7 
18 A concepção de democracia minimalista é neste trabalho compreendida como a que associa democracia 
à competição eleitoral. Mainwaring et alli preferem, todavia, empregar a terminologia “sub-minimalista” 
para os teóricos que restringem o conceito de democracia ao aspecto eleitoral (Przeworski e Schumpeter). 
MAINWARING, Scott; BRINKS, Daniel; PEREZ-LINAN, Aníbal. Classificando regimes políticos na 
América Latina. In: Dados, vol 44.n.4, 2001, p. 652.  
19 O’DONNELL, Guillermo. Why the rule of law matters. In: Journal of Democracy. Vol. 15, n.4, Johns 
Hopkins University Press , 2004. p.3. 
20 ZAVERUCHA, Jorge. FHC, forças armadas e polícia. Record: Rio de Janeiro, 2005. p. 29 
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Importa identificar também a caracterização do rule by law, (governo pela lei) 

em que o Estado de Direito existe apenas formalmente, mas não de fato. Holmes21 

aponta para a situação em que a lei é usada de modo oportunístico (quando querem) 

como instrumento para garantir o interesse de determinados grupos. Ou seja, a lei 

produz os efeitos que deveria em tese produzir quando é interesse para esse grupo que 

possui influência política. Esses grupos atingem primeiro seus objetivos por meio de 

métodos extralegais (no caso, recorrendo à informalidade), que são, então, subsumidas 

dentro da legalidade, logrando, dessa sorte, o direito pretendido. 

É certo que essa informalidade não é de fácil investigação e caracterização. O 

próprio conceito de instituições informais, por vezes, é vago, por ora ser definido pela 

negativa como fez Helmke e por se aproximar ou mesmo se confundir com a própria 

noção de cultura ou costume. Isso, todavia, não impede que as instituições informais  

sejam levadas em consideração como relevantes pra a compreensão dos mecanismos e 

engrenagens do Estado de Direito. Muitos outros conceitos em Ciência Política não são 

unívocos e nem por essa razão merecem ser descartados. Não obstante a inexistência de 

consenso acerca do que seja instituição informal, os estudos sobre a América Latina, 

organizados por Helmke, mostram que as regras e instituições formais normalmente 

podem dizer muito pouco sobre o comportamento dos atores. Isso, todavia, não 

significa, segundo O’Donnell22, que se deva negligenciar o estudo das instituições 

formais, mas analisá-las cuidadosamente tendo em consideração as interações entre o 

contexto  formal e o informal.  

Nesse sentido, o pressuposto nesta dissertação em investigar o Brasil formal e o 

Brasil real é permitir esse tipo de análise a incorporar os elementos da informalidade. 

                                                 
21 HOLMES, Stephen. Lineages of the rule of law. In:  Democracy and the Rule of Law. Cambridge, 
2003. p.21. 
22  HELMKE, Gretchen;  LEVITSKY.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University 
Press, Baltomire, 2006. p.289. 
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Não se está aqui a advogar o que Przeworski denominou de “cultura do lamento”23.  

Diversamente, essa dicotomia é assumida como ponto de crítica para que não se 

confundam aspectos que podem se apresentar distintos. Nem todo desenho institucional 

previsto na norma escrita se reproduz efetivamente na prática. Nesse ponto é válida a 

crítica de O’Donnell às conclusões que Przeworski chega, pois este contou pontos de 

veto que não funcionavam efetivamente como tais na realidade, detendo-se 

exclusivamente ao aspecto formal24. Desconsiderar o Brasil real seria impor um “leito 

de Procusto” sem sentido a deixar o pesquisador cego à realidade, olvidando aspectos 

fundamentais da informalidade nas relações institucionais. 

  

1.2. Neo-institucionalismo – virada paradigmática e o resgate 
das instituições informais.   
 

Ao se adotar o pressuposto de investigar a interação entre instituições formais e 

informais, oportunizando, assim, a análise institucional que dialogue entre o Brasil real 

e o Brasil formal, esse trabalho se encontra inserido no paradigma do neo-

institucionalismo.  Não obstante a existência de escolas divergentes a identificar versões 

distintas do chamado neo-institucionalismo25 (a citar as versões da escolha racional, 

sociológico e histórico, consoante Hall e Taylor), este paradigma compartilha elementos 

em comum e se contrapõe à tradição de pesquisa anterior. 

A expressão paradigma aqui utilizada tem o sentido mais geral que Kuhn, em 

seu pós-escrito de 1970, denominou de “matriz disciplinar”.  Os cientistas, segundo ele, 
                                                 
23 PRZEWORSKI, Adam. Accountability social em América Latina y mas allá. In: Controlando la 
Política: ciudadanos y medios en las nuevas democracias Latinoamericanas. Org. Peruzzoti y Smulovitz. 
Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2002. p. 74 
24  O’DONNELL, Guilhermo. Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones. In: Controlando la 
Política: ciudadanos y medios en las nuevas democracias Latinoamericanas. Org. Peruzzoti y Smulovitz. 
Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2002. p. 98.  
25 HALL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 
2003. n. 58, p.193. 
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poderiam até dizer que partilham teoria ou conjunto de teorias e não paradigmas; 

todavia, a expressão “teoria” tal qual é tratada na epistemologia moderna reproduz uma 

natureza mais limitada que a sua proposta através da idéia paradigma, tomada no 

sentido de matriz disciplinar. “disciplinar porque se refere a uma posse comum aos 

praticantes de uma disciplina particular; matriz porque é composta de elementos 

ordenados de várias espécies, cada um deles exigindo uma determinação mais 

pormenorizada.”26 

Como aponta Vivien Lowndes, seria enganoso conceber o neo-institucionalismo 

na Ciência Política como uma teoria propriamente, pois melhor seria compreendê-lo 

como uma perspectiva em constituição. O novo institucionalismo não demanda uma 

teoria particular em específico, mas uma postura crítica em relação às teorias. A força 

do novo institucionalismo pode ser encontrada precisamente na sua característica multi-

teorética27. 

Nesse sentido, este trabalho entende associar o neo-institucionalismo de um 

modo mais amplo à noção de paradigma ou conjunto de paradigmas. Um dos 

componentes apontados por Kuhn da matriz disciplinar é o constituído por valores, o 

qual proporciona ao cientista o sentimento de pertencer a uma comunidade global. Um 

ponto crucial mencionado pelo autor é que os valores podem ser compartilhados por 

pesquisadores que divergem quanto à sua aplicação, ou seja, “os valores compartilhados 

podem ser determinantes centrais do comportamento do grupo, mesmo que seus 

membros não o empreguem da mesma maneira.”.28 

                                                 
26 KUHN, Thomas S. A Estrutura das revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna. Perspectiva: São 
Paulo,  2003. p. 229. 
27 Além do aspecto multi-teorético é importante a referência ao pluralismo metodológico a envolver o 
novo institucionalismo “New institutionalism does not require any one particular theory. The strength of 
new institutionalism may be found precisely in its multi-theoretic character…” LOWNDES, Vivien. 
Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. Edited by David Marsh and 
Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002, p. 108 
28 Kuhn é apontado por relativista pelo emprego de valores compartilhados. KUHN, Thomas S. A 
Estrutura das revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna. Perspectiva: São Paulo,  2003. p. 233. 
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O valor compartilhado pelos que se inserem no neo-institucionalismo na Ciência 

Política é que o de as instituições importam para o estudo e compreensão dos principais 

fenômenos da vida política29.  

O paradigma ou matriz disciplinar que consubstancia esse novo 

institucionalismo é referido na literatura ora como uma revolução neo-institucionalista, 

consoante Goodin e Klingemann, a reconciliar potencialmente duas tradições opostas 

em Ciência Política – estruturalista e behaviorista30; ora como uma “virada 

institucionalista”, ou virada pragmática31, no dizer de Jessop, em que estrutura e agência 

não mais se isolam como explicações para o estudo do comportamento político; ora 

como uma tentativa de “enquadrar o círculo” square the circle, na expressão de Ellen 

Immergut32, entre o padrão a priori (social determinismo, marxismo) e o padrão a 

posteriori (behaviorismo, utilitarismo). 

Segundo Goodin e Klingemann, a palavra novo institucionalismo foi cunhada 

pela primeira vez por James March e Johan Olsen em artigo seminal de 1984, publicado 

em American Political Science Review33. Neste artigo é enfatizado que o principal 

componente para se definir uma instituição é o conjunto de valores pelos quais as 

decisões e comportamentos de seus membros (indivíduos) são formados e modelados, e 

não qualquer estrutura, modelo ou procedimento formal. Norma (entenda-se como regra 

informal - costume) e os valores definem como as organizações devem e podem se 

comportar34. 

                                                 
29 Instituições são trazidas para o centro da análise e não mais de modo acessório, adjacente. 
30 LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. 
Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002, p. 91. 
31 LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. . 2nd Edition. 
Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002, p. 107. 
32  IMMERGUT, Ellen M. The Theoretical Core of the New Institutionalism. Politics and Society, 26 
(1), 1998, p. 13. 
33  MARCH, James G.; OLSEN, Johan P.  The New Institutionalism: Organizational Factors in Political 
Life. The American Political Science Review, Vol. 78, No. 3 (Sep., 1984), pp. 734-749 
34  GOODIN, Robert E.; KLINGEMANN , Hans-Dieter. A New Handbook of Political Science. 
Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 208. “The phrase ‘new institutionalism’ was coined by James 
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Observa-se, neste ponto, que a virada neo-institucioalista esteve preocupada em 

capturar o elemento informal das instituições, trazendo-o para seu núcleo significativo. 

O novo institucionalismo caracteriza-se por se ocupar tanto com as convenções 

informais da vida política, quanto às constituições formais e estruturas organizacionais. 

As instituições incorporam valores e relações de poder e para o neo-institucionalista 

importa não apenas investigar o impacto das instituições sobre os indivíduos, mas 

principalmente a interação entre instituições e indivíduos. 

O novo institucionalismo, que teve vez no final da década de 80, surgiu como 

reação à tradição de pesquisa que focava no behaviorismo e escolha racional, em que 

instituições eram não mais do que simples agregação das preferências individuais. A 

escolha racional fez parte da revolução behaviorista na Ciência Política americana nas 

décadas de 50 e 6035, mas acabou por ressurgir também como programa de pesquisa de 

uma nova versão do neo-institucionalismo na década de 90, especialmente com o 

impulso dado pelo resgate das análises institucionais em Economia (NIE – New 

Institutional Economics).  Os estudos em Ciência Política sobre o comportamento do 

Congresso Norte-americano também são apontados como expoente dessa nova versão.  

O pressuposto behaviorista36 que põe o comportamento observável como a única 

base para a análise política é rejeitado pela abordagem neo-institucionalista. Tome-se 

                                                                                                                                               
March and Johan Olsen in their seminal (1984) article. While they stressed the organizational factors in 
political life, they also stressed the importance of norms and values in defining how those organizations 
should and would function. Thus, one important approach to institutions defines those entities in terms of 
the ‘logic of appropriateness’ that guides the actions of their members. In this view the most important 
element defining an institution is the collection of values by which decisions and behaviors of members 
are shaped, not any formal structures, rules or procedures”. 
 
35  WARD, Hugh. Rational Choice. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. Edited by 
David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002, p. 65. 
36 A tradição behaviorista se diferencia das outras escolas de pesquisa nas ciências sociais por focar no 
comportamento observável, mesmo se ele estiver ao nível individual ou socialmente agregado, além de 
que qualquer explicação sobre o comportamento deve ser suscetível ao teste empírico. Filosoficamente 
está associada ao positivismo e o rigor científico é dado se seu enunciado for falsificável no sentido 
proposto por Popper. SANDERS, David. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. 
Edited by David Marsh and Gerry Stoker. Palgrave Macmillan,  2002, p. 51.   
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três pontos de crítica ao behaviorismo, segundo Ellen Immergut37: 1) O pressuposto 

behaviorista de que o comportamento político revela as preferências é questionado, pois 

não distingue as preferências expressadas das preferências verdadeiras. Para 

behavioristas as preferências verdadeiras seriam incognoscíveis e, portanto, todas as 

preferências seriam reveladas a partir do comportamento38; 2) O pressuposto de que as 

preferência individuais podem ser somadas, agregadas, num fenômeno coletivo é visto 

como algo problemático39 ; 3) O padrão normativo utilitarista do behaviorismo é 

recusado. O neo-institucionalismo admite que a configuração institucional pode  

privilegiar uma série de interesses e sua reforma pode se fazer necessária. Para o 

institucionalista a parcialidade (bias) nas instituições é tomada como problema40. No 

behaviorismo os interesses se referem à subjetividade do indivíduo e à decisão coletiva 

é vista como soma das preferências individuais.  

As abordagens que de algum modo se associam com determinismo social – 

estruturalista – também são rejeitadas pelo neo-institucionalismo. Na visão estruturalista 

as preferências são objetivamente determinadas pelo grupo, classe social, gênero. De 

acordo com Ellen Immergut, este é identificado com padrão essencialista ou 

apriorístico, em oposição ao behaviorista que se caracterizaria por ser um padrão a 

posteriori. Superar esses dois padrões – o a priori do determinismo social (interesses 

coletivos, estrutura social, democracia substantiva) e o a posteriori do behaviorismo 

(preferências subjetivas, agregação utilitária das preferências individuais, democracia 

                                                 
37  IMMERGUT, Ellen M. The Theoretical Core of the New Institutionalism. Politics and Society, 26 
(1), 1998, p. 8. 
38 O neo-institucionalismo procura analisar a discrepância entre os interesses potenciais e aqueles que 
aparecem expressos no comportamento político.  
39 O neo-institucionalista não entende a decisão coletiva como a soma ou agregação perfeita das 
preferências individuais.  
40 O reconhecimento de parcialidade (bias) nas instituições implica duas responsabilidades ao neo-
institucionalista: 1. institucionalistas devem discutir qual a direção e implicação desse bias (parcialidade, 
tendência) e 2. devem sugerir caminhos para aperfeiçoar a imparcialidade (justiça) do resultado 
institucional.  
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formal) é apontado como o grande desafio do institucionalismo, que compatibilizaria 

essas diferenças. 

O institucionalismo aparece como um paradigma integrador em que as 

preferências não são tomadas simplesmente como subjetivas (micro-análise), nem são 

dadas objetivamente pela estrutura (macro-análise); mas de modo reflexivo (meso-

análise), no qual instituições distorcem as preferências e são por ela distorcidas.  

Essa oposição entre estrutura e agência é encontrada no trabalho de James 

Mahoney e Richard Snyder sobre mudança de regime41. Apesar de a preocupação dos 

atores não ser com neo-institucionalismo em si, a referência a este artigo mostra-se 

relevante para a discussão aqui desenvolvida. Isso porque em seu estudo é discutida a 

contribuição promissora de uma abordagem integrativa entre dois paradigmas distintos 

–  a voluntarista e a estruturalista –   para as pesquisas sobre mudança de regime. Esta 

dissertação associa essa perspectiva integrativa ao paradigma do novo institucionalismo.  

Importa aqui a diferenciação didática que Mahoney e Snyder fazem em termos 

de bases conceituais (agência e estrutura) entre a abordagem voluntarista e a 

estruturalista. Quanto à base conceitual, a perspectiva voluntarista tem uma concepção 

subsocializada da agência – interesses e identidades dos atores não podem ser 

explicados pela conjuntura social ou econômica; enquanto a perspectiva estruturalista 

adota, em oposição, uma concepção sobresocializada da agência – identidades e 

interesses dos atores são definidos pela posição de acordo com as estruturas sociais, 

constituindo as escolhas e ações resultados dessas posições.  Por sua vez, a perspectiva 

voluntarista não nega de todo a existência de estrutura, mas a concepção que se tem dela 

é de uma restrição contingente (constraint model) que potencialmente pode limitar as 

                                                 
41 MAHONEY, James; SNYDER, Richard. Rethinking Agency and Structure in the Study of Regime 
Change. Studies in Comparative International Development. Summer, vol 34 (2), 1999, p.25. 
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possibilidades de os atores alcançarem seus objetivos, assumindo sempre que os atores 

pré-existem com suas identidades e interesses aos modelos estruturais de restrição. Já 

perspectiva estruturalista adota a concepção de que a estrutura é um modelo generativo 

(generative model) que define os interesses dos atores e determina diretamente seu 

comportamento de modo necessário e não contingente. 

A base conceitual da proposta integrativa, por sua vez, estaria composta por uma 

concepção reflexiva de agência e da estrutura como um modelo de recurso (resource 

model). Isso significa que estruturas seriam encaradas como recursos e que as ações 

humanas consubstanciariam a capacidade de apropriar e transformar potencialmente os 

recursos estruturais de um modo reflexivo, auto-consciente, abertura cognitiva. As 

estruturas limitam a agência, sem obstruir ou determinar suas ações, mas tornando 

disponível um repertório finito de ferramentas para a ação, em que esse repertório pode 

potencialmente ser modificado e aperfeiçoado pelos atores – agentes. Mahoney e 

Snyder apontam que essa nova concepção integradora foi usada em análises de 

aprendizagem política e democratização, a citar Bermeo 1992,  McCoy 1999 e Weffort, 

1989, os quais se dedicaram a um modelo reflexivo da agência, enfatizando como a 

capacidade cognitiva e a habilidade dos atores de redefinir seus interesses podem ajudar 

a explicar a transição para a democracia42. 

Essa proposta integrativa coincide com o advento do neo-institucioalismo. Pela 

exposição acima, pode-se inferir que as instituições já eram estudadas de certa maneira 

sob o paradigma do behaviorista e também sobre o paradigma social determinista 

(estruturalista). Ocorre que a forma como as instituições eram tomadas em consideração 

                                                 
42 Bermeo, Nacy (1992) Democracy and lessons of dictatorship. Comparative Politics 24: 273-292. 
McCoy, Jennifer (1999) Political Learning and redemocratizations in Latin America: Do politicians learn 
from  political crises? Miami:North-South Center Press e Weffort, Francisco (1989) Why democracy? In: 
Democratizing Brazil: problems of transition and consolidation, ed. Alfred Stepan. New York: Oxford 
University press. Apud  MAHONEY, James; SNYDER, Richard. Rethinking Agency and Structure in 
the Study of Regime Change. Studies in Comparative International Development. Summer, vol 34 (2), 
1999, p.26   
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é o que diferencia substancialmente esses programas de pesquisa do novo 

institucionalismo. Segundo Kuhn, o paradigma desempenha um papel fundamental na 

orientação da pesquisa e interpretação dos fenômenos observáveis. É esse padrão que 

coordena e dirige a atividade do pesquisador para a solução dos chamados “quebra-

cabeças”.  

Para o behaviorismo, instituições não seriam mais que o resultado da agregação 

das preferências individuais e, consoante a tradição da escolha racional que a 

influenciou na década de 50 e 60, instituição seria não mais que a acumulação  das 

escolhas individuais baseada na maximização utilitária dessas preferências individuais. 

Já o estruturalismo adota uma perspectiva determinista da instituição como visto 

anteriormente.  Comparada ao neo-institucionalismo, essas formas de abordar a 

instituição são reducionistas.  

O novo institucionalismo, por sua vez, está preocupado em como as instituições 

funcionam, como elas podem definir os interesses (como as instituições políticas 

influenciam o comportamento dos atores modelando valores, interesses, normas, 

crenças etc) e como os atores individuais podem influenciar o modelo e o 

funcionamento de instituições políticas, outrora tida como supostamente autônomas.   

A versão anterior do estudo das instituições, especialmente sob a égide do 

behaviorismo, o qual é referido, por vezes, na literatura por velho institucionalismo, 

tinha como foco as instituições formais43. Preferencialmente, as regras formais e 

estruturas oficiais eram as instituições levadas em consideração para análise. Nesse 

sentido esse paradigma conduzia uma investigação limitada, pois instituições informais 

                                                 
43 GOODIN, Robert E., KLINGEMANN , Hans-Dieter. A New Handbook of Political Science. Oxford: 
Oxford University Press, 1998, p. 206 
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ficavam de fora do estudo44. Diversamente, a proposta do novo institucionalismo é 

ampliar a análise para além das estruturas e regras formais e capturar as instituições 

informais. 

Ademais, a versão antiga se contentava com mera a descrição das instituições; 

enquanto que o novo institucionalismo procura explicar as instituições em termos de 

variável dependente ou mesmo como variável independente a moldar a administração 

política e o comportamento dos atores, por exemplo45. 

Neste tópico interessa situar que a virada paradigmática com novo 

institucionalismo informa o seguinte pressuposto, ponto de partida para esta pesquisa: 

estudar as instituições informais importa. É nesse paradigma que essa dissertação se 

insere.   

Ao se falar em paradigma não se está a olvidar as diferentes versões que o novo 

institucionalismo pode assumir, mas a enfatizar o núcleo comum que o identifica e a 

mudança de abordagem que o diferencia em relação às tradições de pesquisa anterior, 

notadamente o behaviorismo.   

Essas versões são interpretadas nesta dissertação como diferentes formas de 

aplicação de uma mesma abordagem neo-institucionalista, diferenciando-se mais pelo 

método que adotam, como posteriormente será analisado. Esse paradigma conviveria, 

assim, com um pluralismo metodológico. A própria literatura contemporânea em 
                                                 
44 Tenha-se que a referência feita à versão anterior do institucionalismo é para apontar os pontos 
principais da dicotomia com o novo institucionalismo que, de fato, caracteriza-se pela ampliação do foco 
de análise para as instituições informais. Não se pretende aqui generalizar toda uma tradição anterior. Há 
que se considerar, por exemplo, casos da versão anterior do institucionalismo como Herman Finer (1932) 
que estendeu seus estudos constitucionais para além dos documentos escritos e Nevil Johnson (1975), o 
qual já revelava uma preocupação com as normas do processo informal tanto quanto com as estruturas 
formais. LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. 
Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002, p. 93 
45 “Whereas the older version of institutionalism was content to describe institutions, the newer version 
seeks to explain them as a "dependent variable" and, more importantly, to explain other phenomena with 
institutions as the "independent variables" shaping policy and administrative behavior.” GOODIN, Robert 
E.; KLINGEMANN , Hans-Dieter. A New Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University 
Press, 1998, p. 207. 
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política comparada procura incentivar o diálogo frutífero que uma troca entre essas 

diferentes vertentes pode proporcionar46.    

 

1.2.1. O que importa para o novo institucionalismo: regras do 
jogo, informalidade, valores, dinâmica e interação. 
 

Neste tópico é feita uma breve enumeração acerca das novidades trazidas pelo 

neo-institucionalismo em oposição à tradição anterior. Esta não pretende ser exaustiva, 

mas elucidativa para apontar algumas características fundamentais desse novo 

paradigma. É tomada por referência a discriminação em 6 (seis) pontos distintos 

elaborada por Vivian Lowndes47.  

Primeiro, o novo institucionalismo passa a focar nas regras do jogo e não apenas 

nas organizações. Isso significa que as instituições são identificadas como as regras do 

jogo que guiam e constrangem o comportamento dos indivíduos. As instituições como 

regras são importantes porque provêem informações acerca do possível comportamento 

futuro do outro ator e a sanção pelo seu descumprimento. Organizações, como os atores 

individuais, seriam os jogadores desse jogo. Não haveria mais uma identificação 

reducionista entre instituição e organização. Apesar de não serem iguais, as 

organizações são importantes para a análise neo-institucional. Parafraseando Fox e 

Miller (1995), instituições são um conjunto de regras que convivem dentro, entre, em 

baixo e ao redor das organizações; mas não são organizações48.  Segundo North e 

Weingast,  as organizações, em oposição à instituição, são entidades concretas de “carne 

                                                 
46 LAITIN, David D. Comparative Politics: the State of the Subdiscipline. In: Political Science: The State 
of Disciplne. New York: Norton, 2002.  p. 659. 
47 LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. 
Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002. p.90-108 
48 LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. 
Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002. p.98. 
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e sangue” , compostas de grupos específicos de indivíduos que possuem uma mistura de 

objetivos comuns e individuais e tomam decisões49.   

Segundo, o novo institucionalismo, como visto no tópico anterior, passa a focar 

também nas instituições informais. Para compreender as instituições políticas é 

fundamental a atenção às convenções informais tanto quanto às regras formais. 

Algumas regras informais da vida política têm um papel importante para modelar o 

comportamento dos atores. Ora aparecem reforçando outras regras formais e ora 

conflitando com elas. Nesse sentido, importa investigar a interação entre as instituições 

formais e informais. Aqui interessa a distinção de Helmke: as instituições informais são 

as regras compartilhas socialmente, normalmente não escritas, que são criadas e 

comunicadas e aplicadas (enforced) fora dos canais oficiais de sanção; enquanto as 

formais seriam as regras e procedimentos criados, comunicados e aplicados (enforced) 

através dos canais que são amplamente aceitos como oficiais.50.  

Terceiro, o novo institucionalismo passa a focar no aspecto dinâmico e não mais 

estático das instituições. Esta passa a ser vista como um processo em andamento e não 

como uma coisa em si e para si. Os neo-institucionalistas estão preocupados em como a 

estabilidade é efetuada através da ação humana. Para os da vertente da escolha racional 

o arranjo vai persistir até quando ele sirva aos interesses dos atores, segundo a máxima 

do custo-benefício. Já outras visões, entre elas a normativista,51 entendem a estabilidade 

como um processo contínuo de consenso construído entre os atores.  

                                                 
49 “Organizations are flesh and blood entities” NORTH, Douglass; WALLIS, John Joseph; WEINGAST, 
Barry. A conceptual framework for interpreting recorded human history. In: National bureau of 
economic research. Cambridge, december 2006. p. 21. Disponível em: 
Http://www.nber.org/papers/w12795.  Acesso em: 30 mai. 2007.  
.   
50 HELMKE, Gretchen; LEVITSKY.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University 
Press, Baltomire, 2006. p. 5. 
51 Vivien Lowndes utiliza a dicotomia entre  a perspectiva neo-institucionalista da escolha racional e a 
normativista. LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd 
Edition. Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002. p. 99. 
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Quarto ao novo institucionalismo, passa-se a focar em como as instituições 

modelam os valores sociais e como esses entram no seu fluxo (constituição). As 

instituições estão embebidas de valores e não neutra a eles. Assim, as estruturas de 

governo, ou melhor, as instituições que incluem e excluem diferentes atores e 

selecionam determinados instrumentos são sustentadas por valores. É tanto que, quando 

as instituições mudam, isso significa muitas vezes que também ocorreu uma mudança 

de valores ou a incompatibilidade com valores anteriores. As parcialidades (bias) 

presentes nas instituições, apontadas por Ellen Immergut, como uma preocupação do 

novo institucionalismo52, poder-se-iam relacionar com essa preocupação crítica com os 

valores que informam e privilegiam grupos específicos no arranjo institucional. 

Quinto, o novo institucionalismo passa a focar numa concepção mais 

desagregada das instituições, em oposição à visão holística tida anteriormente, que 

descrevia instituições em um todo agregado.  O novo institucionalismo atenta para 

elementos institucionais da vida política – a citar: sistemas eleitorais, regras contratuais, 

relações inter-governamentais etc. E cada uma dessas instituições são tidas como 

diferenciadas, não precisando necessariamente se ajustar em conjunto para a formação 

de um todo plenamente funcional. As instituições se diferenciam no sentido de que 

incorporam e preservam relações de poder, privilegiando certos cursos de ação e 

prejudicando outros, incluindo e excluindo determinados indivíduos. Ademais, 

instituições não são totalmente completas ou fechadas e podem se desenvolver para 

resultados não previstos quando os atores buscam dar sentido a situações ambíguas e 

ignorar ou se contrapor as regras formais e adaptá-las a seu próprio interesse. Nesse 

ponto, tem lugar a discussão sobre o rule by law, governo pela lei, tratado por Holmes 

no primeiro tópico.   

                                                 
52 IMMERGUT, Ellen M. The Theoretical Core of the New Institutionalism. Politics and Society, 26 (1), 
1998, p.8. 
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Sexto, o novo institucionalismo enfatiza que as instituições não são entidades 

independentes, que existam fora do tempo e espaço.  As instituições não seriam 

mônadas, na expressão do filósofo Leibniz, unidades atomizadas, isoladas ou 

apriorísticas. Se assim o fosse, estariam situadas num debate metafísico e não político. 

De modo diverso, as instituições estão inseridas em contextos, e por eles envolvidos; 

além de interagir com outras instituições, sociedade e indivíduos. 

Apesar de situados por Vivian Lowndes de modo separado, pode-se observar 

que esses seis pontos sobre o novo institucionalismo estão intrinsecamente interligados. 

As regras do jogo que interessam para a abordagem neo-institucionalista são as que 

envolvem elementos formais e informais. Dessa sorte, importam as efetivas regras do 

jogo que funcionam na realidade, seja ela formal ou informal. Enfocar a instituição 

numa perspectiva dinâmica e não apenas estática envolve considerá-la numa abordagem 

mais ampla para além do aspecto formal; bem como deixar de tomá-la de modo isolado 

ou independente, levando em consideração o contexto e os indivíduos com os quais 

interage. O reconhecimento de que as instituições envolvem valores sociais, seja 

modelando-os, ou sendo por eles constituídas, define o aspecto particularizado de que a 

instituição pode assumir, ora incluindo e excluindo determinados atores, privilegiando 

determinado curso de ação e incorporando relações de poder. 
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1.2.2. O risco da tautologia: a informalidade levada ao 
extremo.  

 

As seis características apresentadas anteriormente permitem identificar a idéia 

com a qual o novo institucionalismo modela a instituição. A ausência, todavia, de um 

rigor conceitual definitivo53 acerca do que sejam instituições, até mesmo em função das 

diferentes vertentes (escolha racional, histórica e sociológica) que integram esse 

paradigma, não impede que elas sejam estudadas; mas exige do pesquisador um cuidado 

maior, uma vez que as instituições passam a incorporar a complexidade dos aspectos 

informais, dinâmicos e axiológicos, os quais não são de fácil investigação e 

identificação. 

Exagerando essa complexidade informal e levando-a ao extremo, Goodin e 

Klingemann54 apontam para o risco de se cair em uma tautologia. Isso porque, se as 

regras que consubstanciam as instituições são expandidas para incluir papéis implícitos 

e compreensões vagas, no sentido de cobrir os casos em que o comportamento 

observável não corresponde às regras formais da instituição, a teoria jamais poderia ser 

falsificável. Se não há a conformação com a regra formal é porque há, segundo eles, 

outras regras nas instituições que não foram identificadas. O critério utilizado pelos 

autores para identificar a tautologia foi o falsificacionismo. 

Segundo a consideração acima, o novo institucionalismo ao incorporar tudo nas 

instituições não seria capaz de dizer nada sobre elas. Importa atentar que nem todo e 

qualquer fato social pode ser incluído no elemento informal das instituições. Gretchen 

                                                 
53 “ Peters (1999:145) is right, however, to remind new institucionalists of  the need for more rigour in 
conceptualization an the measurement of the phenomena that are assumed to make up institutions” 
LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd Edition. Edited 
by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002. p. 104. 
54 Associa a tautologia com o carácter do enunciado ser não falsificavel. GOODIN, Robert E., 
KLINGEMANN , Hans-Dieter. A New Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University 
Press, 1998. p. 215 
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Helmke aponta para o perigo de se colocar as instituições informais como uma categoria 

residual. O recurso retórico de raciocinar pelo absurdo é útil no sentido de alertar o 

pesquisador para não cair em uma argumentação circular que não acrescente 

conhecimento novo sobre como as instituições funcionam. O exagero no caso acima foi 

o de igualar informalidade com tudo que não fosse formal. 

Nesse ponto, a discriminação de Gretchen Helmke do que não é instituição 

informal mostra-se relevante para distingui-la de outros fenômenos informais. 

Apresenta quatro distinções55: 

A primeira delas atenta para não se confundir instituições informais com 

instituições fracas. Muitas instituições formais não são efetivas, no sentido de que as 

regras existentes no papel são ignoradas. Isso não implica necessariamente a presença 

de instituições informais.  

Segundo, instituições informais são diferentes da regularidade de 

comportamentos informais. Nem todos os comportamentos partilhados são orientados 

por regras, ou enraizados em crenças e expectativas compartilhadas pelo 

comportamento dos outros. O exemplo de Daniel Brinks56 é ilustrativo – alguém retirar 

o chapéu ao entrar na Igreja é uma instituição informal, mas tirar o casaco no 

restaurante é uma simples regularidade de comportamento. Isso porque neste último o 

ato de retirar ou não o casaco vai causar apenas o desconforto físico, enquanto que no 

primeiro caso o comportamento de não retirar o chapéu provoca desaprovação social e 

sanção moral. Para ser considerada instituição informal, um comportamento regular 

deve responder a alguma regra, cuja violação gere alguma sanção externa.  

                                                 
55 HELMKE, Gretchen; LEVITSKY.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University 
Press, Baltomire, 2006. p. 6-7 
56 BRINKS, David. Informal Institutions and the Rule of law: The judicial response to State Killings in 
Buenos Aires and São Paulo in the 1990s. Comparative Politics, n. 1, 2003, p. 1-19. Apud HELMKE, 
Gretchen; LEVITSKY.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University Press, 
Baltomire, 2006. p.6 
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Terceiro, instituições informais não devem ser confundidas com organizações 

informais. Aqui é repetida a mesma distinção que deve ser feita entre instituições 

formais e organizações formais. No sentido apontado por North, deve-se diferenciar as 

regras do jogo (instituições) de seus jogadores (organizações)57.  

