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RESUMO 

 

Que fatores influenciam a independência do Ministério Público? Partindo do pressuposto de 

que a Constituição de 1988 é o marco institucional para analisar o Ministério Público, o 

principal objetivo deste trabalho é identificar quais são os fatores institucionais formais que 

podem influenciar o seu nível de independência. A literatura especializada ressalta a 

independência do Ministério Público, mas são poucos os estudos que fazem um esforço de 

mensuração. Além disso, sua independência não o dispensa de se submeter à supervisão de 

outras instituições. Metodologicamente, combina-se a análise documental da Constituição 

com uma revisão bibliográfica sobre o tema. Adicionalmente, adota-se um modelo de análise 

fatorial de componentes principais para estimar um indicador de independência. Os resultados 

apontam que: 1) as variáveis que influenciam a independência do Ministério Público podem 

ser agrupadas em duas dimensões, uma institucional e uma dos seus membros; 2) a 

independência dos membros do Ministério Público brasileiro é maior do que a da instituição; 

3) a instituição tem prerrogativas que o tornam uma agência de accountability e 4) ainda que 

incipientes, existem instituições capazes de tornar o Ministério Público accountable.   

 

 
Palavras-chave: Ministério Público. Independência. Accountability. 
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ABSTRACT 

 

Which factors explain the independency of Brazilian Procuracy Office (Ministério Público)? 

Assuming the 1988 national Constitution as an institutional landmark to analyze the 

Procuracy Office, the principal aim of this dissertation is to identify which formal institutional 

features can influence its independency level. Specialized literature indeed examines the 

importance of this independence but there are few efforts to measure it. Moreover, its 

independency degree do not dismiss it from others institutions oversight. On methodological 

grounds, I begin by doing a broad review of the literature combined with documental analysis. 

In addition, I employ a main components model to estimate a measure of independence. My 

results are fourfold: 1) the variables that influence the Brazilian Procuracy Office 

independency are best represented by two dimensions, one institutional and other of its 

members; 2) in Brazil, the members` independency is higher than the institutional one; 3) the 

Procuracy Office has institutional prerogatives that empower itself as an accountability 

agency and 4) although incipient, there are institutions capable of making Procuracy Office 

accountable. 

 

Key-words: Ministério Público. Independency. Accountability. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As instituições políticas brasileiras tem sido objeto de intensos debates na Ciência 

Política nacional e internacional. Temas como o sistema partidário (Mainwaring, 2001), o 

Legislativo e o Executivo (Figueiredo e Limongi, 2001; Ames, 2003) são tratados com muito 

vigor e se tornaram objetos de pesquisa canônicos. Curiosamente, o mesmo não pode ser dito 

em relação às instituições do sistema de justiça. Isso porque, salvo melhor juízo, a literatura 

sobre o Judiciário, o Ministério Público, Polícia, Defensoria Pública ainda é escassa, estando 

mais restrita aos acadêmicos do Direito. 

O poder Judiciário tem um papel importante na elaboração e implementação de 

políticas públicas (Taylor, 2007; 2008). Desde Dahl (1957), a Ciência Política reconhece que 

o Judiciário preenche um papel fundamental como uma instituição para a tomada de decisão 

sobre questões controversas da política nacional. A visão clássica dos tribunais como 

instâncias exclusivamente legais vem sendo cada vez mais contestada. Com isso, trabalhos 

importantes surgem no sentido de estudar “como e sob que condições os tribunais influenciam 

as decisões tomadas no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo” (Taylor, 2007, p. 230). 

Mesmo assim, no caso da América Latina e do Brasil mais especificamente, a Ciência Política 

incorpora pouco o Judiciário na análise da tomada de decisões governamentais.  

Inserido no sistema de justiça, o Ministério Público também surge como um ator 

político importante (Sadek, 2008; Kerche, 2003; Arantes, 2002). Ator político não no sentido 

de ator partidário, movido por ideologias e agindo com parcialidade, mas sim: 

 
 [n]a configuração de uma instituição e de seus integrantes como agente 
dotado de poder, de recursos de poder, que possibilitam e credenciam 
atuações na vida pública, com capacidade de alterar os rumos da vida 
pública e de impor suas decisões. Deste ponto de vista, o Ministério Público, 
assim como o Poder Judiciário, são atores políticos (Sadek, 2009, p. 31). 

 
O debate teórico acerca do Ministério Público no Brasil ainda é incipiente 

(McAllister, 2008). Nos Estados Unidos, questões como a discricionariedade desfrutada pelos 

promotores (prosecutors), accountability e a existência de barganhas são centrais no debate 

(LaFave, 1970; Lynch, 1997; McAllister, 2008). No Brasil, a literatura se preocupou 

inicialmente com os fatores que motivaram a autonomização do Ministério Público (Arantes, 

2002; Kerche, 2003). Isto é, os trabalhos procuravam explicar como o Ministério Público 

adquiriu independência frente aos outros Poderes do Estado. 
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Outros temas importantes, como mecanismos de controle e accountability, grau de 

discricionariedade, temas comuns na literatura norte-americana, vem aos poucos se inserindo 

na literatura nacional. Dois pontos são importantes e interligados no estudo do Ministério 

Público. O primeiro ponto, e o mais estudado, é que o Ministério Público aparece como uma 

agência de accountability horizontal (Sadek e Cavalcanti, 2003; McAllister, 2008). O outro 

ponto é um antigo dilema da Ciência Política: quem controla os controladores? Ou seja, como 

fazer as instituições de accountability serem accountables? 

Neste sentido, o presente trabalho busca se inserir nessa agenda de pesquisa. Com a 

Constituição de 1988, a instituição sofreu modificações significativas (Arantes, 2002; Kerche 

2003; Casagrande, 2008; Sadek, 2008). Anteriormente ligado ao Executivo, o seu atual 

posicionamento constitucional não o vincula a nenhum dos Poderes do Estado. Além disso, o 

Parquet1 adquiriu autonomia funcional, que consiste na possibilidade de tomar decisões sem 

injunções de outros órgãos ou Poderes do Estado. Além dessas garantias institucionais, o 

leque de atuação do Ministério Público foi ampliado. A função clássica desta instituição é 

propor ação penal. Todavia, o Ministério Público também assumiu o papel de uma agência de 

accountability em relação a outros atores do Estado e a fiscalização do cumprimento das leis. 

Assim, “a instituição passou a ser uma entidade estatal mas não governamental de defesa dos 

interesses da sociedade civil” (Casagrande, 2008, p. 103).  

Diante dessas prerrogativas e do alto grau de autonomia apontado pela literatura 

(Arantes, 2002; Kerche, 2003; Mazzilli, 2005; Sadek, 2008, 2009), o objetivo principal do 

presente trabalho é identificar quais são os fatores institucionais capazes de interferir na 

independência do Ministério Público. A literatura nacional ressalta bastante a independência 

do Ministério Público, mas falta uma análise sistemática das variáveis que a compõe. Além 

disso, Mazzilli (2007) destaca que essa independência do Ministério Público não o dispensa 

de se submeter à supervisão de outras instituições. Sadek e Cavalcanti (2003) afirmam que um 

dos desafios dos pesquisadores é responder como conciliar independência institucional com 

accountability. Na visão das autoras, a independência não pode ser exercida sem mecanismos 

que tornem a instituição accountable.  

Tendo isto em mente, esta dissertação se organiza da seguinte forma. No primeiro 

capítulo, define-se o objeto. O principal objetivo é reconstruir o surgimento do atual desenho 

institucional do Ministério Público, sendo os trabalhos da Constituinte e a própria 

                                                 
1 O mais comum é indicar a origem do Ministério Público nos procuradores do rei da França. Como uma alusão 
às origens históricas francesas, o termo Parquet (assoalho das salas de audiência, sobre o qual esses magistrados 
tinham assento) é utilizado frequentemente para se referir ao Ministério Público (Mazzilli, 2005). 
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Constituição de 1988 os marcos centrais de análise, visto que foi com ela que a instituição 

adquiriu independência. Em seguida, apresenta-se o atual desenho institucional do Ministério 

Público e as principais explicações sobre o assunto. 

O segundo capítulo analisa as variáveis do desenho institucional do Ministério 

Público que podem influenciar a sua independência. Para isso, serão considerados elementos 

apontados pela literatura (Moreno et al, 2003; McAllister, 2008; Voigt et al, 2008; 2010) que 

fazem parte da dimensão de independência do Ministério Público. Vale ressaltar que no 

presente trabalho independência é a possibilidade de tomar decisões sem a interferência de 

outros atores, por isso o foco no desenho institucional. Além disso, a preocupação é com 

características institucionais formais. Faz-se também um esforço de mensuração no sentido de 

estimar uma medida de independência. Em termos metodológicos, utiliza-se analise fatorial 

de componentes principais para identificar que variáveis contribuem para criar um fator de 

independência. 