Quarto, instituição informal e cultura não são a mesma coisa58. Ambas se 

comunicam, mas não se identificam. Normas informais podem estar enraizadas em 

elementos culturais. Essa relação entre instituição e contexto cultural será melhor 

abordada em tópico seguinte. 

Ter em consideração o alerta de Goodin e Klingemann sobre o perigo da 

tautologia ao se incluir o estudo das instituições informais, não significa que o 

falsificacionismo popperiano será levado às últimas conseqüências nesta dissertação. 

Até porque muitos enunciados em ciências sociais sequer são falsificáveis59. A tradição 

behaviorista, anterior à virada paradigmática com o novo institucionalismo, assumia o 

pressuposto do falsificacionismo para identificar o que fosse uma boa teoria. O 

behaviorismo, no entanto, não negava outras formas de se avaliar a adequação de uma 

teoria em particular e nem considerava que todos os aspectos da teoria deveriam ser 

necessariamente falsificáveis. O behavorismo reconheceu a utilidade do princípio 

                                                 
57 As organizações são formadas por indivíduos que se associam para alcançar um propósito comum. Elas 
podem ser corpos políticos (partidos políticos, conselho municipal), corpos econômicos (firmas, 
cooperativas, grupos de camponeses familiares), corpos sociais (igrejas, clubes, associações atléticas), 
corpos educacionais (escolas, universidades). NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change 
and Economic performance. 22nd edition. New York: Cambridge University Press, 2006. p. 4-5. 
58 A consideração de Helmke de separar ‘crenças (expectativas) compartilhas’ de ‘valores 
compartilhados’ para distinguir cultura de instituições é muito tênue. Isso porque associa ‘valor 
compartilhado’ à cultura e ‘crença compartilhada’ à instituição. O problema desse critério de distinção 
está na acepção multívoca que a palavras ‘crença’ e ‘valor’ podem assumir. Muitas vezes aparecem como 
sinônimos na literatura. De toda sorte, parece que a idéia da autora é aproximar crenças (expectativas) de 
uma concepção mais ligada à regras do jogo e , portanto, de instituições. HELMKE, Gretchen; 
LEVITSKY.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University Press, Baltomire, 2006. 
p.7. 
59 ..., most of theries in the physical and social sciences contain a non-falsifiable set of ‘core’ 
propositions. SANDERS, David. Behaviourism. In: Theory and methods in Political Science. 2nd 
Edition. Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002 p. 50 
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falsificacionista, mas não o levou ao extremo60. Com muito menos razão o novo 

institucionalismo tomaria o falsificacionismo como o critério demarcatório entre o que é 

ciência e não-ciência, no sentido popperiano 61. 

Há ainda a nuance menos absoluta do falsificacionismo que assume uma versão 

mais sofisticada com Lakatos, em que a teoria não é abandonada, de todo, se uma 

observação simplesmente negar alguma de suas proposições. Isso porque as teorias não 

são tomadas isoladas, mas inseridas em programas de pesquisa, com um cinturão 

protetor, o qual pode ser continuamente modificado (falsificado), que protege núcleo 

irredutível62 (este assume a forma de uma hipótese teórica mais geral, base para os 

programas de pesquisa).  

Alguns insights do falsificacionismo popperiano são relevantes, especialmente 

para se evitar construções teóricas do tipo ex post facto, a citar a sua oposição e crítica 

ao convencionalismo.  

Segundo Popper, o convencionalismo entende a teoria como um mundo de 

conceitos, construído artificialmente pelo observador em bases definitivas. No 

convencionalismo qualquer ameaça trazida por experimentos novos na realidade é 

sempre passível de ser contornada pela criação de estratagemas, como a criação de 

hipóteses auxiliares para tornar o sistema inabalado. Com o falsificacionismo cada 

                                                 
60 Segundo David Sanders muitos behavioristas não estão comprometidos se a sua pesquisa pode ser 
definida como científica  segundo o critério popperiano, mas é inequívoco que estão comprometidos com 
o princípio falsificacionista. SANDERS, David. Behaviourism. In: Theory and methods in Political 
Science. 2nd Edition. Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002. p.50. 
61 Argumento a fortiori – se o behaviorismo, que se opõe em vários aspectos ao novo institucionalismo, 
não levou o pressuposto falsificacionista ao extremo, com muito mais razão o paradigma do novo 
institucionalismo  não o levaria.   
62 Por decisão metodológica o núcleo redutível é tornado infalsificável. Por exemplo, o núcleo irredutível 
do materialismo histórico de Marx seria a suposição de que a mudança histórica deve ser explicada em 
temos de luta de classe, sendo em última análise determinado pela economia.  CHALMERS, Alan F. O 
que é ciência afinal? Trad. Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1993. p.113. 
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refutação instiga uma nova conjectura audaciosa, possibilitando, assim, o avanço no 

conhecimento63.   

Pontue-se, todavia, que na abordagem falsificacionista de Popper uma teoria só 

pode fazer asserções acerca de seus falseadores potenciais e nada pode dizer acerca de 

seus enunciados permitidos. Nessa acepção, a teoria não pode ser justificada ou 

verificada; mas somente falsificada64.  

Essa é uma limitação da abordagem popperiana, cujo critério falsificacionista só 

resultará fecundo ao se considerar enunciados altamente falsificáveis. Em oposição, 

sobre os não falsificáveis, esse referencial de análise nada pode dizer; ou melhor, pode 

dizer apenas que são tautologias. É de notar, todavia, que muitas questões em ciências 

sociais e em filosofia não são colocadas em termos falsificáveis e nem, por essa razão, 

merecem ser diretamente identificadas como tautologias.  

Tautologia na tradição filosófica significa um discurso vicioso, inútil, por referir 

na conseqüência, no seu predicado ou na sua definição, conceito já contido no primeiro 

membro65. Em termos lógicos, seria uma proposição que reproduz o princípio da 

identidade, no qual o sujeito e predicado exprimem o mesmo conceito66, um não 

acrescenta nada ao outro, são espelhos de si. É nesse sentido de argumento circular, cujo 

ponto de partida é o mesmo ponto de chegada, que a idéia de tautologia é nesta 

dissertação tomada. Existem outros recursos lógicos que não apenas o critério 

falsificacionista para caracterizá-lo. A análise discursiva pelo argumento ab absurdo 

                                                 
63 POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 82-90. 
64 A teoria é falseável se não estiver vazia a classe de seus falseadores potenciais. Os enunciados 
puramente existenciais e os outros não falseáveis, enquanto tautologia,  não afirmam quase nada sobre a 
teoria; enquanto os enunciados que são autocontraditórios, afirmam demais, porque são falseáveis. 
Popper insiste na vantagem de guiar o método por falseadores potenciais e não por possíveis 
verificadores. POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 97. 
65  ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofia. Colombia: Fondo de Cultura Econômica, 1997. p. 
1117 
66 LALANDE, André. Vocabulaire techenique et critique de la philosophie. Paris: Quadrige Puf, 2006. 
p. 1103 
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também se presta para esse objetivo, como feito logo no início da exposição, além de 

uma verificação sobre a adequação e consistência mais detida da teoria proposta, o qual 

exige estudo feito caso a caso.  

A hipótese acerca do papel das instituições informais no novo institucionalismo 

não representa um estratagema para encaixar instituições em todo e qualquer fenômeno. 

Forçar a informalidade institucional em tudo que não fosse formalidade é levar ao 

extremo a concepção de instituição e desvirtuar a proposta do novo institucionalismo. 

Não é correto atribuir instituições informais em tudo pelo simples fato de ser difícil 

investigá-las. Isso representaria uma fuga ao problema. Uma vez demonstrada a 

necessidade do estudo sobre as instituições informais, a questão deve ser enfrentada.  A 

consciência acerca do desafio em capturar ‘o que as instituições efetivamente são’ deve 

guiar o pesquisador. 

Tenha-se claro, mais uma vez, que a dicotomia entre Brasil real e Brasil formal 

anunciada no primeiro tópico e no título dessa dissertação é assumida como pressuposto 

crítico para metodologicamente não se olvidar a investigação acerca aspectos 

institucionais informais e sua interação com as instituições formais.  
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1.2.3. O que as instituições efetivamente são – o pressuposto 
da cultura e a consciência do desafio. 

 

A dificuldade de se capturar o que efetivamente são instituições é apontada por 

Douglass North, em especial no seu escrito recente de 2005 – “Understanding the 

Process of Economic Change”. Neste último trabalho, privilegia o enfoque no aspecto 

compreensivo (cognitivo), que reconhece não ter enfatizado em seus estudos anteriores. 

Em seus primeiros escritos a instituição é colocada no centro da compreensão 

econômica como as estruturas de incentivo da economia, sem considerar, todavia, o 

modo como os homens compreendem e agem sobre a compreensão da mudança na 

sociedade67. Ele aponta que a compreensão é o requisito necessário que se perde na 

maior parte dos modelos sobre mudança e desenvolvimento econômico. E ainda se está 

muito longe de se compreender esse processo. 

North destaca que a utilização não crítica do pressuposto da racionalidade por 

muitos cientistas sociais está a bloquear o progresso na pesquisa futura. Aponta, ainda, 

que o pressuposto da racionalidade (escolha racional) não é equivocado, mas serve para 

analisar apenas alguns fenômenos específicos de modo simplificado. A consciência 

acerca disso é fundamental. Ele destaca que se deve descer mais a fundo no problema e 

se procurar compreender o processo cognitivo, o qual envolve a investigação dos 

sistemas de crenças e da cultura. Põe sua questão nos seguintes termos: como as crenças 

individuais relacionadas com o contexto social provêem uma série de mecanismos pela 

                                                 
67“ What I did not consider in earlier studies was the character of societal change and the way humans 
understand and act upon that understanding of societal change”. NORTH, Douglass. Understanding the 
Process of Economic Change. New Jersey: Princeton, 2005. p. vii (preface) 
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qual a cultura e instituições sociais entram mais diretamente na explicação da mudança 

econômica68. 

A idéia de Daniel Etounga Manguelle “A cultura é a mãe e as instituições são os 

filhos”69 aparece presente neste escrito de North. A cultura é colocada em destaque70. 

Esta dá vida e alimenta os artefatos estruturais que formam as instituições e tem um 

papel essencial não apenas para modelar as escolhas individuais imediatas dos 

indivíduos na sociedade, mas também para prover pistas e auxiliar a compreensão da 

dinâmica do sucesso e do fracasso institucional em algumas sociedades no tempo. 

Segundo ele, quanto mais rico o contexto cultural em termos de proporcionar 

experimentação múltipla e competição criativa, maiores o sucesso da sobrevivência da 

sociedade71. Na essência, quanto mais os artefatos estruturais (instituições) estiverem 

fortalecidos pela herança cultural, maior a redução da incerteza na tomada de decisões 

ao longo do tempo.   

O modo como se percebe o mundo e se constroem as explicações sobre este 

mundo envolve uma investigação acerca de como o pensamento funciona. E este não 

opera como um computador. O pensamento do indivíduo é o ponto de partida para se 

compreender as crenças e culturas sociais. Segundo North, é possível compreender 

questões que são suficientemente similares a outros eventos, porque reconhecidas pela 

                                                 
68 O objeto dessa dissertação não é a mudança econômica, mas interessas a preocupação de North com o 
aspecto cognitivo e a cultura. NORTH, Douglass. Understanding the Process of Economic Change. 
New Jersey: Princeton, 2005. p. 23. 
69 HARRISON, Lawrence; HUNTINGTON, Samuel. A cultura importa: os valores que definem o 
progresso humano. São Paulo: Record, 2002. p. 30. 
70 Pontue-se aqui que a expressão trazida de “a cultura mãe e as instituições são os filhos” não significa 
que se defenda uma causação linear nesse sentido. O pressuposto do novo institucionalismo é que o 
aspecto cultural alimente a instituição e esta também seja por aquele alimentado. A frase é colocada como 
objetivo de enfatizar a importância da cultura nas análises institucionais. Como o próprio Putnam disse “o 
debate do tipo ovo ou galinha sobre cultura versus estrutura é essencialmente infrutífero” Segundo ele a 
maioria dos estudiosos isentos entende cultura e estrutura numa relação de mútuo reforço. PUTNAM, 
Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Trad. Luiz Alberto Monjardim. 
Rio de Janeiro: FGV, 2005. p. 190.   
71 NORTH, Douglass. Understanding the Process of Economic Change. New Jersey: Princeton, 2005. 
p 36. 
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experiência de cada um. De outra sorte, idéias que estão muito distantes da cultura na 

qual o indivíduo se insere não podem ser inseridas facilmente nessa cultura. As idéias só 

são reconhecidas se elas compartilham alguma coesão que não se afaste muito das 

normas que regem o comportamento dos indivíduos72.  

Assim, para capturar efetivamente o que seja instituição, é fundamental 

considerar o contexto sócio-cultural no qual se encontra inserido. A importação de 

instituições estrangeiras também é algo problemático. Podem ter formalmente o mesmo 

desenho institucional, mas assumem contornos distintos pelo modo como os indivíduos 

o compreendem e o percebem. A cultura e os valores sociais são relevantes na 

investigação dessa informalidade. O que importa para o novo institucionalismo, como 

paradigma para essa dissertação, é investigar os desenhos institucionais reais e não 

simplesmente os aparentes.  

A idéia de consciência é central na preocupação de North na relação entre 

cultura e instituições. A consciência possibilita expandir o potencial criativo do homem 

e em combinação com a cultura pode promover respostas produtivas para os problemas. 

O aumento da consciência pode conduzir os homens a um esforço mais elaborado para 

estruturar o ambiente em volta que torne possíveis formas de organização mais 

complexas e aprimoradas. Alerta, todavia, que nem sempre o resultado vai ser criativo 

ou produtivo73. Segundo North, às vezes o modo como a experiência interage com a 

consciência pode conduzir a instituições que resultem estagnadas, frustradas. O sucesso 

institucional depende desse fator consciência. 

A preocupação com aspecto cognitivo, compreensão acerca do que as 

instituições são efetivamente, é encontrada também no trabalho conjunto de North, 
                                                 
72 NORTH, Douglass. Understanding the Process of Economic Change. New Jersey: Princeton, 2005. 
p. 27. 
73 NORTH, Douglass. Understanding the Process of Economic Change. New Jersey: Princeton, 2005. 
p. 44. 
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Weingast e Wallis74. Entendem por instituição as regras do jogo e modelo de interação 

que governam e constrangem as relações individuais. O maior problema está, todavia, 

em definir as regras sob os quais as pessoas interagem, o qual é extremamente difícil. 

Esse é o grande desafio do pesquisador que se propõe a estudar instituições. É 

complicado defini-la e identificá-la precisamente porque incluem normas escritas, 

convenções sociais, normas informais de comportamento, crenças compartilhadas.  

O recurso, através da ilustração abaixo sobre a velocidade limite75, permite ter 

mais clara a definição que a instituição assume ao incorporar elementos complexos da 

informalidade, como valores e cultura. 

Segundo North, Weingast e Wallis, normalmente se pensa em instituições como 

constrangimento do comportamento individual como este operasse de modo 

individualizado (isolado). Nesses termos, a questão é assim posta: se a velocidade limite 

é 60 mph, com qual velocidade se deve dirigir?  Para melhor compreender o papel das 

instituições para com o comportamento humano, todavia, há de se considerar que os 

indivíduos formam suas crenças e opiniões sobre como as outras pessoas vão se 

comportar.  Ainda no mesmo exemplo, a questão seria melhor colocada nos seguintes 

termos: se o limite de velocidade é 60 mph, qual a velocidade que os outros motoristas 

devem adotar? Essa questão complexa sugere que instituições abarcam as regras 

formais (leis), normas informais de comportamento e crenças compartilhadas pelos 

indivíduos. Indivíduos numa mesma cultura retêm idéias comuns de como os outros 

indivíduos vão se comportar. A cultura envolve essas idéias sobre o comportamento 

humano, que são passadas em gerações sucessivas pela educação e experiência. 

                                                 
74NORTH, Douglass; WALLIS, John Joseph; WEINGAST, Barry. A conceptual framework for 
interpreting recorded human history. In: National bureau of economic research. Cambridge, december 
2006. p. 19. Disponível em: Http://www.nber.org/papers/w12795.  Acesso em: 30 mai. 2007.  
75NORTH, Douglass; WALLIS, John Joseph; WEINGAST, Barry. A conceptual framework for 
interpreting recorded human history. In: National bureau of economic research. Cambridge, december 
2006. p.20. Disponível em: Http://www.nber.org/papers/w12795.  Acesso em: 30 mai. 2007. 
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Essas redes e laços de confiança, uma vez existentes, podem compor a norma ou 

convenção informal que constrange o comportamento dos indivíduos. Isso se associa à 

idéia de capital social, no sentido dado por Tocqueville para a democracia americana e 

aplicado por Putnam76 ao caso italiano. Esse capital social atuaria, assim, como 

instituição informal77. As pessoas confiam e acreditam que as outras vão cumprir a 

norma formal e cooperam. Mas, se em outro contexto cultural diferenciado, as pessoas 

têm razões para desconfiar das outras e há a crença de que a maioria dos motoristas não 

vai cumprir a norma escrita, o sistema de regras formais é não mais do que aparente. 

Segundo Gambetta, sem confiança é impossível se estabelecer um equilíbrio 

cooperativo78.  Instituições formais não são capazes de por si só assegurar e induzir a 

cooperação entre os indivíduos, por mais sofisticado e eficiente que seja o desenho 

institucional tido em abstrato.  

Bo Rothstein79 cita, por exemplo, o caso estudado por Gambetta, em Palermo, na 

Itália, como uma situação na qual as instituições formais não são suficientes para 

induzir a cooperação. Nessa cidade foi criada uma instituição que iria trazer benefício 

para todos que cooperassem com a nova regra – foi desenvolvido um sistema central de 

rádio-táxi, para o qual o consumidor pudesse ligar e usufruir do serviço do táxi que 

estivesse mais próximo dele, economizando assim tempo. Os taxistas seriam 

                                                 
76 Segundo ele a acumulação de capital social (confiança, normas, cadeias de relações sociais) é uma das 
principais responsáveis pelos círculos virtuosos da Itália cívica. “Quanto mais elevado o nível de 
confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação”. A confiança promove redes de 
cooperação e a própria cooperação gera confiança. PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia: a 
experiência da Itália moderna. Trad. Luiz Alberto Monjardim. Rio de Janeiro: FGV, 2005. p. 180.  
77 Sthéfan Straub da Universidade de Edinburgh concebe capital social como instituição informal. 
Segundo ele o Capital social é algo que gera externalidades positivas para os membros do grupo, através 
de normas compartilhadas (confiança, crença, valores) e afeta o comportamento dos indivíduos.  Esta 
decorre de organizações informais, baseada em redes sociais e associações. STRAUB, Sthéfan 
Coordination and institutions: A review of game-theoretic contributions. In: ESNIE, Corsica, 2007. 
78 GAMBETTA, Diego. The Sicilian Mafia: the Business of private protection. Cambridge, MA: 
Harvard University press, 1993. p. 224. Apud  ROTHSTEIN, Bo. Social Traps and the problem of 
trust. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 6. 
79 ROTHSTEIN, Bo. Social Traps and the problem of trust. Cambridge: Cambridge University Press, 
2005. p. 5-7. 
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beneficiados por pegarem mais corridas e rotas com percurso mais curto. O que 

aconteceu? Para auferir mais dinheiro os taxistas mentiram sobre o local em que se 

encontravam (perto ou longe de determinado ponto). Como os taxistas não confiavam 

uns nos outros, eles mentiam para a rádio-central dizendo: “já estou perto da esquina” 

para pegar mais corridas. A questão é que não havia evidência incontroversa de que a 

maioria dos taxistas de fato violou a regra estabelecida, mas a crença da maioria deles 

de que maioria violava já foi suficiente para que eles não cooperassem. A ausência de 

confiança de um em relação aos outros conduziu a uma situação de perda-perda, mesmo 

eles sabendo que todos seriam beneficiados, se eles tivessem cooperado. Essa situação 

no qual pessoas, grupos e organizações são incapazes de cooperar, em função de 

desconfiança mútua e falta de capital social, mesmo que a cooperação fosse beneficiar a 

todos, é denominada por Bo Rothstein de social trap, armadilha social; terminologia 

essa cunhada, pela primeira vez, em 1973, pelo psicólogo John Platt,. Isso significa que 

as pessoas só vão cooperar se elas acreditam e confiam que as outras também vão 

cooperar. O desenho institucional formal dado não é capaz de garantir, por si só, a 

cooperação.  

North e Weingast chamam, todavia, atenção para o papel das crenças quando se 

fala em instituição. Não é apropriado dizer que crenças são instituições80. Coerente é 

dizer que crenças compartilhadas por um grupo podem fazer parte da estrutura 

institucional. Essas crenças compartilhadas podem modelar a informação que o grupo 

de pessoas tem sobre como as outras vão se comportar. É de se atentar que nem todas as 

crenças têm essa funcionalidade e, portanto, não tem sentido identificá-las como 

instituição (não fazem o papel de regras do jogo).  

                                                 
80 NORTH, Douglass; WALLIS, John Joseph; WEINGAST, Barry. A conceptual framework for 
interpreting recorded human history. In: National bureau of economic research. Cambridge, december 
2006. p. 19. Disponível em: Http://www.nber.org/papers/w12795.  Acesso em: 30 mai. 2007. 
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Lawrence Harisson na Introdução “Por que a cultura importa”81 destaca que a 

relação entre instituições e cultura é abordada repetidamente por Douglass North.  Na 

sua obra “Institutions, Institucional Change and Economic Performance”, North já 

aponta as coações informais na evolução institucional como oriundas de informações 

transmitidas socialmente, parte da herança do que se chama de cultura –  arcabouço 

conceitual para codificar e interpretar as informações  que os sentidos apresentam no 

cérebro. 

Inspirado na análise de North sobre a evolução divergente das colônias da Grã-

Bretanha e da Espanha no Novo Mundo82, Lawrence Harisson põe a seguinte questão: 

“Por que a América Latina demorou mais de 150 anos para se chegar à democracia, 

especialmente considerando-se o fato de que a América Latina é um ramo do 

Ocidente?” Para Harisson, as idéias de North são pertinentes para se entender a 

fragilidade da experiência democrática na América Latina83.  

Isso significa que a consideração da cultura importa para a compreensão das 

efetivas regras do jogo que definem o real desenho institucional.  

Essa observação se aplica à instituição objeto de estudo neste trabalho – o 

Ministério Público.  Importa investigá-lo não apenas tendo em consideração o seu 

desenho institucional dado formalmente pela regra da constituição e da lei, o qual é 

apontado pela doutrina majoritária como um dos mais avançados e sofisticados do 

                                                 
81HARRISON, Lawrence; HUNTINGTON, Samuel. A cultura importa: os valores que definem o 
progresso humano. São Paulo: Record, 2002. p. 30. 
82 “No primeiro caso, desenvolveu-se um arcabouço institucional  que permitiu o complexo intercâmbio 
impessoal necessário à estabilidade política e à captura de lucros potenciais da tecnologia moderna. No 
último, as relações personalistas ainda são a chave para a maior parte do intercâmbio político e 
econômico. Elas são conseqüência de um arcabouço institucional em desenvolvimento que não produz 
nem estabilidade política nem a realização consistente da tecnologia moderna.” North, Douglass In: 
Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Apud.  HARRISON, Lawrence; 
HUNTINGTON, Samuel. A cultura importa: os valores que definem o progresso humano. São Paulo: 
Record, 2002. p. 31. 
83HARRISON, Lawrence; HUNTINGTON, Samuel. A cultura importa: os valores que definem o 
progresso humano. São Paulo: Record, 2002. p. 30-32. 
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mundo. O contexto brasileiro em que se encontra inserido, a cultura e valores sociais de 

confiança e/ou desconfiança exercem um papel fundamental na definição da real 

estrutura institucional existente. A identificação das efetivas regras do jogo que 

consubstanciam as instituições depende da consideração desses elementos da 

informalidade. 

1.3. Pluralismo Metodológico – o diálogo promissor entre as 
escolas divergentes do novo institucionalismo.  

  

Observe-se que esse trabalho ao tratar do novo institucionalismo optou por não 

abordá-lo logo de início em suas diferentes versões. Primeiro, porque o objetivo era 

delimitar o paradigma que orienta esse trabalho – o enfoque do novo institucionalismo 

para com instituições informais. Segundo, porque uma divisão de pronto do novo 

institucionalismo em categorias estanques limitaria o diálogo que uma troca entre as 

diferentes versões pode proporcionar. Terceiro, este trabalho interpreta a diferenciação 

entre as escolas e versões do novo institucionalismo muito mais como um diferenciação 

de métodos. Nesse raciocínio, o paradigma do novo institucionalismo conjugaria o 

pluralismo metodológico das diferentes escolas.   

A própria literatura diverge quanto às diferentes clivagens do novo 

institucionalismo. Vivian Lowndes, por exemplo, prefere apontar a dicotomia entre duas 

variantes – a normativista e a da escolha racional. A primeira com uma abordagem mais 

cultural e a segunda calculadora.  Hall e Taylor84, por sua vez, separa em 3 (três) 

versões – o histórico, o da escolha racional e o sociológico. Já  Peters,85  divide em 7 

                                                 
84 HALL, Peter; TAYLOR, Rosemary. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 2003. n. 58, 
p.193. 
85 Peters, G. B. (1999). Institutional theory in political science - The "New institutionalism". London and 
New York, Pinter. Apud. LOWNDES, Vivien. Institutionalism. In: Theory and methods in Political 
Science. 2nd Edition. Edited by David Marsh and Gerry Stoker.Palgrave Macmillan,  2002. p. 96. 
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(sete) classes – o normativo, o da escolha racional, o histórico, o empírico, o 

internacional, o sociológico e o da rede de contatos informais (network).    

Para situar brevemente as distinções que esses autores sugerem, tome-se a 

dicotomia entre a escolha racional e a perspectiva normativista, que por alguns é 

também referida por sociológica, ou mesmo de teoria organizacional. A da escolha 

racional assume o pressuposto de que: os atores compartilham um conjunto determinado 

de preferências e gostos; a vida política é considerada como um dilema de ação 

coletiva; a interação estratégica assume um papel na determinação das interações 

políticas; e as instituições estruturam a ação e oferecem informações e mecanismos que 

reduzem a incerteza e propiciam ganhos de troca. As instituições surgiriam, assim, do 

cálculo racional dos atores; diminuindo custos de transação e resolvendo os problemas 

de ação coletiva. Reduziriam, conseqüentemente, a incerteza dos resultados das 

decisões face à estruturação de normas e regras de conduta, promovendo mecanismos 

de cooperação de modo a evitar que a maximização de cada ator resulte em um efeito 

deletério para todos86.  

Já a sociológica ou normativista é encontrada no debate sobre teoria das 

organizações como crítica à distinção tradicional entre a esfera do mundo social, reflexo 

de uma racionalidade abstrata, e a esfera influenciada pela cultura. Esta versão entende 

que muitas das formas e procedimentos utilizados pelas organizações modernas devem 

ser consideradas práticas culturais. Concebe a interpenetração de conceitos cultura e 

instituição.  Assim, instituição é tomada numa acepção mais ampla que a da escolha 

racional, englobando sistema de símbolos, esquemas cognitivos e modelos morais que 

fornecem um padrão de significação a guiar ação humana.  Dessa sorte, há uma virada 

                                                 
86 RUA, Maria das Graças; Bernardes, Franco César. Escolha Racional e novo institucionalismo: notas 
introdutórias. In :O Estudo da Política: tópicos selecionados. Brasília: Ed. Paralelo 15, 1998. p. 335. 
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para uma dimensão cognitiva do impacto das instituições, com construtivismo social. 

Não só especifica o que se pode fazer, mas imagina o que pode ser feito. Propõe uma 

prática institucional relacionada à legitimidade e não apenas à eficácia87. 

Outras distinções poderiam ser propostas ou identificadas.  O que interessa, 

todavia, não são o número nem as categorias que podem ser discriminadas, mas a 

interação fecunda entre as diferentes versões neo-institucionalistas. Não se justifica que 

fiquem presas aos paradigmas criados pelos teóricos que as diferenciaram. Hall e 

Taylor88, que enumeram três versões do novo institucionalismo,  sugerem, no mínimo, 

um melhor conhecimento recíproco dos praticantes de cada uma dessas versões de 

modo que passem a suprir a explicação parcial dada por uma outra versão, escola, ou 

paradigma; além de atentar para diferentes dimensões do comportamento humano e do 

impacto das instituições.  

Dessa sorte, não existe uma vertente que seja melhor que outra.  De acordo com 

o objeto-problema é que se verificará quais combinações de escolas podem ser tentadas. 

Hall e Taylor, apontam, por exemplo, um certo número de teóricos (David Kreps, 

Geoffrey Garret, Barry Weingast) que “já começaram a integrar noções estratégicas e 

culturalistas e tais sínteses são muito promissoras”89.  

Esse diálogo entre as diferentes vertentes aparece também em ensaios sobre 

Política Comparada. A proposta conciliadora de Laitin90 é tomada como referencial 

neste trabalho, pois conduz o debate por uma perspectiva metodológica e não meta-

                                                 
87HALL, Peter; TAYLOR, Rosemary. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 2003. n. 58. 
p.212. 
88HALL, Peter; TAYLOR, Rosemary. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 2003. n. 58, 
p. 219. 
89 Cita por exemplo o trabalho de R. Bates e B. Weingast sobre política comparada para integração da 
perspectiva racionalista e a culturalista. “A new Comparative Politics. Integrating  Rational Choice and 
Interpretivist Perspectives”. Working paper. Harvard Center of INternational Affairs, 1995. Apud  HALL, 
Peter; TAYLOR, Rosemary. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 2003. n. 58, p. 221. 
90  LAITIN, David D. Comparative Politics: the State of the Subdiscipline. In: Political Science: The 
State of Discipline. New York: Norton, 2002. 
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teórica. Isso permite falar em complementaridade entre as vertentes distintas do novo 

institucionalismo, uma vez que métodos podem se contrapor e se complementar. Já se o 

debate fosse conduzido com a preocupação de se discutir teoria sobre teoria, a síntese 

seria mais problemática e sujeita a questionamentos. 

Para situar, por exemplo, a propriedade de se aplicar o referencial metodológico 

de Laitin, veja-se o caso do chamado novo institucionalismo histórico. Esta vertente, 

cujos seguidores são adeptos da causalidade social decorrente da trajetória percorrida, é 

eclético do ponto de vista metodológico, pois incorpora tanto a abordagem calculadora 

como a culturalista na sua investigação.  

As três perguntas básicas para toda análise institucional – como atores se 

comportam, que fazem as instituições e por que elas se mantêm –  são enfocadas pelo 

neo-institucionalismo históricos em duas perspectivas: 1) uma calculadora, que dá 

ênfase ao comportamento humano orientado no sentido de um cálculo estratégico 

(indivíduos como optimizers, maximizadores) e considera que as instituições afetam o 

comportamento ao oferecer alguma certeza sobre comportamento do ator, realizando 

algo da ordem do equilíbrio de Nash; 2)  e outra culturalista, que enfatiza os indivíduos 

como recorrendo com freqüência a modelos e protocolos estabelecidos ou a modelos de 

comportamento para  atingir seus objetivos (indivíduos como satisficers), tendo as 

instituições como modelos morais e cognitivos que permitem a interpretação e a ação91. 

Tenha-se nos parágrafos seguintes a contraposição entre as perspectivas de 

Lichbach92 e Laitin93, que em seus trabalhos enfrentam o problema da integração de 

programas de pesquisa divergentes em política comparada. O primeiro segue por um 

                                                 
91 HALL, Peter A. e TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 
2003. n. 58. p. 197. 
92 LICHBACH, Mark. Social Theory and Comparative Politics. In: Comparative Politics. Rationality, 
Culture, and Structure. New York: Cambridge University Press, 1997. 
93 LAITIN, David D. Comparative Politics: the State of the Subdiscipline. In: Political Science: The State 
of Discipline. New York: Norton, 2002. 
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referencial meta-teórico e o segundo pelo metodológico. A oposição que será feita entre 

essas propostas, permite ter clara a proposta de Laitin. E desse modo, admitir o 

pluralismo metodológico para que um diálogo integrador entre as versões distintas do 

novo institucionalismo. 

Importa situar, antes de tudo, que Política Comparada, como sub-ramo da 

Ciência Política, aparece envolvida numa controvérsia sem fim no que se refere ao 

aspecto teórico. O simpósio “The Role of Theory in Comparative Politics” evidencia 

bem esse panorama ao revelar o debate animado por uma disputa entre nomotéticos e 

ideográficos. É apontada a existência de um centro confuso – messy center, frente à 

atitude pragmática dos comparativistas que se orientam por questões e problemas 

empíricos.  