O terceiro capítulo discute o papel do Ministério Público como uma agência de 

accountability assim como a necessidade de agências de accountability serem accountables. 

Para isso, discute-se o conceito de accountability e analisa-se em que medida o Ministério 

Público pode ser incluído na rede de accountability.  

Por fim, são apresentadas as principais conclusões deste trabalho. 
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2. O NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO M INISTÉRIO PÚBLICO  

 

2.1 A Assembléia Nacional Constituinte (1987/88) e o Ministério Público 

O período de transição do regime autoritário para democracia no Brasil foi lento e 

gradual, transcorrendo onze anos para que os civis retornassem ao poder e mais cinco para 

que o presidente da República fosse eleito por voto popular (Kinzo, 2001).  

O governo militar-autoritário teve características um tanto paradoxais (Kinzo, 2001). 

Por um lado, do ponto de vista político, pode ser considerado um regime tipicamente militar, 

visto que as Forças Armadas passaram a dirigir o país após o golpe que depôs o presidente 

João Goulart em 1964. Por outro lado, os militares mantiveram regras e procedimentos típicos 

de uma democracia representativa, como o funcionamento do Congresso e do Judiciário 

(ainda que tenham tido seus poderes reduzidos e diversos membros afastados), a alternância 

da presidência foi mantida, assim como as eleições periódicas e o funcionamento do sistema 

partidário, embora sob controle e influência direta dos militares (Kinzo, 2001). 

Esse arranjo político influenciou a transição brasileira. Os militares, principalmente 

no início, tiveram grande influência no processo, sendo a transição não só fruto da luta dos 

civis por um regime democrático, mas também da própria decisão daqueles de iniciar o 

processo de redemocratização. Segundo Kinzo (2001), a transição pode ser divida em três 

fases: a primeira é de 1974 a 1982, iniciando-se com o governo Geisel. Nesta fase, a dinâmica 

política da transição ainda estava sob controle dos militares. A segunda fase é de 1982 a 1985, 

também sob domínio dos militares, mas com a inserção de atores civis no processo político. 

Por fim, a terceira fase, de 1985 a 1989, na qual os militares deixaram de ter o papel principal, 

sendo substituídos pelos políticos civis.  

O ponto de partida do processo de redemocratização brasileira foi a subida ao poder 

do general Geisel em 1974 e o anúncio do seu projeto de distensão “lenta, gradual e segura”. 

Para Kinzo (2001), vários fatores influenciaram essa escolha. O primeiro deles foram as 

eleições ocorridas em 1974, que tiveram como grande vitorioso o MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro), partido de oposição ao regime autoritário. Além disso, o conflito 

interno nas Forças Armadas e a emergência de graves problemas econômicos também 

influenciaram a decisão por um processo controlado. Os militares almejavam se afastar do 

governo, mas se manter, de alguma forma, no poder (Zaverucha, 1994).  
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O anúncio do projeto de Geisel foi seguido pelo fim do Ato Institucional nº 52, a 

aprovação da anistia e o fim do regime bipartidário compulsório, permitindo a criação de 

novos partidos, ainda que tenha sido uma manobra dos militares para dividir a oposição e 

manter a transição sob controle. 

As eleições de 1982 iniciaram a segunda fase da transição. Os novos partidos que 

haviam sido criados participaram das eleições, os políticos que tinham perdido seus direitos 

ao longo do regime militar puderam voltar a participar da vida pública e, depois de mais de 15 

anos, os governadores estaduais puderam ser eleitos por voto popular. Os militares obtiveram 

vários ganhos nessas eleições, mas a oposição, notadamente o PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro), também obteve conquistas, se inserindo como ator relevante do 

processo de transição. A tentativa derrotada de estabelecer eleições diretas para a presidência 

já em 1984 (“Diretas-Já”) mostrou que os militares estavam dispostos a manter o controle do 

processo sucessório presidencial. Sendo assim, a oposição tinha duas opções: tentar 

influenciar a sucessão presidencial jogando conforme as regras já estabelecidas, buscando 