Lichbach94 procura refutar essa perspectiva de que a Política Comparada seja 

dominada por um messy center.  Busca avançar a questão teórica na Política Comparada 

e para isso propõe um confronto (diálogo) criativo entre as três tradições por ele 

identificadas como a racionalista, a culturalista e a estruturalista. 

O estudo do autor é importante porque resgata o valor da teoria, tomando-a 

seriamente num ramo – Política Comparada - em que a reflexão teórica não tivera 

florescido nos últimos 25 anos. Efetivamente, a teoria não deve ser vista como apenas 

um instrumento para a pesquisa, mas como elemento essencial sem o qual a observação 

empírica não teria sentido. 

A preocupação de Lichbach de que a Política Comparada não passa de um messy 

center é a mesma que Laitin95 têm, quando este fala na fragmentação verificada neste 

ramo da Ciência Política. O ponto de partida de reflexão de ambos coincide, mas 

                                                 
94 LICHBACH, Mark. Social Theory and Comparative Politics. In: Comparative Politics. Rationality, 
Culture, and Structure. New York: Cambridge University Press, 1997. p. 242. 
95 LAITIN, David D. Comparative Politics: the State of the Subdiscipline. In: Political Science: The State 
of Disciplne. New York: Norton, 2002  p. 631. 
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distingue-se fundamentalmente quanto ao desenvolvimento e abordagem. Laitin 

apresenta uma solução de consenso (integradora) que enfatizada a perspectiva 

metodológica através da justaposição dos métodos da estatística, formalização (uso de 

modelos) e  narrativa. 

Vê-se que distintamente de Lichbach, Laitin não se envolve na discussão para 

um consenso de paradigmas, presente nas tradições distintas da escolha racional, 

culturalista e estruturalista. A tentativa de síntese ou diálogo se apresenta mais 

problemática em Lichbach, porque propõe uma comunicação entre as tradições imersas 

em metodologia e ontologia diversas.  

Laitin, dessa sorte, passa fora dessa discussão que Lichbach traz, carregada de 

uma preocupação teórica, ou melhor, meta-teórica envolvida com pressupostos de 

Filosofia da Ciência. O foco de Laintin é no consenso metodológico e porque está a 

trabalhar com a metodologia não se depara com o problema de síntese, pois os métodos 

podem se justapor, no sentido de se complementarem. 

O caso da Democracia tratado por Laitin argumenta a favor de sua proposta. Ele 

pontua a insuficiência de uma análise estatística, que não apresenta grande poder 

explicativo sob o objeto em questão e mostra a necessidade de se descer às narrativas e 

também de se valer dos modelos formais. Evidencia o espaço existente em cada uma 

dessas formas de análise em Política Comparada tomadas isoladamente, revelando que 

os comparativistas pouco exercitaram a atividade reflexiva em comunicar as diferentes 

abordagens metodológicas do problema96.  

Nesse sentido, uma análise com base em uma única referência metodológica, 

muitas vezes influenciada por um determinado paradigma ou tradição, não deve estar 

cega a outras possibilidades de análise do problema, mas estar aberta. Uma 

                                                 
96 LAITIN, David D. Comparative Politics: the State of the Subdiscipline. In: Political Science: The State 
of Disciplne. New York: Norton, 2002  p. 637 
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interdependência entre os diferentes métodos pode se operar no plano metodológico. A 

convivência numa metodologia tripartida se daria possível na forma de uma 

reflexividade, na qual um resultado obtido por um método não poderia ignorar a 

contribuição de outro.  

A reflexividade também aparece na conclusão do trabalho de Lichbach. Só que 

essa reflexividade é proposta numa perspectiva teórica, através de um diálogo aberto – 

dialogue of hearing - num embate criativo entre as diferentes escolas/tradições de 

pesquisa rivais. É por meio de uma análise meta-teórica (teoria sobre teoria) que o autor 

identifica as três tradições de pesquisas conflitantes em Política Comparada – a 

racionalista, a culturalista e a estruturalista – e pontua as propriedades que ele 

distinguem pelos parâmetros da Ontologia, Metodologia, Comparação, Lacuna e 

Subtradição. 

 Lichbach toma como referência também três autores como tipos ideais para 

cada uma dessas tradições de pesquisa – Robert H. Bates (racionalista), James C. Scott 

(culturalista) e Theda Skocpol (estruturalista). Cada escola apresenta uma estratégia de 

explicação diferente, pois está inserida numa ontologia, metodologia e filosofia própria. 

Assim, os racionalistas investigam focalizando como os atores utilizam a razão para 

satisfação de seus interesses, tendo como metodologia o experimento estatístico; já os 

culturalistas focam nas regras que constituem a identidade do indivíduo e/ou grupo, 

valendo-se do aparato metodológico da compreensão interpretativa; e por fim, os 

estruturalistas exploram a relação entre os atores num contexto institucional, avaliando 

as leis e dinâmicas históricas de tipos sociais reais97. 

Sua inquietação é como perspectivas teóricas tão distintas poderiam coexistir na 

Política Comparada. Sobre uma base pluralista desordenada, a pesquisa nesse ramo 

                                                 
97 Lichbach, Mark. Social Theory and Comparative Politics. In: Comparative Politics. Rationality, 
Culture, and Structure. New York: Cambridge University Press, 1997. p. 245. 
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pouco poderia avançar e estaria fadada a messy center. Em Lichbach98 a preocupação no 

plano teórico norteia a discussão e as possibilidades de síntese ou diálogo entre as três 

tradições apontadas é seu maior desafio. 

Esta dissertação entende que a dificuldade da proposta integradora de Lichbach é 

dada, principalmente, pela sua opção em tentar resolver o problema no plano teórico. 

Ele acredita que através do embate criativo entre os três paradigmas é possível se 

iluminar um caminho onde a significância de uma deles (racionalista, culturalista, 

estruturalista) naturalmente floresceria. Para isso, adota o pressuposto de lacunas. A 

incapacidade explicativa de paradigma é completada criativamente pelo outro, porque 

sua análise meta-teórica admite a existência de lacunas. 

 O problema em Lichbach é antecipar a existência de lacunas na teoria, como se 

elas ocorressem aprioristicamente. A significância de uma ou outra perspectiva teórica 

se dá, todavia, pragmaticamente, depois do contraste efetivo entre as diversas 

possibilidades de explicação. Neste ponto, o trabalho de Lichbach falha na sua 

pretensão teórica, mas não deixa de ser relevante porque enfatiza o papel de um diálogo 

criativo entre as diferentes escolas – dialogue of the hearing; apesar de não dizer como 

isso deve ocorrer, ou os critérios a partir do qual esse diálogo poderia se efetivar e ser 

garantido. O fato de a significância de uma ou outra escola (paradigma) se dar 

pragmaticamente (a priori não é possível saber qual têm a melhor explicação) alerta 

para a questão de as lacunas só poderem ser conhecidas também pragmaticamente.  A 

insuficiência do poder explicativo de uma teoria só poderá ser verificada quando 

confrontado com o problema objeto da investigação no caso concreto. 

                                                 
98 Lichbach chega a ilustrar duas tentativas de integrar esses paradigmas conflitantes: A de Parsons com 
“The Socially Embedded Unit Act” e a de Weber através do paradoxo da modernidade. A alternativa 
weberiana é apresentada como a síntese mais criativa e operacionaliza a conciliação entre os paradigmas 
conflitantes através de um elo – o mesmo problema central da modernidade – que os unifica.  
LICHBACH, Mark. Social Theory and Comparative Politics. In: Comparative Politics. Rationality, 
Culture, and Structure. New York: Cambridge University Press, 1997. p. 263 
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A perspectiva de Lichbach traz elementos para se clarificar e identificar as 

diferentes escolas, mas não traz elementos para solucionar ou resolver a questão do 

confronto, síntese ou diálogo entre os paradigmas. Esse dilema acabaria sendo resolvido 

pragmaticamente.  

Esse problema da lacuna não aparece em Laitin exatamente porque a sua 

estratégia de argumentação é mais simples e menos audaciosa que a de Lichbach. Ao 

invés de tratar da problemática no plano teórico, busca uma conciliação do ponto de 

vista metodológico, sem a preocupação de um projeto maior em teoria. Em Laitin, 

pode-se falar em integração e diálogo entre escolas divergentes a partir da 

interdependência e reflexibilidade de métodos. 

 Trazendo esse referencial de Laitin para o caso do novo institucionalismo, a 

integração se daria pelo diálogo entre os métodos que envolvem as suas diferentes 

versões. Essas podem se complementar naquilo que a análise da outra for limitada ou 

insuficiente. Isso, todavia, só poderá ser verificado pragmaticamente, em função do 

objeto de pesquisa no caso concreto. Por essa razão é assumido o pressuposto do 

pluralismo metodológico. Pode ser que ali a abordagem calculadora da escolha racional 

tenha um melhor poder explicativo, enquanto que para outra questão a abordagem 

culturalista seja mais apropriada. E quando ambas isoladamente se apresentarem 

limitadas, a complementação entre as duas perspectivas pode se mostrar bastante 

fecunda.  
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PARTE 2. O MINISTÉRIO PÚBLICO: ENTRE A 
INDEPENDÊNCIA FORMAL E A INDEPENDÊNCIA 
REAL. 
 

2.1. A independência de jure e de facto do Ministério Público – 
uma questão em aberto. 
 

Uma das tentativas de se investigar a instituição Ministério Público, tendo em 

consideração elementos da formalidade e da informalidade, é o trabalho de Stefan 

Voigt, Lars Feld e Anne van Aaken99. A pesquisa deles se insere no paradigma do novo 

institucionalismo, e se preocupa em capturar elementos da informalidade na análise 

institucional. Inovam ao incluir indicadores que distinguem a independência formal da 

independência real na investigação do papel do Ministério Público no controle da 

corrupção100.  

A corrupção, apesar de não ser diretamente objeto de estudo desta dissertação, 

não deixa de estar relacionada de uma forma mais ampla ao Estado de Direito. A 

intrigante conclusão a que chegam permite iluminar algumas questões que envolvem o 

Ministério Público e o fortalecimento ou o enfraquecimento do Estado de Direito.   

Em um primeiro artigo conjunto, Stefan Voigt, Anne von Aaken e Eli Salzberg 

já antecipam a  pesquisa futura, apontando teoricamente a estrutura institucional do 

                                                 
99 VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne;  FELD,  Lars.  Power over prosecutors corrupts politicians:  
Cross Country evidence using a new indicator. July, 14, 2004. p.1-29. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/PROSECUTORSEALELars.doc> Acesso em 10 ago. 
2006.   
100 Importa destacar que a corrupção é analisada na literatura ora como variável independente ora como 
variável dependente. Na primeira perspectiva, a corrupção é tomada como explanans –  é investigada a 
conseqüência da corrupção, o seu impacto no crescimento econômico, na legitimidade do governo e do 
Estado como um todo.  Na segunda é o explanandum – os incentivos que induzem os políticos a 
cometerem crimes. Nesse sentido, há os estudos que identificam a cultura protestante e um alto índice per 
capita como variáveis relevantes que explicam um menor nível de corrupção. Stefan Voigt Anne von 
Aaken e Lars Feld querem avançar no debate sobre as causas da corrupção, apontando que a estrutura das 
instituições legais (no caso, o Ministério Público) de um país podem ser determinantes importantes para o 
número de crimes cometidos por políticos.  
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Ministério Público como variável independente relevante para explicar a corrupção, 

tomada como variável dependente. Adotam a acepção ampla de corrupção dada pela 

ONG Transparência Internacional em 2000 como “o abuso de um poder outorgado para 

o uso ou vantagem privada”101. Em específico se preocupam com os crimes cometidos 

por agentes públicos como fraude, evasão, propina e outras formas de corrupção102.  

Argumentam que, quanto maior a influência do governo (Poder Executivo) sobre 

o Ministério Público, maior a propensão dos agentes públicos (políticos) a cometerem 

crimes. Em muitos países, este se encontra vinculado ao Poder Executivo103. Como, 

então, pode o Ministério Público forçar o cumprimento da lei e realizar a persecução 

criminal? Quem está no poder tem interesse em não ser investigado, indiciado, 

perseguido criminalmente ou mesmo condenado judicialmente. Havendo a confusão 

entre o Ministério Público e o Poder Executivo há o risco de aquele ser usado para se 

realizar a persecução judicial da oposição política e não de seus pares. Essa divergência 

de tratamento fere a própria concepção de Estado de Direito, que é o pressuposto de a 

lei ser aplicada igualmente para todos sem distinção104.  Por essa razão, a preocupação 

acerca da independência do Ministério Público é colocada como questão central. 

O raciocínio dos autores é que o desenho institucional do Ministério Público 

afeta o comportamento dos promotores (aqui genericamente referido como indivíduos 

membros da instituição), no sentido de criar incentivos para atuarem na persecução 

                                                 
101 “the misuse of entrusted power for private benefit” Transparency International. Livro: Confronting 
Corruption: The Elements of a National Integrity System. Autor: Jeremy Pope, Berlin: Transparency 
Internacional, 2000. Apud  VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne; SALZBERG, Eli. The prosecution of 
public figures and the separation of powers – confusion within the executive branche – a conceptual 
framework. Constitutional Political Economy, 15, 2004.  p. 263. 
102 Observe-se que os autores não estão presos a concepção legal do que seja corrupção, mas a uma 
perspectiva sociológica mais ampla. Isso porque na legislação brasileira, por exemplo, existe a previsão 
específica no Código Penal de crimes de corrupção ativa e passiva através de uma tipificação bem restrita. 
103VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne; SALZBERG, Eli. The prosecution of public figures and the 
separation of powers – confusion within the executive branche – a conceptual framework. Constitutional 
Political Economy, 15, 2004. p. 262.  
104 HOLMES, Stephen. Lineages of the rule of law. In:  Democracy and the Rule of law. Cambridge, 
2003. p. 21. 
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criminal de alguns casos e não de outros. Assim, os promotores que estivessem sujeitos 

diretamente ao Poder Executivo ou ao Legislativo provavelmente não realizariam a 

persecução criminal contra os atores políticos integrantes dessas esferas de governo, a 

menos que o Ministério Público fosse independente desses.  

 O foco da análise deles é o impacto da Independência do Ministério Público nos 

níveis de corrupção. E essa independência está relacionada ao desenho institucional do 

Ministério Público, o qual é analisado no seu aspecto formal e informal. Stefan Voigt105 

é responsável pelo primeiro grande estudo que sistematiza e cruza dados relativos ao 

Ministério Público entre diferentes países (mais de 80 países são considerados na 

regressão estatística). 

A novidade em sua pesquisa está em separar a Independência de jure da 

Independência de facto. A primeira pode ser encontrada em documentos legais, através 

da observação da regra dada formalmente pelo Direito. Já a segunda – Independência de 

facto – está relacionada à sua implementação factual efetiva, através da confrontação 

com a realidade. 

Para fazer o estudo comparado entre diversos países foram aplicados 

questionários, enviados por email para especialistas como juízes da Suprema Corte, 

advogados e professores. Um ou mais questionários de cada país foram recebidos – o 

grau de coincidência entre as respostas entre pessoas diferentes que responderam sobre 

um mesmo país foi alto.  Nos casos de divergência foi averiguada a existência das 

evidências factuais apontada por cada desses especialistas. Depois essas respostas foram 

codificadas e uma análise estatística foi feita. 

                                                 
105VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne;  FELD,  Lars.  Power over prosecutors corrupts politicians:  
Cross Country evidence using a new indicator. July, 14, 2004. p.14. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/PROSECUTORSEALELars.doc> Acesso em 10 ago. 
2006. 
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Interessa aqui, todavia, ter em consideração a contribuição dada ao capturar 

elementos da informalidade e da formalidade no que refere à Independência do 

Ministério Público. 

Assim, para investigar a Independência de jure (a estrutura institucional formal), 

5 (cinco) aspectos foram tomados em separado: 1) características  institucionais gerais, 

tais como saber se o Ministério Público é mencionado ou não no texto constitucional, 

qualificações formais requeridas para se tornar promotor; 2) independência formal do 

Ministério Público, incluindo nomeação, promoção, transferência e remoção do local de 

trabalho; 3) independência formal do governo (direito de membros do governo darem 

instruções positivas e negativas ao promotores); 4) se os promotores detêm o monopólio 

de iniciar a persecução criminal e se existem caminhos alternativos para esta ser 

iniciada, sem o Ministério Público; 5) o grau de discricionariedade que o promotor 

possui ao iniciar os casos106. 

Em relação à Independência de facto, uma lista de 6 variáveis é colocada107: 1) 

Se os promotores são forçados a se aposentar contra sua vontade; 2) Se são removidos 

de seu local de trabalho contra sua vontade. Essas duas primeiras possibilidades de 

mudança ou retirada forçada são apontadas como sinais de uma baixa independência 

factual. Quanto maior é a freqüência com que ocorrem, menor é a pontuação recebida 

pelo país; 3) A freqüência de modificações promovidas nas leis relacionadas a 

persecução criminal podem ser interpretados como tentativas de o governo aumentar 

sua influência sobre o Ministério Público. Mudanças freqüentes nas leis vão aumentar a 

incerteza entre os promotores e inibir sua atuação independente; 4) Para ser 
                                                 
106 VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne;  FELD,  Lars.  Power over prosecutors corrupts politicians:  
Cross Country evidence using a new indicator. July, 14, 2004. p.8. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/PROSECUTORSEALELars.doc> Acesso em 10 ago. 
2006 
107VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne;  FELD,  Lars.  Power over prosecutors corrupts politicians:  
Cross Country evidence using a new indicator. July, 14, 2004. p.13. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/PROSECUTORSEALELars.doc> Acesso em 10 ago. 
2006. 



60 
 

factualmente independentes, os promotores precisam ser remunerados adequadamente e 

o orçamento precisa também ser satisfatório. Por isso é questionado se os salários dos 

promotores permanecem os mesmos desde 1960 5) É colocado ainda se o orçamento do 

Ministério Público também é constante desde 1960; 6) A última variável foca em 

quantos casos são iniciados por outros atores que não o promotor108. Stefan Voigt 

admite que há países onde a iniciativa é monopólio do Ministério Público e não pode ser 

compartilhada por outros atores.  Onde existe a possibilidade de compartilhar, é 

interpretado que um maior número de casos iniciados por agentes outros que não o 

Ministério Público é um sinal positivo de uma maior probabilidade de persecuções 

criminais serem levadas para os Tribunais. 

O resultado que Anne von Aaken , Stefan Voigt, Lars Feld chegam é intrigante: 

“enquanto a Independência de jure aparece para aumentar a corrupção, a Independência 

de facto diversamente a reduz”109.   Os próprios autores ficam surpresos com a 

conclusão110 e a colocam como uma questão em aberto que deve guiar pesquisas 

futuras.  

A contradição, que pode aparecer em um primeiro contato com o resultado 

acima, não passa de aparente. Pois é esta suposta contradição que permite colocar a 

pergunta: Como explicar que a Independência de jure teve um resultado diferente da 

Independência de facto ? 

                                                 
108 Observa-se que esse último aspecto não está relacionado diretamente à independência funcional do 
Ministério Público, mas dela não se dissocia. É colocada pelos autores como uma questão auxiliar para se 
compreender a independência, pois que nela repercute.   
109 “While de jure PI appears to increase corruption, de facto PI reduces it.” PI significa Procuracy 
Independence – Independência do Ministério Público. VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne;  FELD,  
Lars.  Power over prosecutors corrupts politicians:  Cross Country evidence using a new indicator. 
July, 14, 2004. p.18. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/PROSECUTORSEALELars.doc> Acesso em 10 ago. 
2006. 
110 Os autores fazem uma análise estatística robusta, o qual já foi colocada a teste por outros 
pesquisadores. O próprio Stefan Voigt que é economista, reconhece isso,  fez o trabalho em cooperação 
com pesquisadores de Direito e Ciência Política.  
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A conclusão encontrada leva a uma reflexão sobre a possibilidade de uma 

causalidade reversa111 –  os países que possuem elevados índices de corrupção 

promoveram apenas a independência formal do Ministério Público, sem assegurar, 

todavia, sua Independência de facto. E os que não possuíam índices elevados de 

corrupção não precisaram criar garantias formais, porque essas já existiam de facto, 

decorrentes de arranjos institucionais informais. 

Tendo em vista que a corrupção é tomada pelos autores no sentido de crimes 

cometidos pelos agentes públicos, pode-se inferir por analogia o seguinte em relação ao 

Estado de Direito: Havendo uma maior independência de facto do Ministério Público, 

este atua como instituição relevante para fortalecer o cumprimento e aplicação das leis, 

reforçando a dimensão ‘enforcement’ do Estado de Direito, através do controle efetivo 

das violações e dos crimes cometidos por agentes públicos. E inversamente, onde há a 

independência de jure, o Ministério Público tende a fracassar no controle e no reforço 

da aplicação da lei, fragilizando o Estado de Direito. 

Esta última assertiva inspirada no trabalho de Anne von Aaken , Stefan Voigt, 

Lars Feld aponta para a necessidade de se investigar a interação entre estruturas 

institucionais formais e informais relacionadas à independência do Ministério Público. 

Para citar, tem-se o caso brasileiro em que muito se sabe sobre sua independência 

formal, mas pouco ou quase nada sobre sua independência real (de facto). A dicotomia 

de Stefan Voigt é fecunda porque instiga as pesquisas posteriores para a problemática 

da independência real, a qual na maioria das vezes é referida de modo indiferenciado na 

categoria de independência. A consciência de que a independência de jure não garante 

automaticamente a independência de facto é fundamental. O inverso também é 

verdadeiro – a ausência de uma independência de jure não significa necessariamente 

                                                 
111 Os autores apontam para a importância de pesquisas futuras nesse sentido, reconhecendo, todavia, que 
não tinham atentado para o problema  que esta não foi objeto de seu trabalho.  
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que não exista a independência de facto, pois esta pode estar assegurada por desenhos 

instituições informais.  

 

2.2. Desmistificando a independência do Ministério Público no 
Brasil  

 

O Ministério Público brasileiro é muitas vezes apontado, principalmente pela 

doutrina jurídica, como quarto poder112, situado fora da estrutura do Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Essa idéia ganhou força especialmente com a Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), atualmente vigente, que promoveu uma redefinição 

substancial do desenho da instituição Ministério Público, expandindo suas atribuições e 

suas prerrogativas,113 e dotando-o de autonomia frente ao Executivo, Legislativo e 

Judiciário.   

É, ainda, destacado como um dos mais avançados por ostentar a partir de 1988 

um volume imenso de atribuições, sem paralelo no mundo114, que vai para além da 

persecução criminal, através da ação penal pública (exerce com exclusividade)115. É 

referido na Constituição Federal, em seu art. 127, como o guardião do Estado de 

Direito116. Pode interpor ação direta de constitucionalidade (ou seja, tem a iniciativa de 

                                                 
112 VIEIRA, Judivan J. Ministério Público e o quarto poder. Síntese, 2003.  A origem da utilização da 
expressão quarto poder, que hoje é disseminada em vários textos jurídicos, pode ser atribuída a Alfredo 
Valladão. O Ministério Público: quarto poder do Estado, e outros estudos jurídicos. Rio de Janeiro: Livr. 
F. Bastos, 1973.  
113 Prerrogativa é uma terminologia jurídica que se refere a garantias dadas pela lei para o bom exercício 
da atividade profissional. Elas não devem ser compreendidas como privilégios, pois existem em razão de 
da função social que os promotores exercem como fiscais da lei. Por exemplo – inamovibilidade, 
irredutibilidade dos subsídios, vitaliciedade. 
114 CAMARGO FERRAZ, Antonio Augusto Mello de; CAMARGO FERRAZ, Patricia André de. 
Ministério Público e Enforcement: Mecanismos que estimulem e imponham o respeito às Leis. In: 
Ministério Público: Instituição e Processo. São Paulo: Atlas, 1999. p. 120. 
115  O Ministério Público no direito estrangeiro refere-se na maioria das vezes à agência oficial de 
persecução criminal. 
116 Art. 127 da CF/88 “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.” 
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propor judicial review, questionando legislação aprovada pelo princípio da maioria), 

efetuar o controle da administração pública, bem como dos serviços de relevância 

pública – propor ação civil pública (defesa do meio ambiente, consumidor, portador de 

deficiência, do infante, do adolescente, do trabalhador e outros interesses difusos, 

coletivos e individuais indisponíveis). 

 Na Constituição de 1891, o Ministério Público esteve localizado na seção 

destinada ao Poder Judiciário; na de 1934, no capítulo dos órgãos de cooperação nas 

atividades governamentais; na de 1937, na parte destinada ao Poder Judiciário; na de 

1946, havia um capítulo próprio para o Ministério Público, mas sem a garantia 

constitucional da vitaliciedade ou da irredutibilidade117; na de 1967, no capítulo do 

Judiciário; na de 1969, no capítulo do Poder Executivo118.  Observe-se que, em ordens 

constitucionais anteriores, o Ministério Público ora esteve vinculado ao Poder 

Judiciário, ora ao Poder Executivo. Em 1988, há uma inovação de tratamento 

constitucional no que se refere à não vinculação a nenhum dos outros poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), sendo colocado em capítulo separado desses – 

Capítulos das Funções Essenciais da Justiça, em Seção à parte.  Atente-se que não é, 

todavia, mencionado como Poder de Estado pelo art. 2º da CF/88119.  

Há que se pontuar que a simples desvinculação formal dos outros Poderes não 

assegura a independência real do Ministério Público brasileiro, nem mesmo garante a 

concretização ou efetivação de tantas atribuições previstas em abstrato na regra 

constitucional. O pressuposto desta pesquisa é capturar elementos da informalidade, 

através da investigação do Brasil real. O modelo brasileiro, todavia, quando comparado 

                                                 
117 Constituição de 1946: “Art 126 - O Ministério Público federal tem por Chefe o Procurador-Geral da 
República. O Procurador, nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal, dentre cidadãos com os requisitos indicados no artigo 99, é demissível ad nutum.” 
118 Fonte – Constituições do Brasil. 
119 Art 2º da CF/88  “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.” 
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com outros do direito estrangeiro é apontado como o mais sofisticado e aperfeiçoado do 

mundo. O perigo é que essas impressões apontadas primeiramente em textos jurídicos 

sejam reproduzidas inadvertidamente para trabalhos em Ciência Política. Não é difícil 

encontrar um artigo que não se refira ao Ministério Público brasileiro, tendo como 

pressuposto de que é plenamente independente desde 1988.    

Interessam, todavia, considerações críticas, conscientes do problema de que é 

capturar o Ministério Público pelo seu aspecto formal. Contra essa visão romanceada, 

tem-se o trabalho de Ana Queiroz que atenta para a necessidade de se trabalhar o 

Ministério Público em “uma perspectiva menos idealizada sobre a jurisdição e suas 

possibilidades efetivadoras”.120 

Quando contraditado, por exemplo, com outros países, cujos Ministérios 

Públicos se encontram vinculados ao Ministério da Justiça e, portanto, a órgão do Poder 

Executivo; o modelo brasileiro é tido como avançado do ponto de vista de sua 

independência, em razão de a Constituição de 1988 tê-lo concebido em separado em 

relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário121.   

Veja-se, por exemplo, análise feita por Fábio Kerche em Ciência Política. Ele 

faz, em breve artigo, estudo comparado sobre o Ministério Público em 12 países, em 

termos de acountabilidade e independência122. Apesar de não definir claramente 

acountabilidade, parece adotá-la num sentido mais ligado à responsabilização, controle 

                                                 
120 Ana Queiroz Santos é referida em artigo de Luciano Oliveira como uma dos poucas pesquisas em 
Direito a questionar a visão idealizada  que normalmente se atribui ao Ministério Público, especialmente 
no que se refere à efetivação dos direitos coletivos e individuais, através de instrumentos de judicialização 
(ação civil pública) de questões sociais. Dissertação apresentada em 1999, no programa de Pós-
Graduação de Direito da UFPE. Título: Ação Civil Pública: Função, deformação e caminhos para uma 
jurisdição de resultados. OLIVEIRA, Luciano. Os direitos sociais e econômicos como direitos humanos:  
Problemas de Efetivação. In: Os Direitos Humanos no Século XXI: Uma abordagem interdisciplinar, 
organizado por Rubens Pinto Lyra .João Pessoa: Editora Universitária, 2002. 
121 GARCIA, Emerson. O Ministério Público: Organizações, Atribuições e Regime Jurídico. 2ª edição. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 39. 
122 A pergunta dele é se a instituição responsável pela ação penal é controlada burocraticamente 
(accountable) por agentes não ligados diretamente à própria organização. KERCHE, Fábio. O Ministério 
Público Brasileiro e as agências responsáveis pela ação penal em perspectiva comparada. In: 3º Encontro 
da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), Niterói – RJ, jul, 2002. 
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burocrático. Aproxima-se do sentido que O’Donnell dá com a expressão 

accountabilidade horizontal – controle entre os órgãos estatais123. A acountabilidade 

eleitoral (política) não parece ser a sua preocupação.  

É de alertar, como aponta Moreno e Shugart, que acountabilidade e 

independência são dois conceitos que aparecem em oposição quando se está a investigar 

o desenho institucional124. Essa observação é tomada nesta dissertação não como uma 

barreira a impedir a convivência entre essas duas características contraditórias, pois é 

razoável que seja compreendida em termos de gradações diferenciadas. Não existe 

instituição totalmente independente, nem totalmente controlada. É melhor colocá-las em 

termos de proporcionalidade inversa – quanto maior a independência, ou seja, quanto 

mais insulada burocraticamente for a instituição - menor o controle que pode ser 

exercido sobre ela125.   

Kerche enumera os Ministérios Públicos dos seguintes países, como vinculados 

ao Ministério da Justiça: Alemanha, Canadá, Escócia, Espanha, Estados Unidos 

(Ministério Público Federal), França, Holanda e Inglaterra.  O Brasil é classificado 

como um caso típico de independência, pelo fato de o Ministério Público não estar 

ligado aos Poderes do Estado126.   

 O caso do district attorney (promotor de atuação local) nos Estados Unidos, que 

se aproximaria da figura do Ministério Público estadual no Brasil, é colocado por 

Kerche também como plenamente independente. Ocorre, todavia, que esses respondem 

                                                 
123 O’DONNELL, Guilhermo. Accountability e novas poliarquias. Lua Nova. nº 44, 1998. p.40. 
124 “One o four key points is that when institutions are formally independent to one another – as in 
presidential systems – they are not accountable to one another. Independence and accountability are two 
contradictory features of institutional design.” MORENO, Érika; CRISP, Brian F.; SHUGART, Matthew 
Soberg. The Accountability Déficit in Latin América. In: Democratic Accountability in Latin América. 
Ed. Scott Mainwaring and Christopher Welna. New York: Oxford University Press, 2003. p. 84.    
125 Isso importa atentar para a dimensão da independência, normalmente negligenciada nos estudos sobre 
o Ministério Público na Ciência Política que tratam de acountabilidade.   
126 KERCHE, Fábio. O Ministério Público Brasileiro e as agências responsáveis pela ação penal em 
perspectiva comparada. In: 3º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), Niterói 
– RJ, jul, 2002. p. 158. 
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diretamente aos eleitores e são por eles escolhidos127. Existe aí uma forte 

acountabilidade vertical (eleitoral).  Pelo exposto anteriormente, não tem razão 

enquadrá-lo como independente no sentido de que esteja insulada burocraticamente, 

pois sofre o controle vertical por parte dos cidadãos que o elegem. Isso não significa 

que esses promotores não detenham em certa medida independência de facto, garantida 

por arranjos institucionais informais. Tocqueville já apontava o alto grau de 

associativismo dos americanos para criar relações políticas locais e redes de confiança: 

Os agentes do Ministério Público são pouco numerosos e nem sempre têm a 
iniciativa dos processos; a instrução é rápida e oral. Duvido, porém, que em 
qualquer outro país o crime escape tão raramente à pena. O motivo disso é que 
todos se acham interessados em fornecer as provas do delito e em prender o 
delinqüente 128 
 

 Mesmo se referindo à democracia americana no século XIX, a análise de 

Tocqueville é atual. O capital social pode criar arranjos institucionais informais que 

potencialmente podem colaborar para uma atuação mais eficaz do Ministério Público. 

Essa cooperação social possibilita, ainda, garantir a independência de facto da 

instituição, protegendo-o das interferências de interesses externos e das ingerências do 

Executivo. Isso é colocado em termos hipotéticos, não se está afirmando que aconteça 

de fato. Para tanto seria necessária uma avaliação empírica da realidade nos municípios 

norte-americanos hoje. De certa forma ajuda a explicar o porquê de o Ministério 

Público nos Estados Unidos se encontrar no estudo comparado de Stefan Voigt nas 

piores posições do ranking, relativos à independência de jure e nas melhores posições 

quando em consideração a independência de facto. Há razões para se desconfiar que 

aspectos culturais sejam relevantes nesse caso. 

                                                 
127 Existem raras exceções em que não são eleitos pelo povo. Kerche aponta para o Estado de Nova 
Jersey, em que eles são nomeados pelo governador. KERCHE, Fábio. O Ministério Público Brasileiro e 
as agências responsáveis pela ação penal em perspectiva comparada. In: 3º Encontro da Associação 
Brasileira de Ciência Política (ABCP), Niterói – RJ, jul, 2002. p. 151. 
128 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América. Livro 1. Leis e Costumes. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. p. 108 
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 Tendo em consideração o critério de estar vinculação ao Poder Executivo, o 

Ministério Público no Brasil seria independente? Segundo o pressuposto de Stefan 

Voigt esse indicador permite falar apenas sobre a independência formal do Ministério 

Público. Ele aponta, por exemplo, que países como Argentina (ranking 1), Venezuela 

(ranking 2), Estônia (ranking 3), Colômbia (ranking 4) e Guatemala (ranking 5) ocupam 

os primeiro lugares com a característica de um Ministério Público independente de jure; 

enquanto que países como Suíça (ranking 52), Alemanha (ranking 54), Inglaterra 

(ranking 57), Estados Unidos (ranking 60), França (ranking 63), Dinamarca (ranking 

75), ocupam os últimos lugares, com o diagnóstico de fraca uma independência 

formal129. 

 

 

                                                 
129 VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne;  FELD,  Lars.  Power over prosecutors corrupts politicians:  
Cross Country evidence using a new indicator. July, 14, 2004. p.15. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/PROSECUTORSEALELars.doc> Acesso em 10 ago. 
2006 .  
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8 74 Austrália 
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18 60 EUA 
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29 54 Alemanha 
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21 3 Estônia 
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É de notar que nos países em que o Ministério Público apresentou baixa 

independência formal, foi registrada elevada independência de facto. A correlação entre 

a independência de jure e de facto foi negativa130. Assim, o caso da Alemanha, o fato de 

o Ministério Público estar subordinado formalmente ao Ministério da Justiça, órgão do 

Poder Executivo, não significa necessariamente que aquela instituição sofra graves 

interferências de modo a ter sua independência comprometida. Há fortes razões para se 

acreditar que existam arranjos institucionais informais a incentivar a cooperação para 

com o Ministério Público nesses países, de sorte a fortalecer sua independência real.  

Emerson Garcia, por exemplo, ao falar sobre o desenho institucional do 

Ministério Público na França afirma que: “é grande a ingerência realizada pelo 

Governo”. Chega à conclusão simplesmente pela análise formal do desenho 

institucional, em que os promotores guardam relação de subordinação frente ao 

Ministro da Justiça e são por ele nomeados, exonerados e punidos. Afirma, ainda, que o 

Ministério Público, por estar vinculado ao Poder Executivo, inevitavelmente não 

gozaria de independência (autonomia) financeira e orçamentária, sujeitando-se às 

deliberações do Executivo131. 

Ocorre, todavia, que no estudo comparado de Stefan Voigt, o Ministério Público 

na França, apesar de possuir baixa independência formal, detém considerável 

independência real, figurando em primeiro lugar no ranking.  Para saber sobre a 

ingerência real de um poder sobre outro é preciso observar os arranjos institucionais que 

operam na realidade, os quais não necessariamente convergem com a regra formal.  

                                                 
130 A correlação negativa é dada por R2 = -0.338. VOIGT, Stefan; VON AAKEN, Anne;  FELD,  Lars.  
Power over prosecutors corrupts politicians:  Cross Country evidence using a new indicator. July, 14, 
2004. p.15. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/PROSECUTORSEALELars.doc> Acesso em 10 ago. 
2006  
131 GARCIA, Emerson. A autonomia financeira do Ministério Público. Justitia. Artigo aprovado para 
publicação em 2007. 
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O Brasil não aparece explícito nos dados visualizáveis no artigo de Stefan Voigt, 

mas se fosse incluído estaria entre os primeiros do ranking em relação à independência 

formal do Ministério Público. Preenche todos os indicadores relacionados à 

independência formal, como a maioria dos países da América Latina.  

Confrontando com os documentos legais, o Ministério Público brasileiro 

preenche todos os indicadores de independência formal de Voigt: 1) é referido no texto 

constitucional e é preciso o concurso de provas e títulos para seu ingresso; 2) Possui 

independência administrativa e financeira em relação ao Poder Executivo. Tem 

autonomia para gerir seu pessoal, realizar as promoções por mérito e antigüidade. Só os 

chefes da instituição são escolhidos pelo Poder Executivo, mas devem ser de carreira132. 

Inexiste relação de hierarquia e/ou subordinação entre os promotores na orientação de 

suas ações pelo Chefe da Instituição. Além da independência institucional, existe a 

independência (autonomia) pessoal de cada promotor. 3) Não podem receber ordens do 

governo ou do Poder Executivo no sentido de acusar ou não acusar, investigar ou não 

investigar. Podem atuar contra o Poder Executivo, Legislativo e/ou Judiciário. Sua 

atuação está separada da defesa dos interesses do Estado, que possui um quadro de 

advogados próprios. 4) Detêm o Monopólio da ação penal pública para realizar a 

persecução criminal; 5) Vige o princípio da legalidade em relação ao direito penal. 

Existindo crime, este deve ser investigado necessariamente; a lei não autoriza escolher 

entre o que vai ser investigado (proibição da discricionariedade).  

Considerando a correlação inversa de Stefan Voigt, tem-se que no Brasil, assim 

como em outros países na América Latina, existiria uma baixa independência de facto. 

E esta pode estar relacionada à existência de arranjos institucionais informais que 

                                                 
132 Nos Estados uma lista tríplice formada por integrantes de carreira é submetida à apreciação do 
Governador do Estado. 
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interagem produzindo resultados divergentes do previsto na regra formal, seja com ela 

competindo ou acomodando133.  

Segundo Daniel Brinks, o primeiro passo para se investigar a existência de 

arranjos institucionais informais é: observar algumas regularidades que não podem ser 

explicadas tendo por referência a norma formal. Uma vez constatada essa dissociação 

entre a regra formal e a realidade, deve ser observada se a regularidade informal, dada 

por hipótese, possui na realidade mecanismos que reforçam sua aplicação, como a 

punição por parte dos atores envolvidos daqueles que violarem o arranjo informal134. 

  Para tanto é preciso descer às instituições e observar como elas se comportam 

na realidade. Pela necessidade de coletar informações relacionadas ao contexto cultural, 

no qual a instituição se encontra inserida, o Ministério Público de Pernambuco foi eleito 

como objeto de pesquisa empírica. A metodologia empregada foi a realização de 

entrevistas, que possibilitassem revelar indícios ou evidências de regras institucionais 

informais, relacionadas à independência real do Ministério Público e as regras do jogo 

que operavam de fato.  

 

 

 

 

                                                 
133  Classificação de Helmke apresentada no primeiro capítulo. Quando as instituições formais e informais 
interagem produzindo resultados divergentes é porque a relação entre elas é de acomodação ou de 
competição. Helmke, Gretchen and Levitsky. Introduction. In: John Hopkins University Press, Baltomire, 
2006. p. 14. 
134 Brinks, Daniel. The Rule of Non (Law): Prosecuting Police Killings in Brazil and Argentina.. In:  
Informal institutions and Democracy. Org. Helmke, Gretchen and Levitsky. John Hopkins University 
Press, Baltomire, 2006. p. 206.  
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2.3. A autonomia financeira e administrativa dada pela 
Constituição da República Federativa do Brasil em 1988: 
Desenho institucional formal. 
 

 No que pertine à independência de facto, um importante indicador é o 

relacionado à autonomia financeira e orçamentária do Ministério Público. Essas duas 

variáveis entram na análise de Stefan Voigt. Aqui no Brasil, Hugo Nigro Mazzili aponta 

a questão remuneratória e financeira como os dois pontos que mais podem comprometer 

a independência real do Ministério Público, tornando-o vulnerável à interferência de 

outros poderes135. 

 Antes de investigar a independência de facto, importa ter clara a regra 

constitucional que teve lugar a partir de 1988 sobre a independência financeira e 

administrativa do Ministério Público; e o desenho institucional formal, então, 

construído.  

 Corolário da separação de Poder em relação ao Executivo, a constituinte de 1988 

dotou o Ministério Público de autonomia administrativa e financeira, que 

compreenderia: 1) a capacidade de elaboração de proposta orçamentária e 2) a gestão e 

aplicação de seus recursos136.  

 Mesmo antes da Constituição de 1988, a autonomia administrativa e financeira 

do Ministério Público nos Estados já aparece consagrada na Lei Complementar nº 

40/81, autorizada pela Emenda Constitucional nº 7/77137. O art. 4º desta Lei de 1981 já 

                                                 
135 Segundo Mazzili tal autonomia é inerente a órgãos funcionalmente independentes como o Ministério 
Público e os Tribunais de Contas, os quais não poderiam realizar plenamente suas funções se ficassem na 
dependência financeira de outro órgão controlador de suas dotações. MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso 
à justiça e o Ministério Público.  São Paulo: Saraiva, 2001. p. 200. 
136 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o Ministério Público.  São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
169. 
137 GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico. 2ª edição. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 88. 
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prescrevia que “O Ministério Público dos Estados será organizado em carreira e terá 

autonomia administrativa e financeira, dispondo de dotação orçamentária.”138.  

 Com o advento da Constituição de 1988, essa independência ganha contornos 

mais nítidos, especialmente com a iniciativa do Ministério Público no processo 

legislativo nas matérias: a) organização, atribuições e estatuto da instituição; b) criação 

e extinção de seus cargos, bem como a política remuneratória e planos de carreira; c) 

criação e extinção de seus serviços auxiliares139.  

 A Constituição de 1988 previu expressamente, em sua redação inicial, a 

autonomia administrativa e funcional no art. 127, § 2º 140. Já a autonomia financeira 

aparece por decorrência lógica do exposto no art. 127 § 3º, cuja redação original até 

hoje vigente é “O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.” 

 Embora a primeira redação do art. 127 § 2º não fizesse menção à política 

remuneratória141, o qual corresponderia à iniciativa de lei que o Ministério Público teria 

para fixar e aumentar os vencimentos de seus membros; a doutrina jurídica142 e a 

jurisprudência majoritária143 já interpretavam que a Constituição de 1988 concedera ao 

Ministério Público tal prerrogativa, inferência lógica da iniciativa legislativa que este 

                                                 
138 BRASIL. Lei complementar de nº 40 de 14 de dezembro de 1981. Estabelece normas gerais a serem 
adotadas na organização do Ministério Público Estadual. 
139 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o Ministério Público.  São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
169. 
140 Redação atual dada pela Emenda Constitucional nº 19 de  4 de junho de 1988. Brasil, Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Art. 127 §2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia 
funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a 
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concursos públicos de provas e 
títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei que disporá sobre sua organização e 
funcionamento. 
141 Redação original, anterior à  Emenda Constitucional nº 19 de  4 de junho de 1988. Brasil, Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 127 §2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia 
funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a 
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concursos públicos de provas e 
títulos; a lei que disporá sobre sua organização e funcionamento. 
142 Cite-se o constitucionalista Fábio Konder Comparato, José Afonso da Silva e o jurista Hugo Nigro 
Mazzili.  
143 Neste sentido conferir a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº  126-4 de Rondônia, julgada em 29.8.1991.  
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detinha para propor a criação de cargos remunerados.  Fábio Konder Comparato afirma 

que, ao se analisar o art. 127, § 3º da Constituição Federal, a mesma autonomia 

financeira concedida ao Poder Judiciário foi estendida ao Ministério Público. “Na 

elaboração da proposta orçamentária global, ambos esses órgãos tem iniciativa 

exclusiva de delimitar os recursos necessários a atender às próprias despesas”144.  

 O Ministério Público, além de ter dotação orçamentária, como qualquer outra 

unidade de despesa do Estado, é equiparado ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo 

em termos de autonomia financeira, por também elaborar sua proposta orçamentária e 

receber a sua dotação em duodécimos. Este último é referido no art. 168 da Constituição 

de 1988 e significa que até o dia 20 de cada mês o Poder Executivo deve repassar 

obrigatoriamente os recursos orçamentários, previstos na Lei Orçamentária Anual, os 

quais serão administrados e geridos pelo próprio Ministério Público, Poder Judiciário e 

Poder Legislativo de forma independente145. A Reforma do Judiciário, que teve lugar no 

final de 2004, acabou por incluir também a Defensoria Pública (instituição que no 

Brasil é responsável pela assistência judiciária às pessoas carentes que não podem pagar 

advogados privados) como órgão com direito ao repasse dos duodécimos.  

 O limite constitucional a essa autonomia financeira é realizado pelo controle 

externo do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, através da 

fiscalização contábil, orçamentária, operacional, patrimonial, quanto à legalidade, 

                                                 
144 KOMPARATO, Fábio Konder. Direito Público: estudos e pareceres. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1996,p.70. 
145 Redação original modificada pela Emenda Constitucional nº 45 de 08 de dezembro de 2004 para 
inclusão da Defensoria Pública. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 168. 
“Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei 
complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 
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legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de 

receitas146.  

 Segundo Emerson Garcia, a garantia dos duodécimos, dado pelo art. 168 da 

Constituição de 1988 é de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, não dependendo 

de edição de legislação infraconstitucional. O repasse obrigatório das receitas de acordo 

com a lei orçamentária anual, cuja votação no Poder Legislativo depende de proposta 

orçamentária de iniciativa de cada um dos Poderes e do Ministério Público, foi uma 

garantia para se evitar a ingerência do Poder Executivo. Nem Ministério Público, nem o 

Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário possuem recursos financeiros próprios e 

dependem do repasse obrigatório do Poder Executivo, que é o receptor de todas as 

receitas estatais. Ainda segundo ele, o poder constituinte originário buscou “contornar 

os incontáveis meandros burocráticos que em muito dificultavam as atividades dos 

demais Poderes e do Ministério Público, o que foi obtido retirando-se do Executivo a 

possibilidade de manejar as dotações orçamentárias em conformidade com sua 

conveniência”.147 

   Já em 1989, a Corte Constitucional pátria (Supremo Tribunal Federal) 

corroborou esse entendimento, reforçando a autonomia financeira e administrativa do 

Ministério Público:148  

“fixando o art. 168 da Constituição Federal, como data fatal o dia 20 de cada 
mês para a entrega dos recursos correspondentes às suas dotações 
orçamentárias, cabe aos órgãos dos Poderes Legislativos, Judiciário e 
Ministério Público, e somente a eles, administrarem-nos, realizando o 
pagamento dos vencimentos de seus servidores, dentre outras despesas, na 
conformidade de sua conveniência e observada a incidência da legislação 
aplicável, sem qualquer interferência do Poder Executivo”  

 

                                                 
146 Art. 4, § 2º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público nº 8625/1993, faz referência ao controle 
externo do Ministério Público por parte do Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. Regra 
essa que vale para a administração pública como um todo.  
147 GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico. 2ª edição. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 102-103 
148 STF, Pleno. ADIMC nº 37/DF, rel. Min. Francisco Rezek. Julgado em 12/04/1989. DJU de 
23/06/1989. 
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O governo federal, através de sua consultoria, também em 1989, externou 

entendimento acerca da independência da nova instituição Ministério Público, no Diário 

Oficial da União149, nos seguintes termos: “entendo que o Ministério Público é, 

indubitavelmente, um órgão independente, originário da Constituição Federal, dentro da 

classificação adotada por Helly Lopes Meirelles, não sendo vinculado a nenhum dos 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário)”. 

Configura ainda crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, o 

remanejamento indevido que este realize nas dotações orçamentárias do Ministério 

Público150.   A Constituição Federal de 1988, em seu art. 85, prevê também o crime de 

responsabilidade do Presidente da República que atente contra o livre exercício do 

Ministério Público, do Poder Legislativo e Judiciário e contra a lei orçamentária151.  

 Em relação à proposta orçamentária de iniciativa do Ministério Público, 

Emerson Garcia aponta que a sistemática atual dada pela Constituição de 1988 é bem 

superior à prevista na ordem constitucional anterior (art. 65 da Emenda Constitucional 

nº 1 de 1969), vigente à época do regime militar, na qual se conferia ao Poder 

Legislativo a simples tarefa de homologar o que havia sido previamente determinado 

pelo Executivo152.  Com a Constituição de 1988, o Ministério Público, assim como os 

outros Poderes constitucionais, adquirem a autonomia de elaborar sua proposta 

orçamentária a ser discutida e votada no parlamento. 

                                                 
149 Diário Oficial da União de 01/11/1989, seção I, página 19882.  Apud. MELO, Hugo Cavalcanti. O 
Ministério Público, órgão autônomo do Estado. In: Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: 
Bagaço, 1998. p. 151. 
150 Segundo a Lei nº 1079/ 50 Art. 10, 2 : “São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária: 2) 
exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do orçamento”.  Essa regra não se restringe 
apenas ao Presidente da República, mas se aplica também aos governantes de Estados e seus secretários. 
151Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 68. “São crimes de 
responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, 
especialmente, contra: II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; VI - a lei orçamentária” 
152 GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico. 2ª edição. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 112. 
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 A regra inaugurada com a Constituição de 1988 é de que o Ministério Público 

tem a liberdade de elaborar sua proposta orçamentária, a qual será apreciada pelo Poder 

Legislativo local. No direito constitucional brasileiro o parlamento, formado por 

representantes do povo, é quem autoriza o gasto público através da votação da lei 

orçamentária153. Quem deflagra este processo legislativo é o Poder Executivo, o qual 

deve encaminhar as propostas dos outros Poderes, bem como do Ministério Público154. 

A abertura do processo legislativo por parte do chefe do Poder Executivo se deve em 

função do princípio da universalidade que informa o direito financeiro no Brasil, pois o 

orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas da Administração, incluindo 

os orçamentos dos Poderes, órgãos e fundos155. Isso possibilita ao administrador ter uma 

visão global de todas as despesas projetadas no Estado a fim de que possa calcular a 

receita a ser obtida. 

 Emerson Garcia reforça ainda que não cabe ao Poder Executivo redimensionar 

ou refazer as propostas encaminhada pelos outros poderes. Se ele pudesse modificar as 

propostas orçamentárias do Ministério Público e dos outros poderes, não haveria sentido 

em se falar em autonomia financeira desses. A apreciação é dada ao Poder Legislativo e 

se o Poder Executivo têm interesse em modificar as propostas orçamentárias deve 

apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária, o qual deverá ser feito através de 

suas lideranças no parlamento156. Segundo Mazzili “elaborada a proposta orçamentária 

                                                 
153 PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e Controle Externo. Rio de Janeiro: Impetus, 
2003. p. 15.  
154 BRASIL. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público nº 8625/93 Art. 4º  “O Ministério Público 
elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, 
encaminhado-a diretamente ao Governo do Estado, que submeterá ao Poder Legislativo.  
155 Lei 4320/64 Art. 2º “A Lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os 
princípios de unidade, universalidade e anualidade.” 
156  GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico. 2ª edição. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 113-114. 
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pelo Ministério Público, ele encaminhará ao Poder Executivo, que não pode reduzir a 

proposta, tarefa que cabe apenas ao Poder Legislativo”157 

 A exclusividade que o chefe do Poder Executivo tem de deflagrar o processo 

legislativo orçamentário, com o encaminhamento dos projetos orçamentários dos outros 

Poderes, diz respeito apenas ao momento mais oportuno para a abertura das atividades 

legislativas158. Não autoriza a modificação no conteúdo da proposta orçamentária 

encaminhada pelo Ministério Público, por exemplo. Se isso acontecesse, haveria 

supressão da atividade típica do Poder Legislativo com a impossibilidade de discussão 

no parlamento das reais necessidades dos órgãos independentes que gozam de 

autonomia financeira. 

 Emerson Garcia aponta ainda o precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Mandado de Segurança nº 21855-0, segundo o qual “ao poder Executivo 

não é facultado, de forma unilateral fazer cortes na proposta orçamentária do Ministério 

Público”159. Isso porque quem deve ser o árbitro da questão é o Congresso Nacional e 

só este pode efetuar a redução através de emendas e votação. Já em sessão 

administrativa realizada em 02/08/1989, o STF ao interpretar a Constituição de 1988 

entendeu que o Poder Executivo não poderia interferir ou modificar a proposta 

orçamentária do Poder Judiciário. Por analogia, a mesma interpretação se aplicaria ao 

Ministério Público.  

 Após esse breve panorama, tem-se o novo desenho institucional do Ministério 

Público, inaugurado pela regra constitucional de 1988: autonomia administrativa e 

financeira; proposta orçamentária própria a ser apreciada pelo Poder Legislativo. 

Importa ressaltar que esse é o desenho institucional formal dado pela norma jurídica 

                                                 
157 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 95. 
158 TEMER, Michel.  Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 132. 
159 DJU de 1º/02/ 1994. p. 420. GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e 
Regime Jurídico. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 112.  
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escrita. Como a proposta da dissertação é a investigação do Brasil real e das instituições 

informais, interessa conhecer as efetivas regras que operam de fato. Para isso é preciso 

descer à realidade e observar a implementação ou não dessas regras escritas, bem como 

tentar capturar a existência normas outras dada por arranjos informais. A regra da 

Constituição de 1988 tem validade nacional e alcança todas as unidades federativas. No 

Brasil, existem duas modalidades de Ministério Público: o da União e dos Estados160.   

 

2.4. Indícios da não implementação do desenho institucional 
formal após 1988. A regra constitucional da autonomia 
administrativa e financeira do Ministério Público não vale 
para todos.   
 

 Confrontando, em um primeiro momento, a regra constitucional formal com os 

dados obtidos na primeira grande pesquisa, realizada pela Secretaria de Reforma do 

Judiciário Ministério Justiça, sobre o Ministério Público nos Estados, publicada em 

outubro de 2006, tem-se a seguinte constatação: A autonomia administrativa e 

financeira é bem avaliada como notas “muito bom” e “bom”, somando 64,2%161. Esse 

resultado foi obtido a partir da aplicação de questionários a promotores e procuradores 

em diferentes partes do Brasil, que deveriam avaliar o quesito autonomia financeira e 

administrativa do Ministério Público com notas muito bom, bom, regular, ruim e 

péssimo.  

 Tendo apenas essa informação em consideração, o pesquisador poderia ser 

induzido a pensar que existe de fato uma efetiva implementação do desenho 

institucional, no que se refere à autonomia financeira e administrativa, dado 
                                                 
160 A expressão promotor e procurador são usadas para se referir ao membro do Ministério Público 
estadual, sendo que o primeiro atua junto ao juiz singular e o segundo,  junto ao tribunais. Procurador 
Geral de Justiça é o nome que se dá ao chefe da instituição no Ministério Público nos Estados. 
161 Tabela 70. DIAGNÓSTICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ESTADOS. Ministério da Justiça: 
Brasília, 2006. p. 102-103.   



79 
 

formalmente pela Constituição de 1988, uma vez que seus membros a avaliaram 

positivamente.  

 

Nessa idéia, não haveria que se falar, então, em desenhos institucionais 

informais. No entanto, a inquietação de Stefan Voigt acerca da baixa independência de 

facto nos países que possuem elevada independência de jure (formal), como é o caso do 

Brasil, ainda persegue a pesquisadora. 

 Dessa sorte, desmembrando a avaliação “muito bom” entre as diferentes regiões 

do Brasil, um dado interessante é revelado: os segmentos do Sudeste e Sul apresentaram 

notas significativamente mais altas que as demais regiões ( 31,0% e 28,7% 

respectivamente). O Nordeste aparece com a pior avaliação, apenas 14,5% 

consideraram a autonomia financeira e administrativa como “muito bom”, seguido do 

Norte (16,8%) e Centro-Oeste (19,1%)162. 

  Este último dado, ao apontar uma avaliação não tão positiva em algumas 

regiões, é um forte indício para se desconfiar que a independência formal não tenha sido 

implementada de fato. A pior avaliação do Nordeste nesse quesito justifica a 

investigação do Ministério Público de Pernambuco. 

 O artigo de Hugo de Melo Cavalcanti163, publicado no Jornal do Comércio em 

29.04.1989, já denunciava a dificuldade da implementação do novo desenho 

institucional relacionado à autonomia administrativa e financeira do Ministério Público 

no Estado de Pernambuco. Mostra que, enquanto alguns Estados da Federação deram 

aplicação imediata e eficácia plena à regra constitucional de 1988, o governador do 

Estado de Pernambuco, então Miguel Arraes, desprezou o texto constitucional no que 

                                                 
162 Essa informação sobre as regiões não aparece expressa na tabela de número 70. É apontada nas 
observações da página seguinte. DIAGNÓSTICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ESTADOS. 
Ministério da Justiça: Brasília, 2006. p. 103. 
163 MELO, Hugo Cavalcanti. A Autonomia do Ministério Público. In: Quando a vítima é o Ministério 
Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 89. 
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pertence à autonomia do Ministério Público. Parafraseando Pontes de Miranda, Hugo 

Melo alerta para o perigo que é se fazer uma Constituição com o propósito de 

descumpri-la ou, que é muito pior, só cumprir os princípios e as regras de que se precisa 

ou entenda deva ser cumpridos.  

 Aponta, por exemplo, que um dia após a Constituição, em 6 de outubro de 1988, 

o Ministro da Justiça, através do expediente AV/GM/SA nº 668, dotou o Ministério 

Público do Distrito Federal de autonomia administrativa e financeira a ser exercida pelo 

seu procurador chefe164. Mesmo estando vinculado administrativamente ao Ministério 

da Justiça no período de transição, foi dado a este Ministério Público independência de 

facto. Ou seja, um arranjo institucional informal de cooperação entre o Poder Executivo 

e o Ministério Público no Distrito Federal garantiu sua autonomia financeira e 

administrativa, a qual era exercida factualmente.  

Relata, ainda, que o Ministério Público da União, já em novembro de 1988, 

através de seu Procurador Geral da República, Sepúlveda Pertence, afirmou a auto-

aplicabilidade dos dispositivos constitucionais e começou a oficiar em todos os casos de 

inconstitucionalidade, além de passar e exercer sua autonomia financeira, 

encaminhando ao Congresso Nacional projeto de lei que dispunha sobre a fixação de 

vencimentos de membros do Ministério Público Federal, Militar, do Trabalho, do 

distrito Federal e dos Territórios165.  

Enumera, ademais, o caso do Ministério Público no Rio Grande do Sul, de 

Minas Gerais e do Paraná, em que seus Procuradores Gerais passaram a encaminhar 

projeto de lei à Assembléia Legislativa para reajustar os vencimentos da classe, tendo 

em consideração a nova regra constitucional.  

                                                 
164 MELO, Hugo Cavalcanti. A Autonomia do Ministério Público. In: Quando a vítima é o Ministério 
Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 90. 
165 MELO, Hugo Cavalcanti. A Autonomia do Ministério Público. In: Quando a vítima é o Ministério 
Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 90. 
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Esse é um breve panorama apresentado por Hugo Melo a evidenciar as tentativas 

de implementação de uma independência real do Ministério Público, a qual não foi 

uniforme em todo o Brasil e dependia, nesse primeiro momento, muito mais do governo 

então presente, que reconhecesse o Ministério Público como órgão independente e o 

desvinculasse de sua administração, do que da vontade do Procurador Geral, chefe da 

instituição Ministério Público. A regra constitucional não foi aplicada automaticamente 

em vários Estados da Federação. Isso significa que a vontade do Poder Constituinte, 

expresso na regra constitucional de 1988, não foi suficiente para que novo desenho 

institucional ao Ministério Público fosse concretizado. 

Segundo Francisco Sales166, após a Constituição de 1988 “[...] pouquíssimos 

Estados, quase nenhum, (o Ministério Público) exerceu qualquer autonomia, porque o 

regime não permitia. Então, de fato, você tinha um ou outro Ministério Público que, por 

assim dizer, por vontade do governante, deixava que eles se estruturassem melhor” 

(Francisco Sales, entrevista concedida em 15 junho de 2007)  

A tese do cientista político Rogério Bastos Arantes167 de que a reconstrução 

institucional do Ministério Público foi determinada endogenamente, na qual as 

sucessivas mudanças que a instituição sofreu em 1988 foram determinadas pelos seus 

próprios integrantes, perde um pouco de sentido com a assertiva acima. Isso porque a 

mudança do desenho institucional só operava se houvesse principalmente a vontade do 

governante local.  O livro de Arantes afirma que o movimento interno do Ministério 

Público foi o principal responsável pelas mudanças do Ministério Público em um prazo 

tão curto de tempo.  

                                                 
166 Ex-Procurador Geral do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no período de 2002 a 2006. 
Atualmente é Procurador de Justiça do MPPE  
167 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo: Educ, Editora Sumaré, 
Fapesp, 2002. p. 22.  
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Arantes aponta ainda que o eficiente lobby do Ministério Público junto ao 

Executivo e ao Legislativo foram determinantes para a conquista de novos poderes, com 

a Constituição de 1988 e a Lei de Ação Civil Pública, aprovada em 1985, que 

possibilitou ao Ministério Público expandir sua atuação para além da seara criminal, 

atuando na defesa dos direitos coletivos e difusos (consumidor, meio ambiente, ...). 

Kerche168 também atribui o fato de o Ministério Público ter alcançado mudanças 

– independência em relação ao Executivo, defesa dos interesses coletivos, mandato 

assegurado para o Procurador Geral – primeiro, em função do forte lobby organizado 

pela Confederação do Ministério Público; segundo, pela facilidade de vender esse lobby 

aos constituintes de 1988, envolvidos na cultura de redemocratização do país.    

Fala, ainda, em quase abdicação por parte do poder político que delegaram boa 

margem de autonomia e uma amplitude de tarefas a agências estatais não eleitas, como 

o Ministério Público169. 

A posição de Fernando Pessoa, atual Secretário Geral do Ministério Público de 

Pernambuco, aponta uma visão menos utópica em relação aos poderes e atribuições 

dados ao Ministério Público em 1988. Destaca que a mudança institucional no texto 

constitucional ocorreu, não em função de um movimento endógeno do Ministério 

Público, mas fundamentalmente pela vontade política dos parlamentares que integravam 

o Poder Constituinte de 1988 e eram ao mesmo tempo membros do Ministério Público. 

Foi esse contexto que possibilitou a aprovação do projeto Carta de Curitiba e não um 

sentimento ideológico ligado à redemocratização: 

No que diz respeito ao Ministério Público, se teve uma sorte porque, naquele 
Congresso, existiam, salvo melhor memória, 25 ou 27 membros do Ministério 
Público que lá atuavam, e fez com que o Ministério Público alcançasse, pelo 
menos no texto de lei, autonomia administrativa e financeira. Mas isso é um 

                                                 
168 KERCHE, Fábio. O Ministério Público e a Constituinte de 1987/88. In: O sistema da justiça. Org. 
Maria Tereza Sadek. O Sistema da Justiça. São Paulo, Idesp/Sumaré, 1999. 67. 
169 KERCHE, Fábio. O Ministério Público no Brasil – Autonomia, Organização e Atribuições. Tese 
de Doutorado. Programa de Pós-graduação em Ciência Política. Orientadora: Maria Tereza Sadek. São 
Paulo, 2002, p. 74. 
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processo, isso não é num estalar de dedos. (Entrevista concedida em 18 de Julho 
de 2007) 
 

  A primeira parte desse relato traz a evidência de que não se pode falar em 

abdicação ou delegação por parte do Poder Político. A mudança na regra constitucional 

em relação ao Ministério Público aconteceu por interesse dos parlamentares que eram 

também promotores à época. Há que se desconfiar que o resultado da Constituinte 

poderia ser outro se não houvesse um número expressivo de parlamentares-promotores. 

O mesmo se aplica aos lobbies realizados pelo Ministério Público, que poderiam ter 

sido ineficazes sem a presença de membros do Ministério Público atuando na 

Constituinte170. Ademais, esse Poder Constituinte aprovou de modo camuflado a 

atividade político-partidária dos membros dos Ministérios Públicos. A regra 

constitucional de 1988 vedou a atividade político-partidária, mas ressalvou as exceções 

previstas em lei (art. 128, § 5º, II da CF/88). Essas leis seriam exatamente as leis 

orgânicas estaduais do Ministério Público que autorizavam e regulamentavam a 

atividade político-partidária do promotor de justiça. Desse modo, a exceção da atividade 

político-partidária passava a ser regra em vários Estados da Federação. Para resolver 

algumas distorções resultantes da incompatibilidade entre atividade ministerial e a 

político-partidária, o STF veio em 1998 a dar interpretação, na Adin nº 1377-7/DF, de 

que o membro do Ministério Público precisaria pedir licença e se afastar de suas 

funções para realizar a filiação partidária e concorrer a cargos eletivos171. É de notar 

que, mesmo exercendo atividade político-partidária, o político-promotor continuava 

vinculado ao Ministério Público, pois estaria licenciado e não afastado definitivamente. 

                                                 
170Fernando Pessoa aponta ainda vício de origem na Constituição de 1988. “porque não foi uma 
Constituinte convocada especificamente para elaborar uma Constituição, se atribuiu poderes constituintes, 
numa eleição convocatória pra grande massa da população brasileira, simplesmente pra escolher seu 
deputado estadual e seu deputado federal, e poucos foram aqueles que foram à urna, conferido o voto com 
direito de “renove o contrato social, modele um novo contrato social, você tem uma procuração minha pra 
isso ou pra aquilo”. (Entrevista concedida em 18 de Julho de 2007) 
171 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1377-7/DF, STF, Pleno. Rel. Min. Otávio Gallotti, rel. 
designado Nelson Jobim, j. Em 03/06/1998. Informativo nº 113. 
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A proibição total da atividade político-partidária só veio recentemente com a Reforma 

do Judiciário, aprovada em 2004, através da Emenda Constitucional nº 45, para resgatar 

a moralidade das instituições que trabalhavam perante o sistema de Justiça. 