simpatizantes dissidentes dentro do governo, ou romper as regras do jogo, mobilizando a 

sociedade civil. O PMDB, maior partido e também de maior influência, optou pela primeira 

saída, estabelecendo, assim, uma “transição negociada”. O PT (Partido dos Trabalhadores) 

tinha como escolha a segunda opção, mas ainda era um partido sem grande representatividade 

no Colégio Eleitoral e, embora tenha orientado seus parlamentares a não participar da escolha 

do sucessor de Figueiredo, essa decisão não teve influência decisiva no resultado do processo, 

a não ser sua própria afirmação como um partido mais à esquerda no espectro partidário 

brasileiro (Kinzo, 2001). 

A eleição presidencial foi indireta e o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves e 

José Sarney em 1985, iniciando-se a terceira fase. A doença inesperada de Tancredo, seguida 

de sua morte, fez com que seu vice Sarney assumisse a presidência. Embora possa se 

considerar que nesta fase os civis assumiram o papel principal, ainda é possível identificar a 

influência dos militares. Com a morte de Tancredo, iniciou-se uma discussão sobre quem 

deveria ser empossado, se o vice-presidente ou o presidente da Câmara dos Deputados, 

Ulysses Guimarães. Segundo Zaverucha (1994), a decisão por Sarney em detrimento de 
                                                 
2 Ao todo foram decretados 17 Atos Institucionais. Eles foram uma forma de manter o regime militar na 
legalidade. O Ato Institucional nº 5 (AI-5) representa o endurecimento do regime militar. Dentre as suas 
determinações, estavam que o presidente poderia fechar o Congresso Nacional, decretar a intervenção nos 
Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer 
cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais Também foi 
suspendida a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem 
econômica e social e a economia popular (Ato Institucional nº 5, disponível em: 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=194620). 
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Ulysses foi uma escolha dos militares, já que aquele estava mais alinhado aos interesses das 

Forças Armadas. Sarney assumiu: 

 
sem um plano de governo propriamente dito e com um sério déficit em 
legitimidade: uma figura política marcada por anos de vínculos com os 
militares, que assumia o poder sem o respaldo das urnas e que não era das 
fileiras do partido que esperava dessa vez governar – o PMDB (Kinzo, 2001, 
p. 7). 

 

Logo após assumir a presidência, Sarney enviou ao Congresso Nacional uma 

mensagem com proposta de convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte3. Ainda 

em 1985, Sarney reuniu um grupo de notáveis, instituindo a “Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais”, que ficou mais conhecida como “Comissão Afonso Arinos”, presidente da 

mesma. Ao contrário do que se esperava, o trabalho da Comissão foi tratado pelo governo 

como um relatório, e não propriamente como um anteprojeto. Segundo Bonavides e Andrade 

(1989),  

 
o governo não considerou o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos um 
projeto de governo, mas um simples texto de curiosidades e sugestões, ao 
mesmo nível de quantos haviam sido elaborados e oferecidos à Assembléia 
por juristas insuladamente ou por entidades da sociedade civil, como a OAB, 
do Rio Grande do Sul. Em suma, tinham os constituintes de partir do ponto 
zero (Bonavides e Andrade, 1989, p. 455). 

 

Para resolver esse problema e fazer com que todos os parlamentares pudessem 

participar da Assembléia foi feito o Regimento Interno, que determinava a criação de oito 

Comissões Temáticas, cada uma dividida em três Subcomissões. As Comissões Temáticas 

formulavam as propostas e enviavam a uma comissão central, chamada Comissão de 

Sistematização. Nesta última era feito o esboço de um projeto final que seria levado à 

discussão no plenário geral da Assembléia. Buscava-se preencher as vagas das Comissões e 

Subcomissões temáticas de acordo com a proporcionalidade dos parlamentares na 

Assembléia. Mas também se levava em conta outros critérios, como a motivação partidária, 

motivação profissional e interesses regionais (Kerche, 2003). 

Para os propósitos dessa dissertação é importante analisar em que medida as 

mudanças ocorridas no Regimento Interno da Assembléia influenciaram a “Comissão de 

                                                 
3 Segundo Zaverucha (2005), houve um intenso debate se deveria ser estabelecida uma Assembléia Constituinte 
exclusiva ou uma Assembléia Constituinte congressual. A opção pela segunda forma se deu porque para uma 
Assembléia Nacional Constituinte exclusiva teriam que ser convocadas eleições para escolher os membros dessa 
Assembléia. Isso traria um elemento surpresa com o qual os grupos políticos não estavam dispostos a lidar. Com 
a Assembléia Constituinte de natureza congressual, os senadores e deputados seriam os mesmos, o que 
aumentava o controle sobre o resultado da nova Constituição e a influência dos militares. 
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Organização dos Poderes e Sistemas de Governo” e mais especificamente a “Subcomissão do 

Poder Judiciário e do Ministério Público”4. Tal Subcomissão era em sua maioria formada por 

parlamentares do PMDB, ocupando inclusive a presidência, e a relatoria ficou com PT. A 

Subcomissão em questão pode ser considerada uma das mais a esquerda de todas as vinte e 

quatro Subcomissões (Kerche, 2003). Segundo Vianna Lopes (2000), a alocação do 

Ministério Público junto com o poder Judiciário já é um indicativo da equivalência do status 

constitucional entre as instituições. Isso porque os nomes dados às Comissões e Subcomissões 

já é uma alusão do que poderia vir a ser a Constituição (Kerche, 2003). 

Pelo Regimento Interno vigente até janeiro de 1988, a Comissão de Sistematização 

detinha muitos poderes. Por exemplo, ela poderia inserir no seu projeto emendas rejeitadas 

pelas Comissões e Subcomissões temáticas, “garantindo um poder que não se limitava a 

apenas agrupar as sugestões advindas das outras instâncias” (Kerche, 2003, p. 26). Além 

disso, as votações em plenário tinham um funcionamento que garantia o papel central da 

Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. Isso porque tanto a Comissão de Sistematização 

como a Mesa tinham um perfil mais progressista, o que gerou uma insatisfação nos 

parlamentares mais conservadores. De acordo com Kerche (2003), 

 
Essas vantagens da Comissão de Sistematização e, portanto, de um PMDB 
que se alinhava mais à esquerda, garantiu que o projeto relativo ao 
Ministério Público, apresentado naquele momento, prevesse [sic] ainda mais 
autonomia e mais poderes aos promotores e procuradores de justiça, do que 
o previsto posteriormente na Constituição de 1988. Isto começou a ser 
construído na Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público 
(ainda mais progressista do que a Comissão de Sistematização) e confirmado 
pela comissão temática respectiva. Quanto mais o debate adentrou ao 
plenário, afastando-se das subcomissões e comissões, e, conseqüentemente, 
mais conservador era o perfil dos que podiam interferir no projeto, mais 
instrumentos de limitação à organização eram criados (Kerche, 2003, p. 27-
28). 

 

O resultado dessa insatisfação foi a criação de um bloco suprapartidário e de caráter 

conservador, denominado “Centrão”. Esse grupo fez uma campanha pela reforma do 

Regimento Interno, o que acabou sendo conseguido. Dessa forma, o Centrão passou a 

interferir diretamente na elaboração da Constituição. Um passo fundamental dado pelo grupo 

foi conseguir elaborar um projeto paralelo ao da Comissão de Sistematização, que ficou 

conhecido por “Projeto do Centrão”, e fazer com que, dadas as novas regras do Regimento 

                                                 
4 A Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo estava dividida em três subcomissões, a saber: 
Subcomissão do Poder Legislativo, Subcomissão do Poder Executivo e Subcomissão do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. 
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Interno, o seu projeto tivesse precedência em relação ao da Comissão de Sistematização nas 

votações em plenário.  

Embora o Ministério Público não fosse tema de confrontos diretos entre blocos e 

alianças dos congressistas, “o seu tratamento institucional estava vinculado a uma 

determinada composição de forças políticas, favorável à independência que lhe era conferida” 

(Vianna Lopes, 2000, p. 142). Desta forma, essas transformações no cenário político da 

Assembléia tiveram impacto nas questões referentes ao Ministério Público. O Centrão 

conseguiu que parte da sua proposta, menos garantidora de autonomia para os promotores e 

procuradores, fosse aprovada: 

 
com a mudança do regimento e o maior poder de fogo dos conservadores – 
obrigando o PMDB progressista a negociar com as alas à direita - fez com 
que o Ministério Público recebesse instrumentos institucionais que 
limitassem, ainda que imperfeitamente, a independência da organização em 
relação aos políticos e não recebessem doses ainda maiores de poder 
(Kerche, 2003, p. 28). 