Ademais, as regras constitucionais de 1988 que trataram da autonomia 

administrativa e financeira do Ministério Público foram aprovadas com a observação 

“na forma da lei”172. A razão de ser dessa ressalva se justifica por o Brasil ser uma 

Federação e, assim, em cada Estado dever ser aprovada  uma nova Lei Orgânica a fim 

de que o Ministério Público local se estruturasse de acordo com o novo desenho dado 

pela Constituição Federal de 1988. A regra constitucional, todavia, deveria valer para 

todos, pois o Ministério Público foi concebido como uma instituição una173, 

independente do Estado em que se encontrasse. O problema é que alguns Estados 

protelaram a aprovação dessa lei orgânica, o que serviu de desculpa para a não 

aplicação da regra constitucional, que deveria ter eficácia plena e imediata.  A nova 

Constituição de 1988 inaugurou nova ordem jurídica e as regras incompatíveis com elas 

deveriam ser revogadas. Ocorre que em Estados, como Pernambuco, por exemplo, a 

ausência da aprovação dessa lei infraconstitucional serviu de desculpa por parte do 

poder político local para negar a validade da regra constitucional. O constituinte de 

1988 acabou indiretamente deixando nas mãos do Poder Executivo e Legislativo local o 

poder de dar ou não independência ao Ministério Público. 

Importa também a segunda parte da observação de Fernando Pessoa, pois que 

corrobora a necessidade de se atentar para a existência das instituições informais. Diz 

                                                 
172 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Art. 127. §2º Ao Ministério 
Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, 
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei 
disporá sobre sua organização e funcionamento” 
173 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Art. 127. O Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. § 1º - São princípios 
institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional” 
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claramente que o novo desenho institucional dado pela Constituinte no papel não se 

transpôs para a realidade como num passe de mágica, ao estalar dos dedos. Em 

Pernambuco, por exemplo, o Ministério Público não vivenciou as regras do jogo 

definidas pela Constituição de 1988, em relação a sua autonomia financeira e 

administrativa, ante a resistência do governo local. Hugo Melo revela ser a autonomia 

do Ministério Público de Pernambuco puramente ilusória, no período pós 1988. Em 

relação ao Poder Executivo, existia uma submissão e uma forte dependência resignada 

ou consentida até fins de 1995, quando tem lugar a grande crise institucional do 

Ministério Público de Pernambuco, a qual será abordada adiante174.  

Já outros casos como o de São Paulo, por exemplo, apontado por Hugo Melo 

como um exemplo de Ministério Público forte, já possuía autonomia administrativa 

financeira e administrativa muito antes da Constituição de 1988. “[...] num Estado como 

São Paulo, a autonomia do Ministério Público veio muito mais cedo, a eleição, a 

escolha do procurador-geral de justiça através de lista de nome já era muito anterior 

[...]”. (Entrevista concedida em 12 de julho de 2007) 

Desse modo, a idéia do Cientista Político Rogério Arantes de que ‘soa lugar 

comum falar da principal conquista do Ministério Público: a independência em relação 

aos demais poderes a partir do novo desenho dado pela Constituição de 1988’ é 

questionável. Pela breve exposição acima, em específico com o caso do Ministério 

Público de Pernambuco, há fortes indícios de que o pressuposto apriorístico, até então 

consolidado pelo senso comum e repetido na Ciência Política175, acerca da 

independência do Ministério Público, deve ser abandonado. A assunção de Arantes de 

que “a Carta de Curitiba solicitou e a Constituinte confirmou a autonomia 

administrativa e financeira introduzida pela Lei orgânica em 1981, mas agora dotada do 
                                                 
174 MELO, Hugo Cavalcanti. Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 41. 
175 Tenha-se como referência Fábio Kerche e Rogério Arantes, dois principais cientistas políticos que 
trouxeram o estudo da instituição Ministério Público para a Ciência Política em suas teses de doutorado.  
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verdadeiro sentido de autogoverno, graças ao fim da submissão ao Poder Executivo” 

tem sentido apenas quando se pretende falar em desenho institucional formal. A 

submissão ou não do Ministério Público ao Executivo, no que se refere à independência 

financeira e administrativa, só pode ser apreendida pela análise de arranjos 

institucionais informais que reforcem ou contrariem a regra constitucional.   
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2.5. A não-independência de facto do Ministério Público – o 
caso de Pernambuco.  
 

Na tentativa de capturar elementos da informalidade relacionados com a 

autonomia administrativa e financeira, foram realizadas entrevistas com integrantes do 

Ministério Público local – ex-Procurador Geral do Ministério Público em Pernambuco 

(gestão de 2002-2006), Presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, 

ex-Secretários Gerais, atual Secretário Geral do Ministério Público – bem como 

representantes ligados ao Poder Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas local. Isso 

para permitir o confronto de informações. A consciência do desafio que é identificar as 

regras institucionais informais guiou a pesquisadora. A estratégia foi realizar 

entrevistas, em que os entrevistados ficassem à vontade e livres para falar sobre o 

problema.  

No que se refere à independência de facto do Ministério Público, há que se 

destacar a contribuição dos artigos de Hugo Cavalcanti Melo, Procurador de Justiça de 

Pernambuco aposentado, colecionados no livro “Quando a vítima é o Ministério 

Público”. Apesar de o próprio autor reconhecer que estes não se revestem de caráter 

acadêmico, pois publicados em um primeiro momento em jornais de circulação local, a 

riqueza de seus escritos está em desvelar aspectos do Brasil real a envolver o Ministério 

Público em Pernambuco, após a Constituição de 1988. Seu trabalho interessa para a 

análise desta dissertação, porque ilumina a compreensão do arranjo institucional real do 

Ministério Público que se desenhou no contexto local.   
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2.5.1. Ministério Público de Pernambuco pós-1988 como 
departamento da Secretaria de Justiça do Poder Executivo.  
   

 O primeiro dado relevante obtido com essas entrevistas é o de que Ministério 

Público de Pernambuco esteve fortemente atrelado ao Poder Executivo local até final de 

1995176. Não se verificou a correspondência entre o praticado em Pernambuco e a regra 

constitucional de 1988, que prescrevia um Ministério Público independente, situado 

fora da estrutura administrativa do Poder Executivo.  

O Ministério Público em Pernambuco, mesmo após a promulgação da 

Constituição de 1988, não era mais que um departamento da Secretaria da Justiça, 

subordinada ao Poder Executivo.  

Segundo Francisco Sales “A secretaria da justiça ficou fazendo orçamento do 

Ministério Público, se não me falha a memória, até 95 a instituição fazia. Toda 

negociação passava pelo secretário de justiça e pelo Secretário da Fazenda, o 

Procurador Geral era pouco ouvido. Até porque demissível ad nutum pelo governador”. 

(Entrevista concedida em 15 de junho de 2007) 

De acordo com o relato acima o Ministério Público em Pernambuco não detinha 

qualquer independência para apresentar sua proposta orçamentária, divergindo 

frontalmente da regra prevista no texto constitucional de 1988, art. 127 §2º e §3º, 

abordada no tópico 2.3. A Procuradora de Justiça Laís Texeira, então Secretária Geral 

do Ministério Público de Pernambuco, em torno de 1995 a 1997, afirma que não existia 

sequer discussão da proposta orçamentária do Ministério Público. Mais ainda, nem o 

próprio Ministério Público pensava nisso. Tudo era resolvido pelo Poder Executivo, que 

era quem elaborava de fato o orçamento do Ministério Público:  

                                                 
176 Os entrevistados não souberam precisar com exatidão a data, todavia,  houve maior consenso em torno 
do ano de 1995 (final do ano),  em função de um período de crise institucional relacionada aos 
vencimentos dos promotores. 
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[...] Nós não tínhamos quadro de funcionários, não fazíamos a gerência dos 
nossos recursos orçamentários, financeiros. Tudo era muito vinculado à estrutura 
do governo do Estado. Os funcionários que nós tínhamos eram todos cedidos 
pelo governo do Estado, pelo Executivo e a gerência dos nossos recursos 
também era do Executivo.[...] (Entrevista concedida em 19 de Julho de 2007) 

 

A descrição acima evidencia, ademais, a ausência de autonomia administrativa 

do Ministério Público, que não possuía a gestão de recursos próprios. O então deputado 

estadual Romário Dias, que nos anos de 91 a 94 foi presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa de Pernambuco, seguindo-se na vice-

presidência da Comissão nos anos seguintes, confirma que o Ministério Público não 

recebia o repasse dos duodécimos, obrigatório por lei: 

[...] eu fui presidente da comissão 91, 92, 93 e 94. Esses (sic) 04 anos eu fui 
presidente da comissão, depois eu fui vice-presidente. Foi exatamente nessa 
época, que nós começamos a nos entender [...] A Constituição Federal colocou, 
mas o governo do Estado sempre tinha dificuldade de colocar um duodécimo. 
[...] A Constituição já deu (sic) mas o Estado protela. Mas hoje eles já têm um 
duodécimo. Eles eram muito poucos, eles ganhavam muito mal [...]. (Entrevista 
concedida em 26 de julho de 2007) 
 

 Francisco Sales reconhece, todavia, que nessa época anterior ao período de crise 

de 1995, o próprio Ministério Público era passivo na luta pela sua autonomia: “...mesmo 

como tudo aquilo no texto legal, o Ministério Público Estadual não se movimentou o 

suficiente para ter as garantias que aquela lei lhe conferia; porque o regime político de 

então não dava. E havia uma desinformação, se não um receio da sociedade de fazer 

essa exigência.” (Entrevista concedida em 15 de junho de 2007). 

 Hugo Melo acusa também a existência de chefias débeis no Ministério Público 

pós-1988 em Pernambuco, a não enfrentar o governo local e ser omisso na luta pelo fiel 

cumprimento da lei (regra constitucional): “...administrativamente, em certos aspectos, 

tem-se sujeitado ao Executivo, como se fora a ele subordinado; e, eventualmente, graças 
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a chefias tímidas, sem consciência do que é a Instituição e do que representa para ela 

sua autonomia, admite contemporizar com suas ingerências descabidas”177.  

  Há que se destacar que mesmo após 1988, o Procurador Geral de Justiça (Chefe 

da Instituição Ministério Público em Pernambuco) poderia ser demitido ad nutum, ou 

seja, de acordo com a vontade do governador. Nesse sentido, não teria sentido falar em 

instituição independente. A regra inaugurada pela Constituição de 1988 de que o 

Procurador-Geral deveria ser escolhido pelo chefe do poder Executivo entre os 

integrantes de uma lista tríplice, votada pelos membros da instituição Ministério 

Público, por um mandato fixo, não era observada em Pernambuco. A Constituição 

Federal ainda previa que a destituição do cargo de Procurador Geral só poderia ser feita 

através de deliberação por maioria absoluta da Assembléia Legislativa (art. 128, II, § 2º 

e 3º da CF/88). 

 Logo em 1989, o governo Arraes demonstrou seu interesse em não aplicar a 

nova regra constitucional relativa ao Ministério Público, encomendando um parecer 

jurídico dirigido para justificar a não implementação das regras constitucionais em 

Pernambuco. O artifício jurídico usado pelos assessores do governador foi o de 

considerar a regra constitucional de 1988 como de eficácia limitada178, dependente de 

lei infraconstitucional para torná-la eficaz179. Ou seja, interpretou a regra constitucional 

de 1988 como vazia, não obstante o posicionamento do Supremo Tribunal e de alguns 

                                                 
177 MELO, Hugo Cavalcanti. A paralisação do Ministério Público. In: Quando a vítima é o Ministério 
Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 143  
178 No direito brasileiro, tem-se a classificação do constitucionalista José Afonso da Silva (Aplicabilidade 
das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1999): a) normas de eficácia plena, b) normas de 
eficácia limitada e c) normas de eficácia contida. Dizem respeito ao grau de densidade normativa das 
regras constitucionais. Algumas são muito abstratas e principiológicas e dependem de regulamentação 
mais detalhada por parte do legislador infraconstitucional para que densifique o conteúdo dado em 
abstrato e possa surtir efeitos.  Em relação ao desenho institucional do Ministério Público a norma não 
tinha cunho tão abstrato que justificasse a postergação de seus efeitos só com a existência de lei 
infraconstitucional. O constituinte deixou claro o desenho da autonomia financeira e administrativa do 
Ministério Público de modo que já poderia surtir efeitos.   
179 MELO, Hugo Cavalcanti.  Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 42 
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Estados no sentido de dar aplicação plena e imediata à nova regra constitucional no que 

diz respeito à autonomia do Ministério Público.  

Essa atitude evidenciou a falta de interesse do poder político local em 

implementar as regras constitucionais. Todas relacionadas à autonomia financeira e 

administrativa do Ministério Público tiveram sua eficácia negada. Consoante lembra 

Hugo Melo, o próprio governador Arraes externalizou a seguinte frase junto a membros 

do Ministério Público em seu Palácio: “Nem toda lei é pra ser cumprida”180.  

 Dessa sorte, é possível se ter um panorama das regras do jogo que operavam 

nessa época. O primeiro indício para a existência de arranjos informais é a divergência 

com a regra e o desenho institucional formal, dado pela Constituição de 1988. O 

segundo passo é a constatação de regularidades de comportamento que não são 

explicadas pelo confronto com a regra da Constituição. O terceiro é o fato de que os 

atores envolvidos (governador do Estado e Procurador Geral do Ministério Público) 

guiarem suas condutas, reconhecendo aquela como a norma então vigente. 

 O arranjo informal que se tinha até 1995 era de um Ministério Público 

subordinado ao Poder Executivo, como se um departamento seu fosse. A independência 

de facto da instituição era sonegada pelo poder político vigente. Nesse ponto, Hugo 

Melo ressalta a resistência do governo de Miguel Arraes (1987-1990) e de Joaquim 

Francisco (1991-1995) em implementar a autonomia financeira e administrativa do 

Ministério Público em Pernambuco, negando eficácia à regra constitucional de 1988181. 

Identifica-se na conduta desses governos que se sucederam o que fora denominado de 

cultura do desprezo. Revela que o governo Arraes “sequer nomeou o Procurador Geral 

de Justiça, chefe da Instituição, nos seus longos primeiros anos de gestão. Deixou o 

Procurador que encontrou ao empossar-se pra ver como ficava e, depois deixou o que o 
                                                 
180 MELO, Hugo Cavalcanti. A paralização do Ministério Público. In:  Quando a vítima é o Ministério 
Público. Recife: Bagaço, 1998 p. 145. 
181 MELO, Hugo Cavalcanti.  Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 43. 
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substituiu a título precário, ex lege, até que se esgotou primeiro, para o bem de todo, o 

próprio governo”182. Em relação a Joaquim Francisco, aponta que havia uma 

expectativa muito grande, pois quando era candidato procurou o Ministério Público e a 

Associação para ter um diagnóstico da situação real da instituição em Pernambuco. O 

interesse inédito trouxe otimismo para a classe. Todavia, como o próprio Hugo Melo 

aponta, tudo não passou de um “engano d’alma, ledo engano”183, pois logo que assumiu 

o poder demonstrou que o Ministério Público não estava na suas preocupações, negando 

sua independência e nomeando o Procurador Geral de Justiça em cargo de comissão, 

demissível de acordo com sua vontade.  

 Laís Texeira184, por sua vez, prefere não citar nomes de governadores que 

anularam a autonomia do Ministério Público em Pernambuco. Reforça, todavia, que a 

novidade da regra constitucional não se concretizou pela cultura e a visão de Estado de 

Direito existente à época.  A instituição era percebida e compreendida como 

departamento do Poder Executivo, sem autonomia financeira ou administrativa.  

 A conduta de desprezo e descaso dos governadores para com a autonomia dada 

pela regra constitucional ao Ministério Público e a apatia dos Procuradores Gerais 

(chefes da Instituição) na luta pela sua efetivação revelam o contexto cultural que 

alimentava o desenho institucional informal então existente nesse período pós 1988.  

Segundo a classificação de Helmke185, este arranjo informal seria do tipo por 

                                                 
182 Melo, Hugo Cavalcanti.  A expectativa do Ministério Público. In: Quando a vítima é o Ministério 
Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 101. 
183 Melo, Hugo Cavalcanti. Engano d’alma, Ledo Engano. In: A expectativa do Ministério Público. In: 
Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 105.  
184 [...] ressalte-se, não existiu um governo que fosse... Não era a pessoa do governador, era a visão que se 
tinha! Era uma instituição nova, que sempre foi vinculada a um dos poderes, que de repente, na 
Constituição de 88, tornou-se uma instituição independente, autônoma e sem nem que as pessoas 
soubessem exatamente o que significava isso. Poderia existir alguma entidade pública que não fosse 
vinculada aos 3 (três) poderes? Quer dizer, é uma novidade pra eles. E ai eu não gosto de sacrificar 
nenhum dos titulares do governo do Estado, mas a cultura que existia à época. [...] (Entrevista concedida 
em 19 de Julho de 2007, Laís Teixeira) 
185 Helmke, Gretchen and Levitsky.  Informal institutions and Democracy. John Hopkins University 
Press, Baltomire, 2006. p. 14. 
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competição, porque produz um resultado divergente da regra formal (no caso a 

Constituição Federal de 1988), contraditando a literalidade expressa da lei. O desenho 

informal compete com a regra constitucional que é ineficaz. 

 

2.5.2. O início da autonomia administrativa do Ministério 
Público em Pernambuco: a crise de 1995. 
 

 Outro dado que aparece nas entrevistas foi o ponto crítico de 1995, na história do 

Ministério Público pós-1988. A mudança relevante no desenho institucional informal do 

Ministério Público é que ele deixa de integrar a estrutura do Poder Executivo (Secretaria 

da Justiça) e passa a receber pela primeira vez os duodécimos, administrando e gerindo 

seus recursos financeiros. 

 A crise tem lugar em razão de questões relacionadas ao salário de membros do 

Ministério Público. Hugo Melo revela que o retorno de Miguel Arraes ao poder em 

1995, reforçou a velha aversão vivenciada em 1989 contra a autonomia do Ministério 

Público estadual “que a legislação já assegurava e o Governo não reconhecia” e “.logo 

cedo, vitimou os membros do parquet, atingindo-os naquilo que costuma-se dizer, é a 

parte mais sensível do corpo humano: o bolso”186  

 Nesse período, o Chefe do Ministério Público tentou exercer sua autonomia 

administrativa financeira, reajustando o salário de seus membros para restaurar a 

equivalência com o dos magistrados e teve seu ato anulado pelo Poder Executivo. É de 

notar que o Tribunal de Justiça de Pernambuco exerceu com liberdade sua autonomia 

administrativa e financeira, reajustando por ato próprio o salário dos magistrados. Hugo 

                                                 
186 MELO, Hugo Cavalcanti. Uma velha aversão. In: Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: 
Bagaço, 1998. p. 139. 
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Melo dá notícia que à época o Tribunal de Contas também fez o mesmo e restaurou o 

salário de seus Conselheiros, equiparando ao dos desembargadores187. 

 Vê-se, assim, que tanto o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas local puderam 

exercer sua autonomia administrativa e financeira, sem serem penalizados pelo Poder 

Executivo. O Tribunal de Contas, apesar de ter o nome Tribunal, não se trata de 

instituição ligada ao Poder Judiciário. É tido pela regra constitucional como órgão 

auxiliar do Poder Legislativo188 no controle de contas e dos atos de toda a 

Administração Pública que implique receita e despesa. É um órgão fiscalizador da 

legalidade da aplicação de todo o dinheiro público no Estado e nos municípios. Na 

constituição está inserido no capítulo do Poder Legislativo, apesar de a ele não estar 

subordinado, no que se refere a sua autonomia administrativa e financeira189.  

Laís Texeira aponta que o auge da crise em Pernambuco foi quando o Poder 

Executivo retirou da conta bancária dos promotores e procuradores aposentados o 

salário depositado com o aumento dado pelo Ministério Público. Essa informação 

demonstra que o Poder Executivo tinha o total controle das finanças do Ministério 

Público, que não geria seus recursos orçamentários: 

 [...] os primeiros a receberem o vencimento, com esse reajuste foram os 
aposentados. Foi depositado em conta deles. E o governo do Estado sacou, 
mandou retirar das contas dessas pessoas, o que seria uma afronta absurda ao 
direito individual. Você imagine, uma agressão às regras do sistema monetário e 
bancário nacional e internacional. Então, a partir desse momento, criou-se um 
impasse muito grande, com greve...[...] (Entrevista concedida em 19 de Julho de 
2007, Laís Teixeira) 
 

Segundo seu relato, esse foi o primeiro momento em que o Ministério Público se 

insurgiu contra o ato abusivo do Poder Executivo e iniciou a luta pela implementação de 

sua autonomia financeira, até mesmo com greve e paralisação. O conflito foi levado 

                                                 
187 MELO, Hugo Cavalcanti. Uma velha aversão. In: Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: 
Bagaço, 1998. p. 139. 
188 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2006. p. 397.  
189 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Art. 71. O controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União”. 
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para a arena judicial, através da propositura de ações judiciais, como o Mandado de 

Segurança para garantir o repasse dos duodécimos ao Ministério Público, previsto pela 

regra constitucional, como se depreende da explicação de Francisco Sales:  

[...] Houve um aumento da magistratura, nós fizemos o mesmo momento para o 
Ministério Público, foi implantado em folha e o governador na época era Arraes, 
determinou ao diretor do BANDEPE, que era Soares Gomes, se não me falha a 
memória, fazer a reversão dos valores para a conta do governo, isso gerou uma 
crise imensa; foi de fevereiro até outubro, essa crise no Ministério Público, uma 
crise grande. Aí, nós começamos uma negociação, entramos com mandado de 
segurança contra o governador na época, pedindo que fosse reconhecida a 
autonomia do Ministério Público. Então, esse Mandado de Segurança foi 
provido. Foi dada a segurança ao Ministério Público determinado o repasse dos 
créditos orçamentários. Só que a gente não sabia nem como fazer na realidade. 
[...] (Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales) 

  

Judicialmente o Ministério Público teve assegurado o repasse dos duodécimos 

para que realizasse a gestão de suas finanças. O problema, todavia, era que o Ministério 

Público local não tinha ainda estrutura para rodar folha de pagamento de seus 

funcionários e membros. Era algo muito novo e, como revelam Francisco Sales e Laís 

Texeira, o Ministério Público não sabia direito o que fazer na realidade com o dinheiro 

que passou a receber de repente em um momento de ruptura, através do repasse dos 

duodécimos por decisão judicial.  Essa ruptura é expressa na frase de Laís Teixeira 

“...um dia nos éramos vinculados ao governo do Estado; no outro dia, nós tínhamos que 

gerir a nossa própria folha” (Entrevista concedida em 19 de Julho de 2007, Laís 

Teixeira). Ela aponta a dificuldade que era “receber todo o dinheiro e ter que 

administrar sem a estrutura organizacional própria independente”. (Entrevista concedida 

em 19 de Julho de 2007, Laís Teixeira). 

É de notar que a autonomia administrativa acontece para o Ministério Público 

em 1995 através da ruptura. Esta não foi sendo construída paulatinamente por 

cooperação entre o Ministério Público e o Poder Executivo local desde 1988. As regras 

do jogo mudam de um momento para outro, por força de decisão judicial. O Ministério 
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Público sai da estrutura do Poder Executivo e deixa de ser a ele subordinado, passando a 

gerir seus próprios recursos.  

Para surpresa da pesquisadora, Laís Texeira190 aponta o caso do Ministério 

Público de São Paulo, que não recebia o repasse de duodécimos, até bem pouco tempo. 

Isso por conveniência própria deles. Como a estrutura desse Ministério Público era 

enorme, uma ruptura com o Poder Executivo causaria o colapso da instituição, pois não 

teriam condições operacionais de realizar a gestão financeira sozinhos.  Havia uma boa 

relação com o Poder Executivo e os aumentos de que precisavam eram conseguidos aos 

poucos. Foi-se construída uma rede informal de cooperação. O Ministério Público de 

São Paulo é citado pelos entrevistados (Hugo Melo, Fernando Pessoa, Charles 

Hamilton) como um caso típico de instituição forte do ponto de vista orçamentário. 

Charles Hamilton191, ex-Secretário Geral do Ministério Público em Pernambuco, que 

conduziu de perto a primeira pesquisa comparada dos Ministérios Públicos Estaduais, 

patrocinada pelo Ministério da Justiça, revela que em São Paulo o Procurador Geral tem 

dificuldade em gastar todo o orçamento, porque existe sobra. Se esse Ministério Público 

fosse até o limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite, que é gastar 2% da 

Receita Corrente Líquida do Estado com pagamento de pessoal, haveria uma 

                                                 
190 [...] Salvo equívoco, eu não sei hoje, mas até muito pouco tempo, São Paulo não geria o seu próprio 
orçamento, até muito pouco tempo. E acho até que por conveniência deles! Eles têm um Ministério 
Público enorme, e aí isso causaria uma....ficaria mais difícil.... Era melhor eles irem conseguindo, aos 
poucos, os aumentos que precisavam, os empenhos que precisavam, do que administrar uma gerência. 
Até muito pouco tempo, São Paulo não fazia a administração do seu, do que nós chamamos de 
duodécimo, até muito pouco tempo. [...] (Entrevista concedida em 19 de Julho de 2007, Laís Teixeira). 
191 [...] São Paulo e Rio de Janeiro, é por outro fator; pelo tamanho dos orçamentos, mesmo com toda a 
estruturação deles, eles não conseguem gastar tanto do orçamento do estado. O próprio Rodrigo, que era o 
Procurador Geral de São Paulo, disse: “Tô doido para chegar aos 2%, mas não consigo chegar”. Mas por 
quê? Não é que ele tivesse dificuldade para chegar dinheiro ao MPSP, não havia isso. O que havia mesmo 
era você fazer um recrutamento massivo e receber essas pessoas e botar esse volume de pessoas pra 
trabalhar efetivamente, isso  significaria para ele ter mais 1.000 promotores, quando você tem no Brasil 
inteiro 8.000 promotores – seria muita gente. Seria muita gente para colocar em um  movimento só. Há 
essas razões diferentes. Para cada universo há diferentes variáveis. E a questão do orçamento, no 
Nordeste um achatamento. [...] (Charles Hamilton, entrevista concedida em junho de 2007)  
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multiplicação de mais de 1.000 promotores, além dos 1.508192 (ano referência 2004) que 

já tem. E esse aumento do número de promotores seria desproporcional, além das 

necessidades do próprio Ministério Público de São Paulo. No Nordeste, todavia, aponta 

a existência de um achatamento no orçamento.  

O fato de o Ministério Público de São Paulo não receber os duodécimos não 

significa, no entanto, que este Ministério Público tivesse sua independência financeira 

negada pelo poder político local.  Consoante a informação de Laís Teixeira, pode-se 

inferir que nesse Estado deveria haver uma rede de confiança, que sustentasse a 

cooperação entre o Poder Executivo e o Ministério Público para o exercício de sua 

independência. Nenhum dos dois atores (governador e procurador-geral) tinha interesse 

em sair da situação em que se encontravam. Desse modo, supõe-se que desenhos 

institucionais informais estariam reforçando a eficácia da regra constitucional da 

autonomia administrativa e financeira do Ministério Público nesse Estado e induzindo, 

por conseguinte, a coordenação.   

O Ministério Público de São Paulo não foi objeto da pesquisa empírica, mas 

acabou aparecendo na fala dos entrevistados. Não poderia deixar de ser referido aqui, 

porque se trata de um típico caso contra-factual. Opõe-se à situação de Pernambuco; e 

parece se aproximar do verificado em países como França e Alemanha, onde o 

Ministério Público está inserido na estrutura do Poder Executivo e nem por essa razão 

sofre ingerência dele, tendo sua independência assegurada por arranjos institucionais 

informais. Em suma, mostram-se indícios de um arranjo informal que, apesar de 

aparentemente contrário à regra constitucional, com ela converge para lhe atribuir 

eficácia. 

                                                 
192 Tabela 9: Preenchimento do quadro de cargos de Promotor de Justiça existentes no Ministério Público. 
In: Diagnóstico do Ministério Público dos Estados. Ministério da Justiça, Secretaria da Reforma do 
Judiciário, Brasília, 2006. p. 42. 
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Em relação ao Ministério Público de Pernambuco, a ruptura de 1995 representou 

uma mudança no desenho institucional relacionado à sua autonomia administrativa 

(repasse de duodécimos), mas não à sua autonomia financeira. A regra constitucional de 

que o Ministério Público tem a prerrogativa de apresentar proposta orçamentária a ser 

votada no Poder Legislativo não se concretiza. O arranjo institucional informal que se 

têm até hoje é o Poder Executivo interferindo na definição do orçamento do Ministério 

Público, realizando cortes em sua proposta orçamentária e vinculando as votações na 

Assembléia Legislativa. Esse tema é objeto do tópico seguinte. 

 

2.5.3. Orçamento do Ministério Público definido pelo Poder 
Executivo. 
 

No que se refere à autonomia financeira dada pela Constituição de 1988, tem-se 

a capacidade de o Ministério Público apresentar proposta orçamentária própria a ser 

votada e discutida na Assembléia Legislativa. Mazzili alerta para a necessidade da 

implementação de fato dessa nova regra constitucional para que não se 

institucionalizem relações de troca, em que concessões orçamentárias do Poder 

Executivo sejam a contrapartida para uma atuação omissa por parte da chefia do 

Ministério Público (Procurador Geral de Justiça), que é quem tem o dever de promover 

com exclusividade ação penal e de improbidade contra o próprio governador. Segundo 

Mazzili:  

[...] têm persistido há várias décadas a necessidade de o procurador geral de 
Justiça correr atrás dos detentores da chave dos cofres do Estado para os 
chamados aumentos e suplementações orçamentárias retira por certo a 
verdadeira e real independência da instituição. Atrás desses aumentos (que a 
rigor normalmente nem são aumentos, mas meras reposições ou atualizações 
remuneratórias, na grande maioria das vezes inferiores à perda do valor real da 
moeda), muitas concessões podem ser feitas, na atividade funcional, que 
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resultam falta de atenção do Ministério Público para os desvios – alguns até 
criminais – dos administradores públicos de maior porte.193 
 

Hugo Melo acusa a acomodação da chefia do Ministério Público em 

Pernambuco que, ao invés de exercer sua prerrogativa constitucional, fica fazendo 

“mendicância”194 junto ao Poder Executivo. Aponta o Ministério Público como uma 

instituição marginalizada frente ao Estado, e revela se tratar de uma “serpente 

adormecida” que ainda não mostrou sua força. Em contrapartida afirma: “eu admiro 

muito o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público do Paraná, do Rio 

Grande do Sul. Porque eles têm força, têm liderança. [...] Lá eles têm independência 

financeira”. 

Diante de um panorama em 2007, com mais da metade dos cargos de 

promotores vagos, por ausência de recursos financeiros; Hugo Melo questiona o que foi 

que o Procurador Geral fez para forçar o Poder Executivo a mudar essa realidade? 