 

Segundo Kerche (2003), “é possível afirmar que o modelo de Ministério Público, 

adotado pela Assembléia Nacional Constituinte, não foi mais radical porque o Centrão forçou 

uma negociação com o ‘rolo compressor dos progressistas’” (Kerche, 2003, p. 30). Por 

conseguinte, o projeto foi a plenário já com um acordo prévio, fruto do trabalho dos grupos 

que tentavam conciliar os interesses do Centrão e dos progressistas. Nenhum dos partidos 

com representação na Assembléia recomendou voto negativo à proposta referente ao Parquet. 

Além da proposta do Centrão, houve outros projetos. No presente capítulo serão 

focalizados os seguintes textos: o da Comissão da Organização dos Poderes, os da Comissão 

de Sistematização, o do Centrão, a proposta da Confederação Nacional do Ministério Público 

– CONAMP - (a “Carta de Curitiba”5), os Projetos de Constituição e a Constituição. 

O argumento é que quando o primeiro Regimento Interno estava em vigor, quanto 

mais o projeto se afastava da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

menor o poder e a autonomia do Ministério Público. Com a mudança do Regimento Interno, 

esse poder e autonomia se tornaram ainda menores, havendo mudanças fundamentais no 

desenho institucional do Ministério Público (Kerche, 2003). 

É verdade que alguns pontos, como a definição da instituição e a localização 

constitucional do Ministério Público, não sofreram mudanças significativas ao longo dos 

                                                 
5 A “Carta de Curitiba” foi resultado do Primeiro Encontro Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e 
Presidentes de Associações do Ministério Público, realizado em junho de 1986, em Curitiba. O objetivo foi obter 
um anteprojeto uniforme para a Constituinte. 
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trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. No caso da localização do Ministério Público, 

verifica-se que a tendência presente em todos os projetos era separar a instituição do Poder 

Executivo (ao qual era ligado antes da Constituição de 1988) ou de qualquer outro Poder do 

Estado. Nas propostas em que o Ministério aparece como uma Seção de Capítulo, outros 

agentes de Justiça eram incluídos, como por exemplo, “Das Defensorias Públicas” e “Da 

Advocacia Geral da União”6. Com relação à definição da instituição, também foram feitas 

poucas alterações. O projeto mais divergente é a “Carta de Curitiba”, que previa a defesa da 

Constituição e do interesse público. As tabelas abaixo comparam os projetos. 

 

 

Tabela 01: Localização do Ministério Público 

Projeto Localização 
Comissão da Organização dos Poderes e 

Comissão de Sistematização jun./jul. 
1987 

Incluído como um Capítulo à parte 

Comissão de Sistematização ago. 1987 Seção II no Capítulo “Das Funções 
Essenciais ao Exercício dos Poderes” 

Comissão de Sistematização set./nov. 
1987 

Seção II no Capítulo “Das Funções 
Essenciais à Administração da Justiça” 

Projeto do Centrão Seção I no Capítulo “Das Funções 
Essenciais à Administração da Justiça” 

“Carta de Curitiba”  Incluído como um capítulo à parte 

Projeto de Constituição jul. 1988 Seção I no Capítulo “Das Funções 
Essenciais da Administração da Justiça” 

Projeto de Constituição set. 1988 e 
Constituição 

Seção I no Capítulo “Das Funções 
Essenciais à Justiça” 

Fonte: Kerche (1999; 2003). Elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Atualmente, o Capítulo IV – “Das Funções Essenciais à Justiça” está dividido em Seção I – “Do Ministério 
Público”, Seção II – “Da Advocacia Pública” e Seção III – “Da Advocacia e da Defensoria Pública”. 
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Tabela 02: Definição do Ministério Público 

Projeto Definição 

Comissão da Organização dos Poderes e 
Comissão de Sistematização jun./jul. 1987 

“O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa do regime democrático, 
da ordem jurídica e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis” 

Comissão de Sistematização ago. 1987 

“O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica da 
legalidade democrática, e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis” 

Comissão de Sistematização set. 1987 

“O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do 
regime democrático, e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis” 

“Carta de Curitiba” 

“O Ministério Público, instituição permanente do 
Estado, é responsável pela defesa do regime 
democrático e do interesse público, velando pela 
observância da Constituição e da ordem jurídica.” 