Aponta o episódio como uma situação muito grave e insustentável. Poder-se-ia, em tese, 

configurar crime de responsabilidade por parte do governante que embaraça o livre 

funcionamento do Ministério Público. Todavia nunca se teve notícia no Estado de 

Pernambuco de algum Procurador Geral que representasse nesse sentido. Hugo Melo 

noticia que em 1989, um ano após a promulgação da Constituição de 1988, havia 51 

comarcas em Pernambuco sem promotor195. Relata que o Secretário de Estado de então, 

ao qual o Ministério Público era de fato vinculado, não se surpreendia com esse número 

de cargos vagos. Já em 2007, quando o Ministério Público tem consolidada sua 
                                                 
193 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o Ministério Público.  São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
200. 
194 [...] o senhor dirige uma instituição quase a metade dos cargos a serem providos estão vagos porque 
não tem recursos para pagar, qual o expediente que o senhor usou para obrigar, ou pra forçar, ou pra pedir 
ao Executivo que lhe fornecesse?  E o cara vai dizer o que? Eu falei com secretário, que tem que falar 
com o Governador. Fazer mendicância?  Por isso que achava que eu dizia assim, que o Ministério Público 
é uma serpente adormecida. No dia que o Ministério Público se conscientizasse que é uma força [...] 
(Entrevista concedida pelo Hugo Melo em 12 de julho de 2007)  
195 “Com efeito, recentemente, um secretário de Estado disse não lhe assustar o fato de 51 Comarcas do 
Estado encontrarem-se sem Promotor. Já é decorrido mais de um ano da promulgação da Constituição 
Federal e não lhe foi deferida a autonomia financeira.” MELO, Hugo Cavalcanti. Em defesa das funções 
do Ministério Público. In: Quando a vítima é o Ministério Público. Recife: Bagaço, 1998. p. 99. 
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autonomia administrativa, iniciada em 1995, através da garantia do repasse de 

duodécimos e a gestão de seus recursos, a realidade é de 177 cargos vagos de 

promotores e procuradores. Tomando por base esse referencial, desconfia-se que não 

exista uma diferença substancial no que se refere à autonomia financeira do Ministério 

Público de Pernambuco hoje196. Tenham-se as palavras de Hugo Melo: 

[...] tem 163 comarcas no Estado vagas, 14 procuradorias vagas e o Ministério 
Público não pode abrir nem concurso porque não tem recursos para pagar caso 
o quadro estivesse totalmente preenchido. Isso é uma coisa seríssima, 
seríssima, e ninguém diz nada! Eu acho que o chefe da instituição numa 
situação dessa, deveria estar bradando as quatro ventos: Isso é uma situação 
insustentável!  [...] são 177 membros na instituição, praticamente a metade ou 
um pouco menos da metade ...Comarcas vagas, promotores acumulando. Em 
alguns cargos, comarcas que distam mais de cem quilômetros uma da outra 
[...] ainda mais numa época dessas com a violência que está. No nosso Estado 
é uma das maiores do país. O Ministério Publico é fundamental no combate à 
violência, ao crime, porque ele tem a percepção criminal, porque é a única 
instituição que pode fazer esse combate dentro da sua área de ação pública [...] 
(Entrevista concedida por Hugo Melo 12 de julho de 2007) 

 

A preocupação do parágrafo anterior de Hugo Melo é oportuna, pois favorece o 

questionamento acerca da independência financeira real do Ministério Público em 

Pernambuco. Importa saber qual o desenho institucional que se tem hoje. O dado obtido 

nas entrevistas é que o Ministério Público apresenta sua proposta orçamentária, mas esta 

já sofre cortes pelo Poder Executivo, antes mesmo de ir para a discussão na Assembléia 

Legislativa. A deliberação sobre o orçamento ministerial, que deveria ocorrer no Poder 

Legislativo é suprimida. Nesse sentido, tem-se a seguinte pontuação de Francisco Sales: 

                                                 
196 Não se pode negar, todavia, que houve avanços no que diz respeito a uma melhor estruturação do 
Ministério Público, no período pós-1995. Francisco Sales aponta o empréstimo conseguido junto ao 
Banco Mundial – BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Nesse sentido, a 
modernização que o Ministério Público vivenciou deveu-se mais à entrada de investimento estrangeiro, 
do que ao interesse do Poder Executivo em fazê-lo: [...] Aí fizemos o segundo que foi apresentado ao 
BIRD, digamos que esse foi quem financiou essa campanha, mas dentro de um mosaico maior, mais 
amplo que era uma campanha de modernização das promotorias que atuavam na gestão fiscal. Como eles 
tinham interesse em modernizar a gestão tributária e fiscal das Secretarias, nós apresentamos um projeto, 
dentro de um projeto já aprovado na Secretaria da Fazenda. O banco aceitou o projeto e bancou.  Veio 
para o Ministério Público cerca de 6 milhões na época. A gente estruturou boa parte, não foi nem com 
recurso dos outros, foi com o recurso desse empréstimo do banco inter-americano que a gente 
modernizou, ai vieram carros pro Ministério Público. Nós reformamos algumas sedes, nós compramos 
computadores, impressoras, que não tínhamos. Acho que 70% da frota ainda foi objeto desse convênio. 
[...] (Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales) 
 



101 
 

[...] Então, se falar em autonomia, como é que funciona essa autonomia? A 
gente, geralmente, faz o orçamento que diz as necessidades do Ministério 
Público, mas sempre o Poder Executivo cortava. Então, por exemplo, Dr. 
Romero, Procurador Geral, nós entramos com Mandado de Segurança contra o 
Governador. Já na minha gestão entrei com 2 Mandados de Segurança contra 
Jarbas. Porque a gente mandava os orçamentos e ele cortava os orçamentos do 
Ministério Público. Às vezes reduzia em  30%, 40% do orçamento. Aí, a gente 
entrava com Mandado de Segurança, porque, até então a constituição dizia que 
só quem poderia cortar o orçamento era o parlamento, que é óbvio! [...] 
(Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales) 
 

 Observe-se que na explanação de Francisco Sales há referência à utilização de 

ação judicial (Mandado de Segurança) contra ato abusivo do Poder Executivo que 

realizou cortes no projeto orçamentário do Ministério Público, antes de ele ser levado à 

Assembléia Legislativa. Não há, todavia, notícia de representação em que os 

Procuradores Gerais alegassem crime de responsabilidade contra o chefe do Poder 

Executivo por interferência indevida no orçamento do Ministério Público; e, 

conseqüentemente, por prejuízo de suas atividades institucionais.  

 O julgamento desses mandados de segurança foi no sentido de reconhecer a 

ilegalidade e inconstitucionalidade dos cortes realizados pelo Poder Executivo na 

proposta orçamentária do Ministério Público para que fosse encaminhada para a 

Assembléia Legislativa com as reais necessidades orçamentárias do Ministério Público. 

Como se verá nos parágrafos seguintes, o provimento judicial desse Mandado de 

Segurança em favor do Ministério Público não representava, de fato, uma punição ao 

chefe do Poder Executivo para que esse recuasse. A sua obrigação era restaurar a 

legalidade e encaminhar para a Assembléia Legislativa o projeto orçamentário do 

Ministério Público, agora sem cortes. A partir de 1996, tem-se a jurisprudência no 

Tribunal de Justiça de Pernambuco197: 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - PROPOSTA ORCAMENTÁRIA 
- MINISTÉRIO PÚBLICO - ALTERAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO 
IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - 
REJEIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA. O órgao que detém autonomia 
financeira elabora sua proposta orcamentária e tem o direito de vê-la 

                                                 
197 Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mandado de Segurança. Acórdão nº 26386-5. Relator: Napoleão 
Tavares. Julgamento: 12/2/1996. Publicado no Diário de Justiça nº 54 de 25/03/97. 
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apreciada pelo Poder competente.[...] Elaborada a proposta 
orcamentária pelo Ministério Público e encaminhada ao Poder 
Executivo, cumpre apenas ao Sr. Governador do Estado submetê-la ao 
Poder Legislativo, e não reduzi-la, competindo a Assembléia a tarefa de 
alterá-la, como árbitro , dando-lhe a ultima palavra. Concessão da 
segurança.  

 

  A necessidade de propositura de Mandado de Segurança na gestão dos 

Procuradores Gerais Romero Andrade (1999-2002) e Francisco Sales (2002-2006) 

indica que o Poder Executivo continuou desrespeitando a regra constitucional da 

autonomia financeira do Ministério Público e a jurisprudência de 1996 em Pernambuco 

não foi suficiente para constranger os governadores posteriores a obedecerem ao 

prescrito da regra constitucional.  

E a estratégia dos governadores mostrou-se ser esta: realizar o corte no 

orçamento do Ministério Público primeiro. Esperar por uma ação judicial, no caso o 

Mandado de Segurança, que o Ministério Público poderia propor para restaurar a 

legalidade. Uma vez o Tribunal determinando que o poder Legislativo é quem deve 

fazer o corte, este o fazia exatamente na mesma monta que o Poder Executivo o fizera 

anteriormente. Ou seja, essa ação judicial em nada acrescentava para uma maior 

independência de fato do Ministério Público, sendo inócua. A questão é que aquele 

corte do governador no orçamento já exercia um impacto real para a votação na 

Assembléia Legislativa, mesmo que a legalidade fosse restabelecida posteriormente por 

ordem judicial. Laís Teixeira198, por exemplo, revela que o Ministério Público entrava 

com o Mandado de Segurança, mesmo consciente de que ao final resultado poderia ser 

o mesmo. Assim, ainda que o Tribunal desse provimento à ação para que o projeto 

orçamentário do Ministério Público fosse deliberado no parlamento, a Assembléia 

                                                 
198 [...] entramos com novo mandado de segurança, sabendo até que o resultado seria o mesmo, mas pra 
defender uma nova ação, uma nova medida judicial pra defender que não poderia ser pelo Executivo. 
Mesmo que o resultado desse o mesmo. Mas que esse corte tinha que ser na Assembléia Legislativa. [...] 
A gente obteve (provimento judicial do Mandado de Segurança), mas (o orçamento) foi cortado na 
Assembléia. [...]  (Entrevista concedida em 19 de julho de 2007, Laís Teixeira)  
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realizava cortes no limite idêntico ao que o Poder Executivo fizera num primeiro 

momento, de modo ilegal.  

Ao se falar em estratégia na primeira linha do parágrafo acima, poder-se-ia 

pensar no pressuposto da escolha racional, segundo o qual os atores se comportariam 

como maximizadores de seus interesses. Nesse sentido, não seria racional por parte do 

Poder Executivo realizar corte no orçamento do Ministério Público, pois esta ação 

configuraria ato abusivo e seria objeto de julgamento pelo Tribunal, através do 

Mandado de Segurança. Essa atitude representaria, assim, uma escolha não-ótima. 

Como explicar essa situação na qual o Poder Executivo escolhe uma conduta que parece 

ir contra seus próprios interesses? Isso poderia ser entendido fazendo uso da lógica de 

que o Poder Executivo realizou, na verdade, uma escolha aparentemente sub-ótima, em 

função de se encontrar inserido numa rede de jogos, ou melhor, em jogos ocultos199. 

Nesse ponto, a contribuição de Tsebelis é fecunda. Aqui a escolha racional não é 

tomada como um limitador, mas como um recurso metodológico que pode acrescentar 

na compreensão do comportamento aparentemente irracional do chefe do Poder 

Executivo.  

 Os cortes que o Poder Executivo realiza previamente na proposta orçamentária 

do Ministério Público são o que possibilitam à Assembléia Legislativa ter referência do 

que deve ser aprovado na lei orçamentária. Se o Poder Executivo não antecipasse o 

corte e, portanto, não se deixasse submeter ao constrangimento judicial através do 

Mandado de Segurança, cuja conseqüência é restaurar apenas a legalidade formal; o 

parlamento não teria claro e evidente o quantum que deveria redimensionar na proposta 
                                                 
199 Segundo Tsebelis as escolhas aparentemente sub-ótimas são casos de discordância entre ator e 
observador. E a razão para essa discordância reside no fato de o ator estar envolvido em jogos de 
múltiplas arenas ou em projetos institucionais. Para o primeiro caso, o observador deixou de reconhecer a 
ação como ótima porque sua atenção esteve apenas em um jogo – o da arena principal, enquanto o ator 
esteve envolvido em uma rede de jogos. Para a segunda, a opção do ator não é ótima para o observador 
porque este não vê que o ator está num jogo sobre as regras do jogo, ou seja, um jogo no qual o ator 
procura aumentar as opções disponíveis de modo inovar e modificar as regras desse jogo. TSEBELIS, 
George. Jogos Ocultos. São Paulo: Edusp, 1998. p. 22. 
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elaborada pelo Ministério Público. Nesse sentido, o jogo estratégico não se desenha 

para a arena judicial; diversamente, esta é usada como auxiliar para a rede de jogos 

(ocultos) que se opera na arena política entre o Poder Executivo e o Legislativo. A 

finalidade, então, do descumprimento da regra constitucional pelo Poder Executivo é 

garantir, em última instância, e deixar expresso ao parlamento, o limite que aquele 

pretende que seja aprovado. 

Depreende-se, dessa sorte, a existência de um desenho institucional informal, na 

qual o Poder Executivo define o limite do orçamento do Ministério Público em 

Pernambuco. Quando este Ministério Público se insurge e tenta transgredir a regra 

informal, através da propositura de ação judicial (Mandado de Segurança), o próprio 

Poder Executivo se empenhava em reforçar o arranjo informal institucionalizado, 

induzindo o parlamento a repetir o mesmo corte que fizera anteriormente. Como 

Francisco Sales aponta, a Assembléia Legislativa local é muito sensível ao que o Poder 

Executivo define: “Você veja a diferença, nós encaminhamos um orçamento de 206 

milhões pra a Assembléia, o Poder Executivo cortou e aprovou 134. E quando o Poder 

Executivo corta, a assembléia aprova! Ela é muito sensível ao Poder Executivo” 

(Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales) 

O próprio Romário Dias, então presidente da Assembléia Legislativa em 

Pernambuco, reconhece essa sensibilidade ao Poder Executivo. O definido pelo governo 

é o que prevalece na votação do orçamento do Ministério Público. Mesmo que este 

prove a necessidade de um orçamento no valor “X”, a demonstração contábil do Poder 

Executivo em sentido contrário “X-Y” para redução do valor pedido é a que vence. 

Dessa sorte, a Assembléia não passaria de casa homologatória do orçamento definido 

previamente pelo governador. Se o Ministério Público não tem poder de barganha para 

conseguir antes um aumento ou reposição no orçamento, negociando diretamente com o 
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Poder Executivo, as chances de se conseguir na Assembléia são mínimas.  Tenha-se a 

fala de Romário Dias:  

[...] O Ministério Público dizia: estou precisando ainda de 20 milhões, o 
Estado dizia: não eu só vou te dar 10 (dados hipotéticos). Então tá bom, eu vou 
receber só os dez [...]. Quando chegou no ano seguinte, quando o Estado 
mandou o oficio para todos nós, para que nós mandássemos o nosso orçamento 
pra discutir o projeto orçamentário,  Sales (Procurador Geral) não mandou. 
Sabia disso? Ele se negou a mandar ao Executivo e mandou direto para 
Assembléia. Ele (projeto orçamentário do Ministério Público) não foi discutido 
com o Estado. Em nome da autonomia, Sales fez um ofício à Assembléia, por 
sinal, muito bem feito, e deu uma “lapada” no governo [...], deu até uma 
“lapada” na Assembléia, dizendo que a Assembléia deveria ter mais liberdade 
de autorizar a independência do Ministério Público, mais altivez e 
independência frente ao governo. E é verdade isso!  Ele trouxe um argumento 
bom. Aí o quê que acontece? [...] A comissão de finanças reuniu-se na época 
com o Secretário da fazenda, Mozart Siqueira. Ele mostrou que não tinha 
condições de dar aquele valor ao Ministério Público. Ele disse: não, eu não 
tenho condições. Porque na hora que ele desse pra eles, ele tinha que aumentar 
o mesmo percentual para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e pra 
Assembléia. Esse foi o argumento do Estado. A Assembléia –  a Comissão de 
Justiça e de Finanças da Assembléia –  aceitou o argumento da Secretaria da 
Fazenda.  Fez e preparou o orçamento do Ministério Público de acordo com o 
argumento da Secretaria da Fazenda. [...] (Entrevista concedida por Romário 
Dias, em 26 de julho de 2007) 

 

 Acima, Romário Dias descreve caso recente, no qual o Ministério Público tentou 

exercer sua autonomia financeira, no sentido de encaminhar diretamente para o 

parlamento a sua proposta orçamentária. Supõe-se, dessa sorte, a existência de um 

arranjo institucional informal, no qual é o Poder Executivo quem de fato define e limita 

o orçamento do Ministério Público. Seguindo a proposta metodológica de Daniel 

Brinks200 a evidência desse desenho informal é dada: a) primeiro, pela constatação de 

uma regularidade divergente da regra constitucional – o comportamento reiterado do 

Poder Executivo em realizar cortes no orçamento do Ministério Público - suprimindo 

sua autonomia financeira; b) segundo, a violação da regra informal é punida pelos 

atores envolvidos: o Ministério Público se insurgiu contra o arranjo informal existente. 

Na tentativa de evitar o corte do Poder Executivo, encaminhou seu projeto orçamentário 
                                                 
200 “Beginning Step: Outcomes do not match formal institutional predictions” “Key question: are 
violations of the hypothesized informal rule punished by relevant agents of social control?” BRINKS, 
Daniel. The Rule of Non (Law): Prosecuting Police Killings in Brazil and Argentina.. In:  Informal 
institutions and Democracy. Org. Helmke, Gretchen and Levitsky. John Hopkins University Press, 
Baltomire, 2006. p. 206.  
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diretamente ao Poder Legislativo, solicitando que a Assembléia Legislativa o apreciasse 

em nome da independência e autonomia financeira da instituição conferida pela regra 

constitucional. O que se verificou?  Ministério Público foi punido, pois transgrediu o 

arranjo informal. Não aconteceu o simples corte. Mais que isso, não teve sequer sua 

proposta sua orçamentária considerada, uma vez que seu orçamento acabou por ser 

elaborada unilateralmente pela Secretaria da Fazenda (Poder Executivo), com base no 

do ano anterior201. E tudo isso homologado pela Assembléia Legislativa. 

 No que diz respeito à negociação e à deliberação do orçamento do Ministério 

Público junto à Assembléia Legislativa de Pernambuco, Francisco Sales revela o recado 

que recebeu dessa casa legislativa, na sua experiência de Procurador Geral: “A gente ia 

negociar o orçamento com o Parlamento, e o Parlamento dizia: Não! Essa casa é 

sensível ao Poder Executivo. Converse com o Poder Executivo, que o que for acertado 

lá com o Poder Executivo a gente vota aqui”. (Entrevista concedida em 15 de junho de 

2007, Francisco Sales) 

 Mendonça Filho, uma vez questionado sobre autonomia financeira do Ministério 

Público, afirma que, quando foi vice-governador, na gestão Jarbas, (1999-2006) e 

governador de Pernambuco em 2006, o Ministério Público teve sua autonomia exercida 

com liberdade nos moldes da regra constitucional. Isso, todavia, conflita com 

propositura de Mandados de Segurança por Francisco Sales e Romero Andrade, na 

gestão Jarbas. Segundo Mendonça Filho: 

                                                 
201 [...] O Ministério Público tem autonomia como Tribunal de Justiça, como o Poder Executivo e o 
Tribunal de Contas de encaminhar projetos para Assembléia. Quando acontece na época da elaboração do 
orçamento, é que estes organismos têm um entendimento com a Secretaria da Fazenda, pra ter uma idéia 
da previsão da receita corrente liquida para o ano seguinte. Para fazer os seus projetos. Ai, o único que 
durante uma vez só, se não me falha a memória, foi em 2005. Eu tenho certeza que foi em 2005. Porque 
na época o Procurador-Geral Sales achava que não precisava ouvir, que ele podia mandar direto pra 
Assembléia e mandou para Assembléia o projeto direto do orçamento do Ministério Público para 2006 
[...] Tanto que o próprio Estado com a Assembléia foi quem elaborou o orçamento do Ministério Público 
baseado no ano anterior, porque a lei diz: se ele não encaminhar, você repete o orçamento do ano anterior. 
[...] (Entrevista concedida por Romário Dias, em 26 de julho de 2007)  
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[...] A autonomia não significa que o Ministério Público fixe o valor que deve 
ser atribuído para suas despesas. [...] o Ministério Público tem a liberdade de 
apresentar o seu orçamento, mas há uma consolidação orçamentária, que tem 
que ser feita por alguém –  pelo Executivo. E quando não tem um acordo 
selado, cabe a palavra final, de acordo com o que reza a constituição federal, 
ao legislativo, que é o fórum adequado de discussão das questões 
orçamentárias, definir, votar e aprovar o orçamento público estadual,  
respeitada as autonomias dos órgãos e dos poderes [...]  (Entrevista concedida 
em 25 de julho de 2007) 

 
 

Há que se notar, todavia, que o ex-governador fez afirmações apenas acerca do 

desenho institucional formal dado pela Constituição de 1988, sem revelar os 

mecanismos informais que operavam na realidade. Deixa, todavia, transparecer que 

cortes são realizados em nome dessa consolidação do orçamento que é feita pelo 

Executivo ao unificar as propostas orçamentárias dos órgãos e Poderes independentes. 

A prática é o Poder Executivo submeter à Assembléia Legislativa o projeto de lei 

orçamentária com todas as despesas do Estado já com o corte na proposta orçamentária 

do Ministério Público e, para suprir a ilegalidade, envia o projeto originário do 

Ministério Público como adendo202. Desse modo, o Poder Executivo já indica ao 

parlamento como ele quer que seja aprovado o orçamento. Ao invés de fazer uso de 

suas lideranças no Poder Legislativo para que apresentem emendas no sentido de 

redimensionar o orçamento do Ministério Público, o corte é feito previamente no 

projeto consolidado que o Poder Executivo encaminha à Assembléia. 

Acrescente, ainda, que a Emenda à Constitucional Federal nº 45 de 31/12/2004, 

conhecida como Reforma do Judiciário, trouxe uma novidade ao cunhar a expressão de 

                                                 
202 Veja-se, por exemplo, o Projeto de Lei Ordinária no. 1419/2006, de 11/10/2006 submetido pelo 
governador Mendonça Filho à Assembléia Legislativa de Pernambuco, em que estima a receita e fixa a 
despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2007. Neste instrumento legislativo, o 
Poder Executivo fixa previamente o limite de despesa e receita do Ministério Público em seu projeto de 
lei orçamentário e ressalva que “faço acompanhar, [...], em anexo específico, para que seja objeto de 
deliberação dessa Assembléia Legislativa, a proposta do Ministério Público, segundo o montante 
pretendido, a qual, quando comparada com o seu Orçamento para 2006, apresenta um incremento da 
ordem de 68,6%, portanto, incompatível com o crescimento da Receita Corrente dos Recursos do Tesouro 
Estadual projetada para 2007” 
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que o Poder Executivo pode “ajustar” 203 os orçamentos dos Tribunais e do Ministério 

Público. Esse ajuste, todavia, é autorizado pela regra constitucional única e 

exclusivamente no limite estipulado pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Do 

ponto de vista jurídico, não representa uma inovação relevante: a regra é de que no 

Poder Legislativo o orçamento seja deliberado e aprovado, podendo ser redimensionado 

para mais ou para menos. O Poder Executivo passaria a colaborar nesse modelo como 

fiscal da lei, restaurando a legalidade quando a proposta do Ministério Público 

extrapolasse os limites da lei de diretrizes orçamentárias, antes mesmo de ela ser 

submetida à discussão no parlamento204. Ocorre, todavia, que, do ponto de vista 

político, a depender da percepção e compreensão que se tenha dessa regra, é possível 

que se desenhe um arranjo institucional informal em que o Poder Executivo passe a 

legitimar cortes supostamente realizados em nome da consolidação do orçamento. 

Especialmente nos Estados, como Pernambuco, onde o Ministério Público ainda não 

tem voz na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, nem uma autonomia financeira 

consolidada, o risco de isso acontecer é alto. Segundo Francisco Sales: 

[...] A emenda 45 deu ao Poder Executivo a compatibilização dos orçamentos. 
Em nome dessa compatibilização ele faz os cortes... do Ministério Público, do 
Poder Judiciário... Então ele sempre faz cortes. A gente coloca as necessidades 
e o Poder Executivo faz os cortes em nome da adequação da receita, mas ele 
“corta” essa receita, e não corta a publicidade deles,  não corta despesas que a 
gente sabe que são supérfluas, às vezes. São despesas que poderiam ser até 
deixadas de lado, do ponto de vista da gestão, da melhoria da gestão [...] 
(Entrevista concedida  em 15 de junho de 2007, Francisco Sales)  

 
Para os Ministérios Públicos e Tribunais que já possuíam de fato sua 

independência financeira, essa reforma na regra constitucional pode não significar 

inovação na relação institucional com os outros poderes; mas os que ainda não a 

                                                 
203 Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 127 § 4º “Se o Ministério Público 
não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 
orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, 
os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na 
forma do § 3º” 
204 Pereira, Viviane Ruffeil Texeira. Orçamento dos Tribunais e do Ministério Público. In: Reforma do 
Judiciário Comentada. Org. Zeno Veloso e Gustavo Vaz Salgado. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 111  
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possuíam, como o caso do Ministério Público de Pernambuco, o resultado é distinto. A 

tendência é que a nova regra, que trouxe expresso o verbo “ajustar” pelo limite da lei de 

diretrizes orçamentárias, seja utilizada como desculpa para justificar a legalidade da 

prevalência do Poder Executivo na definição do orçamento do Ministério Público, de 

sorte a reforçar o arranjo institucional existente, como acontece em Pernambuco.  

Além da identificação do desenho institucional informal, no qual o Poder 

Executivo é quem define o orçamento do Ministério Público em Pernambuco, interessa 

agregar outros três indicadores que repercutem na sua independência de facto. 

   

2.5.4. Outros indicadores relacionados à Independência 
financeira do Ministério Público em Pernambuco: 

2.5.4.1. Uma comparação com o Tribunal de Contas e com o 
Tribunal de Justiça. 
  

 A análise anterior permitiu identificar a existência de um desenho informal, na 

qual é o Poder Executivo quem delimita o orçamento do Ministério Público em 

Pernambuco. As entrevistas apontam também que cortes são realizados no orçamento 

dos outros poderes e órgãos independentes, como Tribunal de Justiça e Tribunal de 

Contas.  

Ocorre, todavia, que esses possuem um poder de barganha maior junto ao 

Executivo na obtenção de recursos financeiros. Tanto o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco e o Tribunal de Contas já exerciam sua autonomia administrativa, 

recebendo o repasse de duodécimos, mesmo antes da Constituição de 1988. Segundo 

Francisco Sales, o Ministério Público estaria em último lugar se fosse feito um ranking 

de acordo com a capacidade que as instituições têm de fazer valer sua independência 

financeira: 
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[....] o poder de dano do Tribunal de Contas é bem maior do que o do 
Ministério Público, e eles têm muito mais facilidade, às vezes, de alavancar 
recursos do que o Ministério Público. E alavanca. [...] assim, você tem o 
Parlamento, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e [...], por último, o 
Ministério Público no  ranking de força de alavancar recursos, entendeu? [...] 
(Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales) 

 
  

Ademais, consoante reconhece o Presidente da Assembléia, Romário Dias205, 

depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, de maio de 2000206, o Ministério Público de 

Pernambuco foi um dos mais afetados. Isso porque no cálculo do limite a ser gasto por 

cada Poder e órgão independente, o Executivo levou em consideração o histórico dos 

três anos anteriores. E como o Ministério Público nesses três anos (1997-1999), ainda 

estava se estruturando e tinha uma história muito recente de autonomia administrativa 

(como visto no tópico 2.5.2. só começou a se desenhar em 1995), o gargalo foi maior. 

Isso também amarrou a discussão do orçamento do Ministério Público, junto ao 

Executivo; comprometendo seu poder de barganha. Comparativamente, Romário Dias 

aponta que o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas não sofreram tanto, pois esses 

se encontravam já em fase de expansão e possuíam um histórico com uma 

independência financeira mais consolidada.  

A comparação entre o Ministério Público e Tribunal de Contas é fecunda, 

porque ambos são tidos pela regra constitucional de 1988 como instituições 

                                                 
205 [...] Quando foi feita a lei de responsabilidade fiscal, e foi (sic) determinado os valores dos organismos 
(Ministério Público, Tribunal de Contas) pra dar esse percentual (duodécimos)... Por exemplo, o Tribunal 
de Contas é um órgão auxiliar da Assembléia, o duodécimo dele é bem maior do que o da Assembléia. 
Porque, na época, se calculava pelas despesas que você tinha. [...] como ele (Ministério Público) estava 
começando a surgir, a crescer, ele pegou aquela forma que amarrou ele também. Que é diferente do 
Tribunal de Justiça. [...] Sufocou (o orçamento do Ministério Público). Quando o técnico (Poder 
Executivo) foi calcular e ele levantou nos últimos três anos o que o Ministério Público recebia, o que a 
Assembléia recebia, o que o Tribunal de Justiça recebia, o que aconteceu?  O Tribunal de Contas tava em 
expansão, criando as regionais dele; o Tribunal de Justiça, abrindo comarca em municípios também; e o 
Ministério Público estava se reorganizando juntamente com a Assembléia. [...] (Entrevista concedida em 
27 de julho, Romário Dias) 
206 Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000. Publicado no Diário Oficial da União em 05/05/2000. 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. Art. 20 “§ 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos 
entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita 
corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação 
desta Lei Complementar” 
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independentes que exercem o controle da legalidade do Estado, reforçando o Estado de 

Direito. São referidos na literatura como agências de acountabilidade intra-estatal207 ou 

de acountabilidade horizontal208.  O tratamento dado a essas instituições pelo poder 

político em Pernambuco é, todavia, diferenciado, no que se refere à autonomia 

financeira. Como a fala de Francisco Sales aponta acima, o Tribunal de Contas tem um 

grande poder de alavancar recursos orçamentários, mesmo sendo uma instituição de 

controle que pode ameaçar gravemente o Poder Executivo, pois é ela quem julga a conta 

de toda a Administração Pública, inclusive do governador, para posterior votação no 

parlamento.  

Essa dissertação não pretende fazer juízo acerca da atuação do Tribunal de 

Contas de Pernambuco, em função de sua relação mais amistosa com o Poder 

Executivo, pois isso desencadearia outra tese. O que interessa para esse momento é o 

tratamento distinto, quando comparado ao Ministério Público, que também é uma 

instituição de controle. Francisco Sales noticia que para este último a relação é tensa: 

“[...] eu digo que é uma relação tensa, constantemente tensa entre o Ministério Público e 

os poderes, porque você é fiscal e ninguém gosta de fiscal. Então não engolem e se 

puderem vomitar, vomitam também. [...]”  

O indício de o Poder Executivo local ser mais aberto às demandas orçamentárias 

do Tribunal de Contas é revelado pelo seu ex-presidente Romeu da Fonte. Isso foi um 

dado que apareceu na entrevista. O contexto foi o seguinte: Romeu da Fonte assumiu a 

presidência do Tribunal de Contas em 2006 e se deparou com uma dificuldade 

orçamentária, pois a instituição havia aberto o concurso público e precisava dar posse a 

                                                 
207 MAINWARING, Scott. Introduction. In: Democratic Accountability in Latin America. Ed. Scott 
Mainwaring e Christopher Welna.Oxford:  Oxford University Press, 2003 
 
208 O’DONNELL, Guilhermo. Accountability e novas poliarquias. Lua Nova. nº 44, 1998.p. 40.  
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novos servidores. Todavia, não havia orçamento suficiente. O presidente do Tribunal de 

Contas foi, então, conversar com a Secretaria da Fazenda do Poder Executivo, que 

prontamente lhe respondeu:  

[...]“Nós nunca faltamos ao Tribunal de Contas e não vou faltar agora. Me 
demonstre que é insuficiente.  Eu já fui informada disso, mas me demonstre” 
(Referência de Romeu da Fonte, quando presidente do TCE-PE à fala de Maria 
José Briano, então Secretária da Fazenda, Poder Executivo) Aí, nós fizemos 
um trabalho técnico competente e fui muito claro. Eu disse: a corda partiu-se 
exatamente quando eu assumi. Porque o Tribunal vinha num processo de 
queimar gordura e a última gordura queimada foi na gestão anterior a minha. 
[...] ( Entrevista concedida em 5 de julho de 2007, Romeu da Fonte) 
 

 Assim, desde que o Tribunal de Contas demonstrasse tecnicamente a 

necessidade de reposição orçamentária, a regra é que tivesse sua demanda acatada pelo 

Poder Executivo. Esse dado é revelado na referência que Romeu da Fonte faz à fala da 

Secretária da Fazenda, que deixa descobrir a relação institucional informal, na qual o 

Poder Executivo local nunca faltou para com o Tribunal de Contas quando este precisou 

de dinheiro.  O próprio Romeu da Fonte aponta que “nessas coisas burocráticas 

(referindo-se a essa complementação do Orçamento) fica na afirmação da boa vontade”. 

Informa que o falado com a Secretária da Fazenda foi ratificado pelo governador 

Mendonça Filho e o acordo foi selado. (Entrevista concedida em 5 de julho de 2007, 

Romeu da Fonte). 

 No que se refere ao Ministério Público, a relação institucional é distinta. Uma 

vez demonstrada a existência de quase metade dos cargos vagos, 177 cargos vagos entre 

promotor e procurador, e a necessidade do seu preenchimento e complementação no 

orçamento, é de se supor que sua demanda não fosse atendida nos mesmos moldes que 

o Tribunal de Contas.209  

                                                 
209 Há que se notar que foi na gestão de Mendonça Filho, como governador em 2006, que o Ministério 
Público conseguiu a equiparação salarial (isonomia) com os juízes e desembargadores do Tribunal de 
Justiça, depois de uma defasagem salarial de mais 10 anos. Dessa sorte, não se pode supor que tenha sido 
uma negociação fácil – seria necessário maior aprofundamento para compreender as reais motivações 
dessa concessão. Como Romário Dias revela em sua entrevista: esse aumento no salário dos promotores e 
procuradores se deu na época que Mendonça Filho acreditava que fosse ser vitorioso nas disputas 
eleitorais seguintes. Essa abertura à demanda do Ministério Público foi pontual, pois durante todo o 
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Voltando-se, agora, para o Poder Judiciário local, os entrevistados se referem a 

uma fonte de recursos própria que este possui, decorrente da arrecadação das taxas 

judiciárias e dos cartórios, prevista na lei de custas e emolumentos210; além do repasse 

obrigatório de recursos orçamentários pela regra constitucional dos duodécimos. Dessa 

sorte, é como se o Tribunal de Justiça tivesse a peculiaridade de possuir uma renda 

extra, afora o dinheiro que recebe em razão dos duodécimos. Estaria em vantagem 

orçamentária em relação aos outros poderes e órgãos independentes, como o Ministério 

Público, cujo orçamento depende exclusivamente do repasse dos duodécimos pelo 

Poder Executivo. Essa lei de custas211, todavia, proíbe expressamente que a receita 

obtida com a arrecadação de taxas judiciárias, custas e emolumentos seja utilizada para 

o pagamento de pessoal (servidores, juízes, desembargadores do Tribunal de Justiça), 

bem como qualquer outra despesa corrente. De acordo com a lei, a destinação dessa 

receita deve ser para investimento e despesa de capital (por exemplo, aquisição de bens 

móveis e imóveis). 

Em Pernambuco, o Poder Executivo não controla, não recebe, não faz a gestão 

da receita decorrente das taxas judiciárias. Toda ela é gerida e administrada pelo Poder 

Judiciário local com independência.  Mendonça Filho reconhece a existência dessa 

conta paralela212 (relativa ao recolhimento de taxas judiciárias) à conta única (que 

                                                                                                                                               
governo Jarbas (1999-2005), o Ministério Público não teve seu pleito orçamentário atendido. Não serve 
para afirmar que a abertura do Poder Executivo às demandas orçamentárias do Ministério Público fosse 
institucionalizada.  
210 BRASIL. Pernambuco. Lei Estadual nº 10852 de 29/12/1992. Dispõe sobre taxa judiciária e determina 
providências pertinentes.  Publicada no Diário Oficial de Pernambuco em 30/12/1992. Modificações ver 
Lei estadual I N º11.404, de 19 de dezembro de 1996. Consolida as normas relativas as Taxas, Custas e 
aos Emolumentos, no âmbito do Poder Judiciário, e dá outras providências. 
211 BRASIL. Pernambuco. Lei Estadual  º11.404, de 19 de dezembro de 1996. Consolida as normas 
relativas as Taxas, Custas e aos Emolumentos, no âmbito do Poder Judiciário, e dá outras providências.  
Art. 26. § 4º Os recursos arrecadados e provenientes das taxas, custas judiciais e emolumentos, 
classificados em contas próprias, devem exclusivamente ser aplicados ou utilizados em despesa de capital 
e investimentos, bem como em treinamento de pessoal, conservação, reforma e aquisição de bens móveis 
e imóveis dos órgãos do Poder Judiciário, vedada a sua destinação a outras despesas correntes, inclusive 
gastos com pessoal. 
212 BRASIL. Pernambuco. Lei Estadual  º11.404, de 19 de dezembro de 1996. Consolida as normas 
relativas as Taxas, Custas e aos Emolumentos, no âmbito do Poder Judiciário, e dá outras providências 
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agrega todas as receitas tributárias dos Estados e é gerida pelo Poder Executivo). “[...] 

Eu sei que a gestão dessa conta (receita das taxas e emolumentos) se deu ao longo do 

período que atuei como vice-governador e como governador, autonomamente, pelo 

Poder Judiciário. [...] Não houve nenhuma interferência, nem gestão do Executivo com 

relação a esses recursos.” (Entrevista concedida por Mendonça Filho, em 25 de julho de 

2007) 

Observa-se, assim, que o Poder Executivo deixou o Tribunal de Justiça exercer 

de forma autônoma a gestão dessa receita. O Presidente da Assembléia, Romário Dias, 

apesar de manifestar opinião de que essa receita das custas e emolumentos arrecadada 

pelo Tribunal de Justiça deveria ir para a conta única do Estado, reconhece que foi esse 

mesmo parlamento pernambucano quem referendou e aprovou por lei esse fundo 

orçamentário, pelo qual Poder Judiciário acumula receita própria. Veja as palavras de 

Romário Dias: 

[...] o Tribunal de Justiça tem receita própria. [...] O Ministério Público não 
tem outro tipo de arrecadação a não ser o que é repassado (pelos duodécimos). 
[...] quem recolhe (a receita decorrente da lei de custas e emolumentos) é o 
Tribunal de Justiça. Eu acho que deveria ir para conta única, muitos deputados 
acham. Mas só que o Estado através de uma lei aprovou ... resultado, eles 
(Poder Judiciário) tinham um fundo; mas esse fundo eles não podem usar para 
pagamento pessoal, tanto que aquele Fórum Joana Bezerra foi construído com 
esse fundo. [....] (Entrevista concedida em 26 de julho de 2007) 
 

 O presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, Wladimir 

Acioli, todavia, denuncia a existência de conivência do Poder Executivo e do 

Legislativo com o fato de a receita decorrente do dinheiro obtido com taxas judiciárias 

estar sendo usado para o pagamento de pessoal do Poder Judiciário, o qual é vedado 

pela própria lei de custas: 

                                                                                                                                               
Art. 26 - Excetuados os valores dispostos no § 3º do art. 4º desta Lei, os recursos arrecadados com o 
recolhimento das custas, serão convertidos em receita do Poder Judiciário.  § 1º - Os valores recolhidos a 
títulos de custas, taxa judiciária e as multas decorrentes de transação penal serão depositados em conta do 
Banco do Estado de Pernambuco S.A. - BANDEPE, vinculada e administrada pelo Poder Judiciário, e a 
quem competira, o controle e a fiscalização da arrecadação. 
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[...] Então, o que é que eles fazem? Tem o aumento, principalmente com os 
servidores, o aumento é aprovado. E aí, um ou dois meses depois com a 
conivência do Executivo, encaminha um projeto para a Assembléia. Um 
projeto de lei temporária, autorizando o Judiciário a usar os recursos da lei de 
custas para as despesas de pessoal. É aprovado pela Assembléia. E todo ano 
isso vem se repetindo, nós estivemos com um Procurador Geral anterior para 
que tomasse uma medida contra ... porque para a gente era inconstitucional, 
inadmissível. [...] (Entrevista concedida em junho de 2007,  Wladimir Acioli) 

 
 Quando questionado, o Presidente da Assembléia, Romário Dias, reconhece 

esse tipo de expediente chegou a acontecer, mas revela que enquanto foi presidente isso 

se verificou em um momento apenas:  

[...] Aconteceu uma vez só, eu era o presidente, o governador não tinha como 
dar mais 20 milhões ao Tribunal de Justiça para eles pagarem o décimo 
terceiro mês. Na época, foi o Dr. Macedo Malta (Presidente do Tribunal de 
Justiça), e eu disse a ele: o senhor só tem uma solução - é mandar para 
Assembléia um projeto de lei pedindo para usar até tantos por cento desse 
fundo pra pagar. Ai ele mandou e nós aprovamos. Foi a única vez que eu me 
recordo. Foi dado uma equiparação dos desembargadores com os Ministros, 
então deu uma defasagem no orçamento [...] (Entrevista concedida em 26 de 
julho de 2007) 

 
  

Esse episódio permite ilustrar o arranjo institucional que se desenhou para 

atender à demanda do Poder Judiciário por uma complementação no seu orçamento. O 

Tribunal de Justiça deu um aumento nos salários de seus juízes e desembargadores e, 

por isso, o dinheiro previsto no duodécimo não era mais suficiente. Foi, então, ao Poder 

Executivo e à Assembléia Legislativa, e esses se empenharam em encontrar uma 

solução. A Assembléia Legislativa, em acordo com o Executivo e Tribunal de Justiça, 

aprovou uma lei temporária de eficácia imediata para que fosse autorizado o uso da 

receita das taxas judiciárias (custas, emolumentos, cartórios), que o próprio Poder 

Judiciário administra, para o pagamento de pessoal. 

Todavia, em consulta aos arquivos digitalizados da Assembléia Legislativa de 

Pernambuco, não há registro de apenas um caso, como dito por Romário Dias. Nesse 

arquivo digital foram identificadas leis aprovadas, em pelo menos três anos seguidos 

(2004, 2005, 2006), com o seguinte teor: “Fica o Tribunal de Justiça de Pernambuco 

autorizado a utilizar, excepcionalmente, no presente exercício, os recursos arrecadados e 
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provenientes das taxas, custas judiciais e emolumentos em despesas com pessoal”213  

Isso aponta para o indício de que há uma disposição do Poder Executivo e da 

Assembléia de atender à demanda orçamentária do Poder Judiciário, mesmo utilizando-

se de estratagemas como criar uma  lei para violar a própria lei. Nesse caso foi feito uso 

de leis temporárias para excepcionar a proibição de pagamento de pessoal, expressa na 

lei estadual de custas. Pela evidência desse fato ter se repetido em pelo menos três anos 

seguidos, é de se supor haver confiança recíproca entre esses poderes, sem o qual essa 

relação institucional não teria se estabelecido.  

Wladimir Acioli dá notícia de que a Associação do Ministério Público em 

Pernambuco (AMPPE) oficiou ao Procurador Geral de Justiça para que alguma 

providência fosse tomada, no sentido de que este último questionasse a 

inconstitucionalidade do que vinha ocorrendo em Pernambuco214. A idéia, segundo ele, 

é que dinheiro arrecadado com emolumentos, taxas e custas judiciais deveria entrar no 

cômputo geral da receita líquida do Estado, e assim haveria um bolo maior a ser 

repartido entre os poderes e órgãos autônomos. Desse modo, o próprio Ministério 

Público e outras instituições poderiam ser beneficiadas. Não obstante insatisfação da 

AMPPE, o Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco optou por 

não representar ao Ministério Público Federal para que este propusesse uma ação direta 

de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O Procurador Geral decidiu não 

comprar essa briga direta com Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É de se supor 

que o custo de uma ação nesse sentido seria alto e esgarçaria ainda mais a relação com o 

poder político local. Até porque existe precedente judicial na corte constitucional pátria 
                                                 
213 BRASIL. Pernambuco. Assembléia Legislativa de Pernambuco. Lei estadual  nº 12.655 de 02/09/2004, 
Lei estadual  nº 12.915 de 07/11/2005; Lei estadual nº 13136 de 20/11/2006.   
214 “Nós questionamos junto ao Procurador Geral e temos até um ofício aqui. [...] Para que ele 
representasse ao Procurador Geral da República, porque se trata de uma lei estadual. Para questionar a 
constitucionalidade da Lei junto ao Supremo. Mas ele sempre mandava um ofício padrão dizendo que ao 
invés de obstruir a lei (que trata das custas e emolumentos administrados pelo Executivo), que nós 
fôssemos criativos e pensássemos em uma forma de nós também termos acesso a esse dinheiro [...].” 
(Entrevista concedida em junho de 2007, Wladimir Acioli, presidente da AMPPE) 
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que legitima a existência de fundo próprio para o Poder Judiciário, com o arrecadado 

com taxas e custas judiciais215. O entendimento de Wladimir Acioli é o seguinte: 

[...] A Constituição Federal é expressa em dizer que só quem pode recolher 
taxas e tributos é o poder público, a Administração. Então, isso aí gera também 
um vício de constitucionalidade na própria lei orgânica, a própria lei de 
organização judiciária. Porque esse dinheiro não poderia ficar numa conta 
única em nome do Judiciário. Esse dinheiro teria que ir para uma conta única 
do Estado para que entidades como o Ministério Público possam a ele ter 
acesso através do aumento da receita líquida [...] (Entrevista concedida em 
junho de 2007, Wladimir Acioli) 
 

Os dois casos acima fornecem dados que oportunizam comparar o Ministério 

Público com o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça local, no que se refere ao 

poder de barganha de cada um deles, relativo a questões orçamentárias. Tribunal de 

Contas e o Tribunal de Justiça são duas instituições que, pela regra constitucional de 

1988, possuem autonomia administrativa e financeira e garantias equivalentes às 

atribuídas ao Ministério Público. A relação institucional dessas três instituições com o 

Poder Executivo e Legislativo local, todavia, diferem. Pelo apresentado, o Tribunal de 

Contas consegue fazer valer suas demandas orçamentárias junto ao Poder Executivo, 

mediante a comprovação contábil da necessidade de suas despesas. E o Tribunal de 

Justiça conta com um incremento em seu orçamento, através da receita própria 

decorrente de emolumentos, taxas e custas judiciais, cuja utilização e gestão são 

legitimadas pelo Poder Executivo e Assembléia Legislativa. Esses arranjos formais e 

informais, alimentados por uma confiança recíproca, induzem à cooperação entre 

Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e o poder político local (Executivo e 
                                                 
215 Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2059 –PR. Rel. Ministro Eros 
Grau. Julgamento 26/04/2006.  Ementa da decisão. “ART. 3º, INCISO VII, DA LEI N. 12.216, DE 15 
DE JULHO DE 1.998, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA PELA LEI N. 12.604, DE 2 
DE JULHO DE 1.999, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. EMOLUMENTOS. SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS A FUNDO ESPECIAL CRIADO PARA 
PROMOVER REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 
167, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Preceito contido em lei 
paranaense, que destina 0,2% [zero vírgula dois por cento] sobre o valor do título do imóvel ou da 
obrigação, nos atos praticados pelos cartórios de protestos e títulos, registros de imóveis, títulos e 
documentos e tabelionatos, ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário --- FUNREJUS não ofende o 
art. 167, inciso V, da Constituição do Brasil. Precedentes. 2. A norma constitucional veda a vinculação da 
receita dos impostos, inexistindo, na Constituição, preceito análogo pertinente às taxas. Pedido julgado 
improcedente.” Consulta em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 10/07/2007 
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Legislativo). Para o Ministério Público, todavia, a regra do jogo é outra, que não a 

baseada na confiança. Como visto nos tópicos 2.5.2. e 2.5.3., a história da autonomia 

administrativa do Ministério Público em Pernambuco é ainda muito recente e não data 

de 1988, mas de 1995; e sua autonomia financeira ainda depende da vontade do Poder 

Executivo, que suprime o debate da proposta orçamentária ministerial no parlamento. 

Como junto ao Poder Executivo, o Ministério Público não tem o mesmo poder de 

barganha que as instituições Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça têm - até por 

terem estes dois órgãos um histórico de autonomia financeira mais consolidada. Logo a 

probabilidade de que o órgão ministerial tenha sucesso na negociação é baixa.  

 

2.5.4.2. Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para o 
Ministério Público com despesa de pessoal 

 

Esse dado que é revelado na pesquisa empírica não tem a ver diretamente com 

arranjo informal, mas com uma regra formal que foi criada em 2000, pelo Congresso 

Nacional, através da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. Observa-se que em relação a essa nova 

regra formal há interesse do poder político de cumpri-la à risca no que se refere às 

limitações orçamentárias impostas ao Ministério Público. É feito uso da interpretação 

mais literal possível, em prejuízo ao Ministério Público. 

Todos os entrevistados ligados ao Ministério Público foram unânimes em 

apontar a limitação de gasto de pessoal estabelecida em 2% da receita corrente 

líquida216, pela lei de responsabilidade fiscal, em 2000, como uma restrição grave à 

                                                 
216 Lei Complementar º 101 de 04/05/2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 
05/05/2000. “Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 
percentuais: II - na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
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independência financeira do Ministério Público. Como apontado no tópico anterior  

pelo Presidente da Assembléia (2.5.4.1), Romário Dias, a restrição da Lei de 

Responsabilidade Fiscal foi sentida mais fortemente pelo Ministério Público, pela sua 

história recente de autonomia administrativa (a partir de 1995). 

Esse indicador aparece também no relatório encaminhado pela Associação do 

Ministério Público em Pernambuco, à época da visita (outubro de 2004) de 

representante da Comissão de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas 

(ONU), que estuda a independência dos juízes e advogados no mundo.     

A lei federal estabeleceu um limitador único para o cálculo da receita de todos 

os Ministérios Públicos nos Estados. O problema é que cada Estado possui uma 

especificidade distinta, sendo alguns mais ricos e outros mais pobres. Por exemplo, em 

2003, em Pernambuco, a despesa total executada pelo Estado foi de quase 7 bilhões de 

reais, enquanto que em São Paulo ela foi de mais de 57 bilhões de reais217. E a 

participação do Ministério Público na despesa total executada nesses dois Estados, em 

2003, foi idêntica 1,3%218. A despesa é o que efetivamente foi gasto por esses Estados, 

diferente da receita, na qual é feita a previsão orçamentária219. Esse dado é uma 

ilustração de que, em Estados mais ricos, os valores orçamentários gastos pelo 

Ministério Público é consideravelmente maior.  

A restrição da lei de responsabilidade fiscal se refere à receita líquida do Estado 

que pode ser gasta com pagamento de pessoal no Ministério Público dos Estados, cujo 

limite é de 2% nos Estados. Esse critério é mais gravemente sentido nos Estados cujo 

orçamento é mais achatado. Sob o argumento de que viola o pacto federativo e interfere 
                                                                                                                                               
Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por cento) para o 
Executivo; d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados.” 
217 Indicadores Estaduais comparados. In: Diagnóstico do Ministério Público dos Estados. Ministério da 
Justiça, Secretaria da Reforma do Judiciário, Brasília, 2006. p. 134 e 142.  
218  Participação do Ministério Público na despesa do Estado - tabela 14. In: Diagnóstico do Ministério 
Público dos Estados. Ministério da Justiça, Secretaria da Reforma do Judiciário, Brasília, 2006. p. 52. 
219 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Renovar: São Paulo, 2000. p. 
157. 
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na autonomia dos Estados, essa lei foi questionada junto ao Supremo Tribunal Federal, 

através de ação direta de inconstitucionalidade, cujo mérito não foi julgado ainda220. 

Segue, abaixo, a observação de Wladimir Acioli sobre a conseqüência que essa lei 

representa ao Ministério Público de Pernambuco:  

 
 [...] ele quebra o principio federativo porque o princípio federativo exige que 
cada estado seja tratado de acordo com as suas especificidades. Você não pode 
tratar Pernambuco da mesma forma que trata Minas Gerais, São Paulo, 2 % da 
arrecadação de São Paulo é muito dinheiro, 2% da arrecadação de Pernambuco 
é muito pouco. Para alguns estados, foi benéfico, mas para alguns, como a 
gente foi terrível. Então, a gente vai continuar aí  “engessado” por muitos anos. 
[...] (Entrevista concedida em junho de 2007, Wladimir Acioli) 

   

Assim, vale destacar que no relatório entregue à ONU pela Associação do 

Ministério Público de Pernambuco já há a denuncia de que, em outubro de 2004, existia 

por volta de 160 cargos vagos de promotores de modo a engessar a instituição. Em 

função do limitador de gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

realização de concurso público e a promoção na carreira ficaram comprometidas. 

Segundo esse relatório, o limite de 2% de gastos com despesas de pessoal ocasiona o 

seguinte no Ministério Público local: 

O entrave apontado repercute seriamente na atuação dos promotores de justiça, 
que não conseguem responder satisfatoriamente à demanda crescente da 
sociedade, seja na área de segurança pública, como na tutela dos direitos 
difusos e coletivos. [...] Cite-se, por emblemática, as dificuldades enfrentadas 
pelos colegas que atuam no sertão pernambucano, área conhecida 
nacionalmente pela atuação do crime organizado na produção e distribuição de 
substâncias entorpecentes; obrigados a acumular diversas promotorias, 
algumas distantes centenas de quilômetros. [...] A produção de provas também 
se mostra deficiente, pois pela necessidade de acumular outras promotorias; 
audiências de instrução são realizadas sem sua participação, com insuperável 
afronte aos princípios do devido processo legal. 221 

                                                 
220 O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 11/10/2000 , ao apreciou, em medida cautelar, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2238 , interposta pelo PC do B, juntamente com o Partido dos 
Trabalhadores - PT e o Partido Socialista Brasileiro - PSB  e indeferiu o pedido de suspensão da eficácia 
do mencionado art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal formulado pelos requerentes. Observe-se que 
não foi julgado o mérito ainda, a decisão da corte constitucional  foi em sede medida liminar, provisória, e 
não definitiva. Esse art.20 é questionado pela violação ao pacto federativo, pois impõe limites percentuais 
uniformes a todos os poderes, suprimindo a autonomia dos Estados na elaboração de seu 
orçamento.Consulta ao site  <ww.stf.gov.br> em 05/05/2007.  
221 CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO PARA A 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Recife, 
outubro de 2004. Org. Laís Teixeira Cavalcanti – Presidente da AMPPE. p.4-9. 
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Francisco Sales aponta que se esse modelo de limitação de gasto com pessoal for 

mantido e não for declarado inconstitucional pela corte constitucional222, o Ministério 

Público em Pernambuco tende a caminhar para o colapso institucional. Isso porque o 

Ministério Público local hoje já se encontra no limite prudencial, perto de 1.9% da 

receita corrente líquida comprometida com pagamento de pessoal223. Ou seja, não tem 

como crescer. Interessa esclarecer que esse limite é para pagamento de pessoal e não 

para investimento; ou seja, pode ser que eventualmente até sobre dinheiro no orçamento 

do Ministério Público, mas ele não pode usar para pagamento de pessoal.  

Ademais, a interpretação sobre o que entra no cálculo dessa receita corrente 

líquida, feita pelo Tribunal de Contas em Pernambuco, amarra ainda mais o que o 

Ministério Público pode gastar com pessoal. Isso porque inclui nessa conta (para a 

composição da despesa corrente líquida e aplicação do limitador de 2% com gasto de 

pessoal) o salário pago aos pensionistas, inativos (aposentados) e o imposto de renda 

retido na fonte. Estados como Paraná, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Maranhão excluem esses valores do seu cálculo224. Isso dá uma folga maior 

para eles quando forem calcular o limitador de 2%.  

 Fernando Pessoa, Secretário Geral do Ministério Público, que responde pela 

atual administração, a partir da nomeação do novo Procurador-Geral Paulo Varejão, em 

2007, revela que o Ministério Público de Pernambuco, em gestão anterior, já havia 

tentado uma consulta junto ao Tribunal da Contas para a revisão desse cálculo de modo 

                                                 
222 A perspectiva de Francisco Sales é que a Corte Constitucional, mesmo diante dos argumentos de 
violação do pacto federativo, não declare a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados na lei de 
responsabilidade fiscal.  
223 “Ministério Público sequer tinha nem servidor, então você teve uma possibilidade de expansão, mas 
que no inicio da lei era sujeito a 10% a cada ano. E que depois (da Lei de Responsabilidade Fiscal), ela se 
esgota porque 1,9 pra gasto com pessoal, com 170 cargos vagos, essa essencialidade que a constituição 
diz do Ministério Público ela se acaba em 1,9. É essencial, mas até 2.0 que é o Maximo” (Entrevista 
concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales) 
224 Em São Paulo, por exemplo, os pensionistas são excluídos do cálculo, estando incluídos inativos e o 
imposto de renda retido na fonte.   Tabela 19: Composição da despesa líquida com pessoal do Ministério 
Público. In: Diagnóstico do Ministério Público dos Estados. Ministério da Justiça, Secretaria da Reforma 
do Judiciário, Brasília, 2006. p.62 
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que este fosse mais favorável ao Ministério Público. Isso porque vários outros Estados 

já interpretavam de forma diferente e o Ministério Público em Pernambuco estava com 

sua independência financeira comprometida. O pedido ministerial, todavia, foi negado. 

Segundo ele: 

[...] Há uns 3, 4 anos atrás, existiu um questionamento e não foi albergado. [...] 
Foi porque a relação da Procuradoria Geral com o Tribunal de Contas estava 
agastada, em virtude disso, se deu um não ao Procurador Geral! Não se 
analisou direito, uma coisa absurdamente mesquinha. Eu posso discordar de 
uma pessoa; mas, institucionalmente, tenho que me posicionar 
institucionalmente. [...]  (Entrevista concedida por Fernando Pessoa, em 12 de 
julho de 2007) 

 

 Romeu da Fonte225 do Tribunal de Contas, não se referindo especificamente ao 

episódio em questão, revela que existem artifícios jurídicos, que, quando se quer, 

podem ser usados para driblar certas restrições legais, fazendo uso da própria lei. É o 

que denomina de “pulo do gato”. Por exemplo, fala que, para o Tribunal de Contas 

contornar as limitações da lei de responsabilidade fiscal, que também alcançam este 

órgão226, é dado aumento aos seus servidores através de verba indireta, a exemplo da 

bolsa alimentação, que não entra no cálculo de gasto com pessoal. A folga no 

orçamento é conseguida através de estratagemas como esse.  

Em relação ao Ministério Público de Pernambuco, a restrição dada pela lei de 

responsabilidade fiscal não possibilita ao Ministério Público atender à demanda atual. 

Fernando Pessoa revela mais de 160 cargos vagos de promotores, no primeiro semestre 

de 2007: 

[...] inúmeros Estados da federação já ultrapassaram o limite da Lei de 
Responsabilidade Fiscal estupidamente. Nós não ultrapassamos. Todavia, 

                                                 
225 “[...] E nós reclamamos também da lei da responsabilidade fiscal..[...] É que o nosso gasto é  99% de 
pessoal. Aí há alguns artifícios, por exemplo, você aumenta pessoal através de bolsa de alimento. E bolsa 
de alimento, aí não é considerado gasto de pessoal, é enquadrado de uma outra forma. Entendeu? Uma 
espécie de um salto do gato, um pulo de gato pra escapar do cálculo.[...]” (Entrevista concedida em 05 de 
julho de 2007, Romeu da Fonte) 
 
226 O Tribunal de Contas entra na contabilidade junto com a Assembléia Legislativa e o limite máximo 
dessas duas entidades com folha de pessoal é de 3% da receita corrente líquida. Art. 20, II, d da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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estamos numa encruzilhada, nós temos hoje 163 cargos vagos de promotor, 13 
cargos vagos de procurador, e uma necessariedade, em tese, de técnicos e 
analistas de 250 servidores, pra atender não o futuro, atender necessidade 
atual!  Estamos prestando um mau serviço. Por que estamos prestando um mau 
serviço? Porque se um posto de trabalho de uma promotoria de justiça foi 
criado, em tese, é que aquela promotoria foi criada pra que uma pessoa execute 
aquela tarefa. [...] Estamos com 163 ocos. Então nós elaboramos um parecer, 
nós estamos fazendo uma consulta formal ao Tribunal de Contas é para que se 
pronuncie. Para que este gargalo não nos sufoque mais. Queremos cumprir lei 
de responsabilidade fiscal, e vamos cumprir. [...] 

 

Ele informa, ademais, que fez nova solicitação ao Tribunal de Contas para que 

este revise sua interpretação a respeito da lei de responsabilidade fiscal, que repercute 

no cálculo do limitador da despesa com pessoal. Destaque-se, que Fernando Pessoa, 

integra uma nova gestão, a partir de 2007, cujo Procurador-Geral de Justiça foi 

nomeado pelo Poder Executivo não entre o mais votado pela classe na lista tríplice. 

Diferentemente da gestão anterior (2002-2006), na qual o Procurador Geral escolhido 

pelo Executivo figurou em primeiro lugar na votação interna feita pelos promotores e 

procuradores.  

Como o próprio Fernando Pessoa afirma, a última consulta feita na gestão 

anterior sequer chegou a ser analisada tecnicamente, em função de uma relação 

esgarçada entre a pessoa do Procurador Geral e o Tribunal de Contas. Essa relação 

chegou ao limite com os procedimentos de investigação e as ações judiciais que o 

antigo Procurador Geral (Francisco Sales) propôs no último ano de gestão, em 2006, 

contra o Tribunal de Contas, Assembléia Legislativa e Poder Executivo, para combater 

o nepotismo227 nessas instituições. Segundo noticiou o jornal local: “Ministério Público 

de Pernambuco compra briga com outros Poderes”228. O mesmo foi confirmado pelos 

                                                 
227 Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados, através do Grupo Nacional de 
Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, reuniram-se no dia 27 de junho de 2006, em São 
Paulo, com o objetivo de fomentar uma primeira ação nacional de combate ao nepotismo. O coordenador 
do grupo era Fernando Vasconcelos, chefe do Ministério Público do Rio Grande do Norte. In: Relatório 
de Atividades. Setembro de 2005 a Setembro de 2006. Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos 
Ministérios Públicos dos Estados e da União. Presidente: Francisco Sales. Recife, 2006.p. 26.   
228 Oliveira, Gilvan. MPPE compra briga com os outros poderes. Jornal do Comércio, 22 dez., Caderno 
Política, 2006. “O Procurador-geral de Justiça, Francisco Sales, considerou insuficientes as informações 
prestadas pelo governo do Estado e resolveu, ontem, entrar com mandado de segurança, no Tribunal de 
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entrevistados. Segundo Francisco Sales “O Poder Executivo, o Poder Judiciário, o 

Poder Legislativo e o Tribunal de Contas juntos. Por exemplo, a questão do nepotismo 

se uniu todinhos (sic); todos contra o Ministério Público, sem exceção, não houve 

exceção.” (Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales). 

Esse episódio envolvendo o nepotismo é trazido como pano de fundo para 

ilustrar e comparar um momento de forte atrito entre os Poderes e órgãos independentes 

com o Ministério Público, vivenciado pelo Procurador Geral anterior (Francisco Sales), 

no seu último ano de gestão em 2006, e que deixou de existir com a nomeação do novo 

Procurador Geral, em 2007, (Paulo Varejão). Com essa nova gerência, pretende-se fazer 

ilações relacionadas à questão orçamentária, em específico a disposição do Tribunal de 

Contas em revisar a interpretação do limite de gasto de pessoal do Ministério Público 

para excluir pensionistas, inativos e o imposto de renda retido na fonte no cálculo. 

 Paulo Varejão, novo Procurador Geral, nomeado em 2007, ao assumir a chefia 

do Ministério Público, adotou um entendimento distinto em relação a seu antecessor. A 

sua interpretação em relação ao nepotismo é que era necessária a existência de lei 

específica para que o Ministério Público viesse a coibir tal prática e por isso apenas 

recomendou para que cada Poder e órgão independente encaminhasse à Assembléia 

projetos de lei anti-nepotismo229. Entendia que não poderia ser aplicada, por analogia, 

para as outras instituições que possuem autonomia constitucional, a resolução nº 7 do 

Conselho Nacional de Justiça que proibiu o nepotismo no Poder Judiciário230. Como o 

                                                                                                                                               
Justiça, também contra o governador Mendonça Filho (PFL), dentro da ação antinepotismo do Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE). [...] Além de acionar o pefelista, o procurador também ajuizou a mesma 
ação contra os presidentes da Assembléia, Romário Dias (PFL), e do Tribunal de Contas, Romeu da 
Fonte, para ter acesso às listas dos familiares dos gestores públicos em cargos de confiança nos dois 
órgãos por ordem judicial.” 
229 Oliveira, Gilvan. MPPE pede lei anti-nepotismo. Jornal do Comércio, Recife, 31 jan,. Caderno 
Política, 2007. 
230 A interpretação de Paulo Varejão era de que os princípios da moralidade, da impessoalidade e da 
eficiência previstos na Constituição Federal de 1988, em relação ao preenchimento de cargos públicos,  
não era suficiente para forçar a exoneração de parentes do serviço público. O entendimento do Procurador 
Geral anterior Francisco Sales, todavia, era distinto.  Francisco Sales, a Associação dos Magistrados de 
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novo Procurador Geral fez uso da recomendação, que não tem poder coercitivo, pois seu 

descumprimento não enseja punição, as instituições não se sentiram constrangidas para 

regulamentar a questão do nepotismo, o que não foi feito até hoje. É como se tivesse 

sido colocada nas mãos dos políticos locais a decisão acerca do tema. Segundo revelou 

o próprio Romário Dias, a recomendação para a regulamentação do nepotismo por parte 

da Assembléia em Pernambuco pode demorar uma eternidade para se concretizar, 

porque esta casa legislativa não tem interesse em fazê-lo e só vai tomar a iniciativa 

depois que o Congresso Nacional regulamentar a questão231. 

Essa pontuação sobre o nepotismo é pertinente, porque foi apontada por todos os 

entrevistados como o momento de maior conflito entre os Poderes e o Ministério 

Público. Esse conflito, cujo auge se deu ao final de 2006, arrefeceu com a escolha do 

novo Procurador Geral, logo no início de 2007, que tinha uma interpretação diferente 

sobre a atuação do Ministério Público no combate ao nepotismo. Isso traz repercussões 

também para o debate acerca do modelo de escolha do Procurador Geral pelo 

Executivo, o qual interfere na independência da instituição.  

                                                                                                                                               
Pernambuco, a Associação do Ministério Público em Pernambuco, o Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais entendiam que os preceitos constitucionais (moralidade, impessoalidade e eficiência)  
eram mais que suficientes para se fazer o controle do nepotismo na administração pública e autorizar a 
propositura de ações judiciais, como ação de improbidade e a abertura de procedimentos de investigação. 
Francisco Sales abriu Procedimento de Investigação contra a Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas 
e Poder Executivo e entrou com uma ação judicial (Mandado de Segurança), porque essas instituições se 
negavam a fornecer informações relacionadas à contratação de parentes.  
231 Flavianne Nóbrega - Em relação a essa recomendação (do Ministério Público, novo Procurador Geral) 
de regulamentação por parte da Assembléia, é interesse da Assembléia regulamentar o Nepotismo? 
Porque a impressão que dá, pra quem está de fora, é que se vai esperar a decisão do Congresso Nacional. 
Esse tempo pode ser que seja ... 
Romário Dias - Olhe, esse sentimento que você tem é o mesmo sentimento que eu tenho. A Assembléia, 
na minha concepção, só vai decidir, quando a Câmara Federal decidir.  
Flavianne Nóbrega – Mas pode ser que isso demore muito tempo. 
Romário Dias - Eu acho que isso vai demorar uma eternidade, sabe por quê? Eu vou explicar. Você tem 
99% dos Parlamentares Federais, Senadores, que não são de Brasília. [...] Eu conheço alguns Deputados 
de outros Estados, ele que tem filho que já é maior de idade, está estudando, e ele precisa de um emprego 
pra sobreviver. [...]. Aí ele leva a família, aí ele bota, 3, 4 parentes, filho, irmã que mora com ele, irmão 
de confiança dele do Estado. Muitas vezes ele precisa estar lá em Brasília, e ter um irmão ou um filho no 
Estado de origem dele, ligado ao gabinete dele. Porque se ele for trabalhar em outra empresa, ele não tem 
a ligação, pra poder estar em contado com eleitor, Prefeito, Vereador e poder fazer as demandas que o 
Congresso precisa pra lá. Por isso eu acho que vai demorar muito acabar esse Nepotismo. [...] 
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Sadek232 destaca, por exemplo, a importância de serem feitos estudos empíricos 

nesse sentido. Ela levanta, por exemplo, a hipótese de que a independência do 

Ministério Público seria maior nos Estados que têm uma base política mais plural do 

que naqueles onde há uma base política que monopoliza toda a Administração estatal. 

Isso permitiria explicar, segundo ela, a tímida atuação do Ministério Público na 

persecução da classe política no Estado da Bahia, cujo poder político se concentrou 

durante um período considerável de modo hegemônico em torno do então senador 

Antônio Carlos Magalhães. Essa dissertação, todavia, não se debruçará sobre a 

confirmação ou não da hipótese de Sadek, pois que exigiria um trabalho de pesquisa 

empírica específico, o qual pode ser objeto de pesquisa futura. A questão que importa 

aqui é que o modelo de escolha do Procurador geral repercute de alguma forma na 

independência da instituição.  

Importa, para esse ponto, a conseqüência da escolha do novo Procurador Geral 

do Ministério Público pelo Poder Executivo para com o relacionamento com o Tribunal 

de Contas. O Diário Oficial do Estado de Pernambuco de 07/07/2007 noticia que esse 

novo Procurador Geral foi conversar com o Tribunal de Contas, acerca das dificuldades 

financeiras do Ministério Público, com o limite da lei de responsabilidade fiscal. A 

questão é que, nessa consulta ainda informal, o Tribunal de Contas o recebeu com 

simpatia e ficou sensibilizado com o quadro apresentado pelo novo Procurador Paulo 

Varejão, assumindo o compromisso de analisar o problema cuidadosamente e dar uma 

decisão técnica. Não se sabe se o Tribunal de Contas irá ou não revisar seu 

entendimento, mas a questão que interessa aqui é: com o novo Procurador Geral pelo 

menos existiu uma disposição do Tribunal de Contas em analisar o problema; 

                                                 
232 SADEK, Maria Tereza et alli. The New Brazilian Public Prosecution. In: Democratic Accountability 
in Latin America. Oxford University Press: Oxford, 2003, p. 212. 
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diferentemente do verificado no relacionamento com o antigo Procurador, cujo pleito 

foi sequer analisado. Segundo o Diário Oficial local: 

[...] Varejão foi recebido no gabinete da presidência pelos conselheiros 
Severino Otávio, Carlos Porto e Fernando Correia. Ele estava acompanhado 
pelo ex-deputado estadual Fernando Pessoa, secretário-geral do Ministério 
Público. O procurador-geral explicou aos conselheiros que a única forma de 
resolver o problema do MP é expurgar da folha de pessoal o desconto do 
imposto de renda retido na fonte dos servidores da ativa, bem como a folha de 
pagamento dos aposentados e pensionistas, tal como já fazem hoje 90% dos 
Estados. "Com isso", disse Varejão, "cairíamos para 1,16% da receita corrente 
líquida do Estado, em vez de 1,95% que estamos gastando hoje, o que nos 
coloca naquele patamar que a Lei de Responsabilidade Fiscal denomina de 
limite prudencial". Os conselheiros ficaram sensibilizados com os argumentos 
levantados pelo procurador-geral mas não puderam de imediato oferecer o aval 
solicitado por ele. O presidente Severino Otávio o orientou a formalizar uma 
consulta ao Tribunal de Contas sobre se é ou não possível fazer o expurgo 
desejado. "Quando essa consulta chegar às nossas mãos, nós vamos estudá-la 
cuidadosamente, à luz da legislação, com a rapidez que o caso requer", 
prometeu o presidente Severino Otávio. [...] (Publicado no Diário Oficial do 
Estado de Pernambuco em 07/07/2007)233 

  

 Com esse caso acima, há que se desconfiar que o poder político exerça um 

papel relevante na definição dos reais limites que a lei de responsabilidade fiscal impõe 

ao Ministério Público nos Estados. Se ele se sentir ameaçado, a tendência é uma 

interpretação mais restrita, como a se verificou na gestão do Procurador Geral anterior 

em Pernambuco. Se o Tribunal de Contas, Poder Executivo e Assembléia Legislativa 

não se sentirem tão ameaçados, o cenário é de uma maior simpatia, boa vontade para se 

atender ao pleito do Ministério Público. Isso, todavia, não pode ser generalizado para 

Estados cujo Ministério Público já tivesse um histórico de independência financeira, 

mesmo antes de 1988; e àqueles, cuja receita corrente líquida do Estado fosse alta e o 

limitador de 2% com gasto de pessoal não representasse uma limitação efetiva, como é 

o caso do Estado de São Paulo.  

                                                 
233 Procurador-Geral expõe para o TCE as dificuldades do MPPE. Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco. 07 jul., Caderno Tribunal de Contas, 2007. 
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Em relação à elaboração dessa lei de responsabilidade fiscal, Francisco Sales234 

aponta que quem mais lutou para estabelecer esse limite em relação aos Poderes e ao 

Ministério Público, na Lei de Responsabilidade Fiscal, foram os governadores. Isso é 

confirmado pelo pedido que governadores dos Estados, reunidos em Curitiba (em 

4/02/2000 no Fórum dos governadores)235, fizeram ao Presidente da República para que 

vetasse o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal236, que tratava da possibilidade 

de limites poderem ser alterados por deliberação local, através da lei de diretrizes 

orçamentárias. A pretensão era já definir a repartição orçamentária dos Poderes (Poder 

Judiciário e Legislativo) e órgãos independentes (no caso o Ministério Público, Tribunal 

de Contas) por uma regra federal de modo a suprimir os debates locais a fim de que 

governadores não sofressem a pressão desses quando do encaminhamento de suas 

propostas orçamentárias e na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias.  

Ressalte-se, todavia, que essa pressão, alegada pelos governadores, irá depender 

também dos desenhos institucionais informais, existentes em cada Estado da Federação. 

O modo como os atores envolvidos compreendem os limites estabelecidos por essa lei 

pode variar desde uma interpretação mais rígida até uma mais flexível. A finalidade da 
                                                 
234 [...] Porque quem mais lutou pra ter limite foram os governadores intencionalmente. Porque 
inicialmente a lei de responsabilidade fiscal ela deixava  às leis de diretrizes orçamentárias, a fixação dos 
limites. Só que foi vetado pelo presidente da república, e o argumento era esse mesmo, quando você 
analisa o veto, você ler o veto que você vai ver. Era para não haver pressão sob os governadores [....] 
(Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales).  
 
235 FIGUEIREDO, Carlos Maurício Cabral et al. Comentários à lei de responsabilidade fiscal. Recife: 
Nossa Livraria, 2001. p. 154. 

236 BRASIL. Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.  Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União 
em 05/05/2000. Dispositivo vetado: Art. 20 “§ 6º Somente será aplicada a repartição dos limites 
estabelecidos no caput, caso a lei de diretrizes orçamentárias não disponha de forma diferente." Razões 
do veto: "A possibilidade de que os limites de despesas de pessoal dos Poderes e órgãos possam ser 
alterados na lei de diretrizes orçamentárias poderá resultar em demandas ou incentivo, especialmente no 
âmbito dos Estados e Municípios, para que os gastos com pessoal e encargos sociais de determinado 
Poder ou órgão sejam ampliados em detrimento de outros, visto que o limite global do ente da Federação 
é fixado na Lei Complementar.Desse modo, afigura-se prejudicado o objetivo da lei complementar em 
estabelecer limites efetivos de gastos de pessoal aos três Poderes. Na linha desse entendimento, o 
dispositivo contraria o interesse público, motivo pelo qual sugere-se a oposição de veto." 
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lei de responsabilidade fiscal tida em abstrato é importante para moralizar as contas, e 

induzir uma maior responsabilidade do gestor público. A questão é como o poder 

político vai fazer uso dela. No caso de Pernambuco, o Poder Executivo recorre a uma 

compreensão o mais restrita possível dessa lei de modo a engessar o Ministério Público 

e diminuir consideravelmente seu poder de barganha na negociação da proposta 

orçamentária. 

 

2.5.4.3. Assembléia Legislativa em Pernambuco não aprova 
projeto de lei que cria Fundo contábil para o Ministério 
Público.  
 

 Outro indicador que pode ser agregado para se compreender a relação com os 

outros Poderes, em especial com a Assembléia Legislativa, é a não aprovação de 

projetos importantes, relacionados com a independência financeira do Ministério 

Público. O caso referência é arquivamento feito pelo parlamento local do projeto de lei 

proposto pelo Ministério Público de Pernambuco para a criação de um Fundo contábil 

para a modernização da instituição.  

Tendo em vistas as limitações orçamentárias vivenciadas pelo Ministério 

Público local, esse fundo teria a finalidade de suprir a instituição com os recursos 

financeiros necessários ao pleno desenvolvimento de suas atribuições. No caso, seria 

um fundo destinado não ao pagamento de pessoal, por proibição expressa de lei; mas 

para despesa de capital, investimentos e modernização do Ministério Público. Poderia, 

por exemplo, ser usado para custear despesas com aquisição, modernização, adaptação e 
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manutenção de materiais; bem como equipamentos para instituição e a realização de 

perícias nos procedimentos investigativos e inquéritos civis237.  

 O então Procurador Geral de Justiça, Francisco Sales, encaminhou para a 

Assembléia Legislativa, em maio de 2005, projeto de lei que previa a criação do Fundo 

de Modernização do Ministério Público de Pernambuco (FUMPPE).  Segundo ele, esse 

fundo especial possibilitaria ao Ministério Público receber “recursos de convênio de 

outras instituições, do Governo Federal; recursos de convênio de algum banco” 

(Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales).   

 No entanto, o projeto de lei n.º 965/2005, originário do Ministério Público de 

Pernambuco, que propunha a criação desse fundo, não foi aprovado pela Assembléia 

Legislativa local. Utilizando a expressão técnica, foi arquivado porque a legislatura se 

encerrou e o parlamento não teve interesse em votá-lo no plenário. Segundo relata 

Francisco Sales: “... embora tenha sido votado nas comissões [...] ficou um contraponto, 

porque eles sabiam que aquilo ali interessava (ao Ministério Público). Era uma moeda 

de troca, você tinha que pedir a bênção! Como eu nunca pedi a bênção, também não foi 

aprovado.” (Entrevista concedida em 15 de junho de 2007, Francisco Sales).    

 Segundo o que foi dito acima, em razão de essa lei ser de interesse do Ministério 

Público, a sua aprovação só se concretizaria se houvesse mitigação da atuação 

ministerial no controle da legalidade face ao poder político local. Seria a contrapartida 

para que o Ministério Público lograsse a aprovação de seu projeto na Assembléia. Como 

o Procurador Geral da época não se submeteu a qualquer tipo de relação de troca, nesses 

termos, o parlamento não aprovou.  

                                                 
237 Projeto de Lei para modernização do MPPE tramita na Assembléia Legislativa. Assessoria de 
Impressa do Ministério Público de Pernambuco. 31 mai, 2005. Disponível em  
<http://www.mp.pe.gov.br/arquivo/imprensa/noticias/2005_maio/31_projeto.htm> Acesso em 20 jun, 
2007. 
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 A versão de Romário Dias, Presidente da Assembléia no período, é de que os 

deputados tinham o entendimento de que o fundo para o Ministério Público não deveria 

ser aprovado. Isso porque os parlamentares já discordavam do fundo que o Tribunal de 

Justiça possuía e não achavam correto dar esse benefício para outras instituições, com 

autonomia constitucional. Segundo ele:  

[...] os deputados até hoje não aprovaram (o projeto de lei do Ministério 
Público), porque eles acham que, se já existe uma controvérsia sobre o fundo 
do Tribunal de Justiça, que deveria passar pra conta única e a conta única 
repassar pra ele; como é que você vai criar mais um fundo em outro órgão, em 
outra instituição? É isso que os deputados argumentavam. Não sou eu, porque 
eu era Presidente, eu não tinha que argumentar isso. Isso era a opinião da 
comissão dos parlamentares...eu estive com Sales várias vezes e ele esteve 
comigo...e os deputados me diziam: “Romário, veja: se a gente acha que um 
(Tribunal de Justiça) já está errado, que deveria passar por aqui, como é que a 
gente vai aprovar outro? Daqui a pouco o Tribunal de Contas tem um fundo, 
todo mundo vai querer um fundo também, e aí vem a Defensoria Público, que 
está sendo reestruturada, querendo o fundo também” [...] (Entrevista concedida 
por Romário Dias, 26 de julho de 2007) 

 
 Observa-se, assim, que a justificativa dos parlamentares para não se aprovar o 

fundo contábil do Ministério Público não é sustentada em argumentos técnicos; mas no 

interesse da Assembléia em não beneficiar o Ministério Público local.  Ademais, como 

visto no tópico 2.5.4.1, foi a própria Assembléia Legislativa de Pernambuco quem 

legitimou e regulamentou por lei o fundo para o Tribunal de Justiça. Acrescente-se, 

ainda, que o fundo contábil do Tribunal de Justiça difere substancialmente do proposto 

pelo Ministério Público; porque aquele obtém volumosa receita da arrecadação de 

custas, taxas judiciais e emolumentos. Já o fundo de estruturação do Ministério Público 

seria mais para facilitar a captação de recursos, por exemplo, através de convênios com 

outras entidades, pois essa instituição não possui qualquer fonte de receita própria. 

 Outra evidência encontrada que reforça a diferença de tratamento da Assembléia 

em relação ao Ministério Público, é a de que o Tribunal de Contas já possuía um 
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fundo238 contábil especial, voltado para o Aperfeiçoamento Profissional e 

Reequipamento Técnico, criado pela Lei n º 11.570 de 08 de setembro de 1998. A idéia 

desse fundo do Tribunal de Contas é equivalente à pretendida pelo Ministério Público, 

com o projeto de lei apresentado em 2005, para modernização e aperfeiçoamento da 

instituição, o qual não logrou aprovação.  

 Desse modo, o argumento dos parlamentares, reproduzido por Romário Dias de 

que não se iria beneficiar o Ministério Público a fim de que não ocorresse o efeito 

cascata de toda instituição independente pressionar o parlamento pela criação de um 

fundo contábil, não se sustenta. Isso porque o Tribunal de Contas já possuía um fundo 

contábil especial muito antes da proposta do Ministério Público de Pernambuco, que foi 

feita em 2005.  

 Francisco Sales fala sobre a divergência de tratamento da Assembléia 

Legislativa para com a aprovação de projetos que interessam ao Ministério Público, 

comparativamente a outras instituições. Destaca, ainda, aspecto da cultura local, 

relacionada com a imaturidade das instituições políticas locais em reconhecer a 

importância democrática da autonomia do Ministério Público. Assim, diz:  

 “[...] projetos do Judiciário tramitam em 24, 48 horas; o nosso é uma 
eternidade. [...] O tribunal de Contas também, os tratamentos são diferentes; 
extremamente diferentes, não tem nem comparação.[...] Tem projetos do 

                                                 

238 Lei orgânica do Tribunal de Contas em Pernambuco. Lei Estadual nº 12.600 de 14 de junho de 2004. 
“Art. 138. O Tribunal de Contas do Estado é o gestor do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e 
Reequipamento Técnico criado pela Lei n º 11.570 de 08 de setembro de 1998, cabendo-lhe a 
administração ao Vice-Presidente, conforme estabelecido no inciso I Art. 95 desta Lei. Art. 139. São 
recursos do Fundo de que trata o artigo anterior: I - os valores das multas aplicadas pelo Tribunal em 
processos referentes a entes Municipais, na forma estabelecida nesta Lei, bem como das multas aplicadas 
nos termos do inciso XI do art. 73 desta Lei; II - recursos advindos das ações de execução, a que se 
reporta o § 5º do art. 73 desta Lei; III - valores de taxas pagas pela participação em cursos, seminários, 
eventos e atividades similares promovidas diretamente pelo Tribunal de Contas ou através da Escola de 
Contas; IV - recursos decorrentes de convênios, acordos, contratos e ajustes firmados com órgãos, 
entidades ou fundos, de natureza pública ou privada cujo objeto seja compatível com as finalidades do 
Fundo; V - doações de entidades públicas ou privadas; VI - resultado de aplicações financeiras de 
recursos do próprio Fundo; VII - transferências recebidas à conta do Tesouro Estadual.” Disponível em 
<www.tce.gov.br> Acesso em 20 jun, 2007. 
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Judiciário que são aprovados rapidíssimos, sem grandes transtornos. Os nossos 
levam muito tempo sempre. Agora o Judiciário é uma instituição 
multicentenária, então, fica mais fácil. Para a gente, há uma incompreensão do 
ponto de vista democrático. Não há ainda, eu diria, uma maturidade para 
entender o papel do Ministério Público.[...] (Entrevista concedida em 15 de 
junho de 2007, Francisco Sales) 

 

   Adicione-se, ainda, que o projeto apresentado pelo Ministério Público de 

Pernambuco, em 2005, não foi inspirado no do Tribunal de Justiça nem no do Tribunal 

de Contas local; mas nos já existentes em outros Estados da Federação. No início de 

2005, quando o Procurador Geral de Justiça de Pernambuco encaminhou a proposta de 

lei para a criação do fundo, outros doze Ministérios Públicos já possuíam um fundo 

contábil semelhante para a modernização e estruturação da instituição239. A citar: São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Acre e Distrito Federal240. 

Desse modo, além de Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas em Pernambuco 

possuírem um fundo contábil, sem prejuízo da dotação orçamentária repassada pelo 

Poder Executivo através duodécimos para essas instituições; outros Ministérios Públicos 

no Brasil também possuem um fundo contábil especial, voltado para a modernização e 

estruturação da instituição. A atitude da Assembléia Legislativa local em não aprovar o 

projeto do fundo para o Ministério Público de Pernambuco demonstra a falta de 

interesse do poder político em oportunizar a independência financeira da instituição. 

 

 

 

                                                 
239 Projeto de Lei para modernização do MPPE tramita na Assembléia Legislativa. Assessoria de 
Impressa do Ministério Público de Pernambuco. 31 mai, 2005. Disponível em  
<http://www.mp.pe.gov.br/arquivo/imprensa/noticias/2005_maio/31_projeto.htm> Acesso em 20 jun, 
2007. 
 
240 O Ministério Público do Distrito Federal integra o Ministério Público da União, não é Ministério 
Público de Estado. 
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PARTE 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ministério Público, 
Independência formal e Estado de Direito aparente. 
 

Retomando a questão colocada por Stefan Voigt e Anne van Aaken sobre a 

importância da investigação acerca da independência do Ministério Público para o 

fortalecimento do Estado de Direito, tem-se que, se houver independência de facto, o 

Ministério Público pode atuar como instituição relevante para reforçar a dimensão 

enforcement do Estado de Direito. Isso porque terá autonomia real para realizar com 

liberdade controle dos outros poderes e a persecução criminal dos atores políticos. Em 

oposição, se a independência for apenas de jure, o Ministério Público tende a fracassar 

nesse controle e o Estado de Direito queda-se, em conseqüência, fragilizado; ou melhor, 

não passa de aparente. 

Para pensar o Ministério Público no Brasil como uma instituição capaz de 

garantir esse Estado de Direito e o cumprimento da lei, é preciso primeiro investigar sua 

independência real. A idéia foi dar um passo atrás e trazer a discussão para algo que 

aparentemente era incontroverso, pois o desenho institucional formal dado pela 

Constituição de 1988 no Brasil informa um Ministério Público independente. A 

inquietação do trabalho de Stefan Voigt guiou essa pesquisa, pois ele mostrou a 

correlação inversa, na qual países, que possuíam elevada independência de jure, tinham 

um Ministério Público com baixa independência de facto.  No Brasil muito se sabe 

sobre a independência de jure do Ministério Público, mas pouco sobre sua 

independência de facto. 

Nesse sentido, estudar instituições informais era uma exigência metodológica, 

em decorrência do objeto de estudo que foi proposto. O desafio, na esteira de North, 

seria compreender os desenhos institucionais como eles efetivamente são. E para isso 

seria preciso descer à realidade e considerar o contexto no qual o Ministério Público se 
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encontra inserido.  Instituições, mesmo que idênticas do ponto de vista do desenho 

formal, são percebidas de formas diferentes pelos atores que com elas interagem. As 

regras do jogo, portanto, podem ser outras que não a prevista na regra escrita no texto 

legal da Constituição. Dessa sorte, justifica-se a investigação acerca dos arranjos 

institucionais informais, que podem, segundo a tipologia de Helmke, convergir ou 

divergir com modelo institucional formal.  

 Na investigação empírica sobre a independência de facto, pesquisou-se a 

dimensão relacionada à autonomia administrativa e financeira do Ministério Público em 

Pernambuco. Os indicadores dessa independência foram elaborados a partir da 

identificação das regras do jogo que efetivamente operavam, considerando os arranjos 

institucionais informais.  

 No contexto local, foram descobertos desenhos institucionais divergentes do 

prescrito na regra constitucional de 1988. O primeiro deles é o arranjo informal no qual 

o Ministério Público em Pernambuco, pós-1988, continuou a integrar a estrutura do 

Poder Executivo, como se um departamento seu fosse, sem exercer qualquer autonomia 

administrativa. Esta teve início, ainda de forma incipiente, só em 1995, a partir de um 

momento de ruptura grave, quando passa pela primeira vez a receber o repasse dos 

duodécimos para realizar a gestão de seus recursos financeiros. Nessa época, por 

integrar o Executivo, o Ministério Público sequer elaborava sua proposta orçamentária. 

Tudo era internamente resolvido e decidido pela Secretaria de Justiça, a quem o 

Ministério Público era subordinado de facto.  

O segundo arranjo institucional informal relevante, vigente pós-1995 até hoje, é 

o Poder Executivo definindo os limites da proposta orçamentária do Ministério Público. 

A regra da Constituição de 1988, na qual o parlamento deve ser o fórum de deliberação 

a quem o Ministério Público deve apresentar sua proposta orçamentária e demonstrar 
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sua real necessidade de despesa, não existe na prática.  O Poder Executivo impõe ao 

Poder Legislativo os limites que ele quer ver na lei orçamentária nas dotações para o 

Ministério Público.  

Outros indicadores relacionados à autonomia administrativa e financeira do 

Ministério Público foram agregados. Como a pesquisa empírica acerca dos arranjos 

informais desenvolveu-se na esfera do Estado de Pernambuco, que só possui um 

Ministério Público, seria necessário trazer outras instituições para comparação. O 

Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça serviram para esse objetivo. Observou-se a 

diferença de tratamento do Poder Executivo e Assembléia Legislativa em relação a 

essas duas instituições, que contam com um maior poder de barganha e respeito do 

poder político local face às suas demandas orçamentárias, comparativamente ao 

Ministério Público. Tribunal de Justiça possui e administra com autonomia um fundo 

especial, que lhe garante uma receita considerável com a arrecadação das custas, taxas e 

emolumentos judiciais. Além do mais, conta com a cooperação do Poder Executivo e 

Legislativo para a aprovação de leis temporárias para usar o dinheiro desse fundo 

peculiar com o pagamento de pessoal, o qual é vedado pela lei que criou o próprio 

fundo.  

 Outro dado que repercute na autonomia financeira do Ministério Público é 

relacionado à lei de responsabilidade fiscal, cuja aplicação e interpretação restrita em 

Pernambuco, impõem limitações substanciais à instituição. A citar, a proibição de 

contratação de novos promotores, mesmo havendo uma atual demanda de mais de 160 

cargos vagos. O último indicador apresentado foi a não aprovação de projetos 

importantes para colaborar com a independência financeira do Ministério Público. A 

atitude da Assembléia Legislativa local em arquivar a proposta de criação de um fundo 

contábil para a modernização do Ministério Público em Pernambuco é o caso referência. 
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 Todos esses dados empíricos referidos acima apontam para a existência de 

arranjos institucionais que não favorecem a independência de facto do Ministério 

Público e divergem da finalidade presente na regra constitucional de 1988. Em relação 

ao Ministério Público, os arranjos institucionais informais que se criaram foram do tipo 

por competição, no sentido de tornar ineficaz a finalidade da regra constitucional 

relacionada à independência da instituição.  E em relação a outras instituições, os 

arranjos informais (Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas) foram do tipo por 

acomodação, no qual lei é usada como instrumento de poder para driblar a própria lei. 

A observação da predominância do Poder Executivo (em cooperação com o 

Poder Legislativo) na definição desses arranjos institucionais informa um desequilíbrio 

na relação de controle intra-estatal e na checagem a ser exercida no modelo de 

separação de poderes. A atuação do Ministério Público como agência de 

acountabilidade horizontal, destarte, fica comprometida. É permitido, assim, inferir que 

o poder político criou apenas formalmente instituições autônomas de controle para 

aumentar sua legitimidade e suprir deficiência na representação democrática 

(acountabilidade eleitoral), sem, todavia, garantir a independência de facto dessas 

instituições241. Segundo Moreno, Crisp e Shugart242, a explicação da proliferação de 

agências autônomas de controle intra-estatal (como o Ministério Público) na América 

Latina pode ser dada pela existência de regimes autoritários, em que o presidencialismo 
                                                 
241 ACKERMAN, John M. Autonomous institution and democratic consolidation: the politics of 
delegation and accountability in Mexico. In: Congress of the Latin America Studies Association, San 
Juan, Puerto Rico, March, 2006, p. 3. Essa inferência é extraída da interpretação que Ackerman tem do 
trabalho deles. “Crisp, Moreno & Shugart (2003a, 2003b) have recently argued that such 
“superintendence agencies” are created when electoral accountability is weak and that under such 
conditions these agencies are doomed to be highly dependent and ineffective. In other words, IPAs are 
usually created by authoritarian, “majoritarian presidentialist” or patronage based governments in order to 
boost their legitimacy and apparent accountability without actually changing their behavior”. 
242 MORENO, Érika; CRISP, Brian F.; SHUGART, MATTHEW Soberg. The Accountability Déficit in 
Latin América. In: Democratic Accountability in Latin América. Ed. Scott Mainwaring and 
Christopher Welna. New York: Oxford University Press, 2003.p. 82.  “The proliferation of entities of 
superintendence in Latin America, then, must be seen as largely a product of discontent with the 
functioning of accountability and it represents an effort to find a way around the problem without tackling 
the roots of the accountability deficit” 
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hipertrofiado e relações de clientelismos, criam instituições de controle que 

artificialmente são independentes, mas que vivem sobre sua dependência. A isso 

também se associa a pergunta reflexa extraída da conclusão do trabalho de Stefan Voigt, 

segundo o qual os países que possuem um maior nível de corrupção criaram instituições 

de controle como o Ministério Público, cuja independência é apenas aparente. 

Os desenhos institucionais identificados são relacionados à autonomia 

administrativa e financeira do Ministério Público e repercutem na sua independência 

real. Desse modo, a probabilidade de o Ministério Público tender a falhar nas suas 

atribuições de guardião do Estado de Direito é alta.  

A contribuição do caso analisado em Pernambuco não está apenas para se negar 

o pressuposto geral que de que o Ministério Público é uma instituição independente em 

todo o Brasil; mas principalmente por trazer elementos que permitam a comparação 

com arranjos institucionais existentes em outros Estados em pesquisas futuras. Há fortes 

indícios para se desconfiar que a hipótese de Ada Grinover243 esteja correta, no sentido 

de que nem todos os Ministérios Públicos no Brasil são independentes e autônomos 

como deveriam ser. Na década de 90, ela revelou para Sadek a preocupação de que o 

modelo existente em São Paulo e no Paraná não era uma realidade em todo o Brasil. Os 

indicadores apresentados com a análise do caso de Pernambuco podem assim iluminar 

uma pesquisa comparada nesse sentido. 

Outro dado relevante, relacionado à independência do Ministério Público, que 

pode ser agregado em análises futuras, é a característica de ele possuir no Brasil uma 

estrutura descentralizada, na qual cada promotor pode atuar com liberdade na 

interpretação da lei, sem guardar relação de hierarquia com o Procurador-Geral. Este 

                                                 
243 Ada Grinover é jurista e especialista em direito processual no Brasil. Segundo Sadek as palavras de 
Ada Grinover foram:  “the Public Prosecution´s model employed in the state of São Paulo or Paraná, for 
example, is not a reality throughout the entire county... Not all Public Prosecution are as independent or 
autonomous as they could be”  SADEK, Maria Tereza et alli.The New Brazilian Public Prosecution. In: 
Democratic Accountability inLation America.Oxford: Oxford, 2003. p. 211. 
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não pode determinar para que um promotor deixe de atuar em um caso e atue em outro. 

Na pesquisa de opinião esse é um dos pontos mais bem avaliados em relação à 

independência do promotor244. No entanto, ainda se sabe muito pouco sobre a 

repercussão dessa independência individual (indivíduo promotor) na independência da 

instituição Ministério Público. Poder ser que seja um contra-balanço na ausência da 

independência financeira de facto, ou o contrário:  pode gerar problemas de ação 

coletiva e fragilizar a própria instituição.  

Segundo Sadek, um dos principais problemas do Ministério Público hoje é seu 

baixo nível de institucionalização245. A autonomia dada a cada promotor 

individualmente considerado representou um incentivo para a construção de uma 

identidade moldada pelas características individuais de cada membro; e não da 

instituição como um todo. A atuação do Ministério Público está relacionada mais à 

performance individual de cada um dos seus membros considerados isoladamente, que 

pode variar consideravelmente de promotor para promotor.  

De toda sorte, os arranjos institucionais em torno da independência 

administrativa e financeira podem inibir a atuação da instituição Ministério Público, 

especialmente frente ao poder político que compõem a cúpula do Poder Executivo e do 

Legislativo. Isso porque é o Procurador Geral quem pode responsabilizar e propor a 

persecução criminal desses atores políticos por violação à lei.  

Para poder funcionar como instituição de controle, a independência é um 

pressuposto fundamental246. Sem Ministério Público independente não existirá Estado 

de Direito para o poder político. O que pode haver é um aparente governo da lei (rule by 
                                                 
244 No Sudeste a independência funcional do promotor foi avaliada com a nota “muito bom” por 90,4% 
dos entrevistados. Tabela 70. Diagnóstico do Ministério Público nos Estados. Ministério da Justiça: 
Brasília, 2006. p. 102-103 
245 SADEK, Maria Tereza et alli. The New Brazilian Public Prosecution. In: Democratic Accountability 
inLation America.Oxford: Oxford, 2003. p. 208. 
246 GUARNIERI, Carlo. Courts as an Instrument of Horizontal accountability: the case of Latin Europe. 
In:  Democracy and the Rule of law. Org. José Maria Maravall and Adam Przeworski, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. p. 237 
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law), na expressão de Holmes, na qual a legalidade existente é usada para e no interesse 

do Poder Executivo e Legislativo. Num cenário em que a regra constitucional não vale 

para todos, é como se o papel de enforcement do Estado de Direito a ser exercido pelo 

Ministério Público fosse de facto transferido para aquelas instituições políticas. Desse 

modo, há que se desconfiar que a cultura política do Estado, sobre o qual a regra 

constitucional que define a independência do Ministério Público vai incidir, tem um 

peso relevante na definição das efetivas regras do jogo. 

Hugo Melo247, quando da resistência dos governos em Pernambuco, na década 

de 90, em cumprir a regra constitucional relativa à independência do Ministério Público, 

atribuiu a compreensão da política local sobre o significado do Estado de Direito à 

seguinte máxima coronelista: “lei é como cerca de arame farpado; se é alta, passa-se por 

baixo, se é baixa, passa-se por cima.”  

Consoante a ilustração anterior, o arame farpado, ou melhor, os limites que 

Estado de Direito impõem ao poder político poderiam ser calibrados para mais ou para 

menos de acordo com sua melhor satisfação. Num contexto, no qual o Ministério 

Público tem negada sua independência de facto, pode-se falar apenas em Estado de 

Direito aparente. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
247 MELO, Hugo Cavalcanti. A paralização do Ministério Público. In:  Quando a vítima é o Ministério 
Público. Recife: Bagaço, 1998 p. 145 
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