Comissão de Sistematização nov. 1897; Projeto 
do Centrão, Projeto de Constituição jul. 1988 e 

Constituição 

“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” 

Fonte: Kerche (1999; 2003); Vianna Lopes (2000). Elaboração da autora. 

 

Embora nesses aspectos tenha havido relativo consenso, é importante verificar 

outros pontos, principalmente com relação a mecanismos de controle sobre o Ministério 

Público. O que se observa é que os constituintes criaram dispositivos mais rígidos de controle 

do que os propostos pela CONAMP (Kerche, 2003). 

Um aspecto que pode ser observado é a indicação e a exoneração do Procurador-

Geral da República e dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados. Foi nesse ponto que a 

CONAMP obteve sua maior perda. A proposta da CONAMP era de que o Procurador-Geral 

da República fosse indicado pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal 

e que a destituição só se daria se houvesse abuso de poder ou omissão grave. O objetivo da 

CONAMP era que não fossem utilizados critérios restritamente políticos para o afastamento 

do chefe do Ministério Público (Kerche, 2003). Ademais, eles propunham que a destituição só 

poderia ocorrer mediante aprovação do Colégio Superior do Ministério Público. Todavia, a 

proposta promulgada deu maior liberdade ao Presidente de afastar os chefes do Ministério 

Público, visto que não menciona os motivos que levariam ao afastamento. Além disso, é 

necessária a participação do Poder Legislativo através da aprovação do Senado. É verdade 

que o cargo deixou de ser de exclusiva confiança do Presidente, e passou a ser, em alguma 

medida, controlado externamente por outros Poderes do Estado. 
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Com relação ao Procurador-Geral de Justiça, a “Carta de Curitiba” sugeria um 

mandato de dois anos com a possibilidade de uma recondução e que a opção fosse escolhida 

entre os integrantes do Ministério Público. A exoneração só ocorreria por abuso de poder ou 

omissão grave e decidida somente pelo Colégio Superior, sem influência do Governador do 

Estado. Em um dos anteprojetos, como é possível observar na Tabela 3, chegou-se a prever a 

eleição direta entre os integrantes de carreira. Apenas na proposta de julho de 1988 que 

apareceu a idéia de indicação do Governador do Estado a partir da formação de lista tríplice 

pelos integrantes de carreira. A tabela 03 sumariza essas informações. 
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Tabela 03: Indicação e Destituição dos Procuradores-Gerais da República e de Justiça 
Projeto Indicação Destituição 

Comissão de 
Organização dos 

Poderes e Comissão de 
Sistematização junho e 

jul. 1987 

“Cada MP elegerá o seu Procurador-Geral, na forma da 
lei, dentre os integrantes da carreira, para mandato de 
três anos, permitindo-se uma recondução”. 

Não é prevista a destituição. 

Comissão de 
Sistematização ago. 

1987 

“Cada Ministério Público elegerá lista tríplice, na 
forma da lei, para escolha de seu Procurador-Geral, 
dentre integrantes da carreira, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução” 

“A exoneração de ofício de qualquer 
Procurador-Geral, antes do término de seu 
mandato, dependerá de anuência prévia de 
dois terços do Senado da República; no caso 
de Procurador-Geral de Estado, a anuência 
dependerá de dois terços da respectiva 
Assembléia Legislativa” 

Comissão de 
Sistematização 
set./nov. 1987 

“O Ministério Público Federal formará lista tríplice 
para escolha do Procurador-Geral da República e os 
demais Ministérios Públicos elegerão seu Procurador-
Geral, em qualquer caso, dentre integrantes da carreira, 
para mandato de dois anos, permitida uma recondução” 

“Os Procuradores-Gerais poderão ser 
destituídos por deliberação de dois terços do 
Senado da República ou das Assembléias 
Legislativas, conforme o caso, por abuso de 
poder ou grave omissão dos deveres do cargo, 
mediante representação da maioria dos 
integrantes daquelas Casas, do Presidente da 
República ou dos Governadores ou do órgão 
colegiado competente do respectivo 
Ministério Público” 

Projeto do Centrão 

“O Ministério Público da União tem por Chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo 
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 
trinta e cinco anos com notável saber jurídico e 
reputação ilibada, e integrante do Ministério Público 
Federal, após aprovação de seu nome pela maioria 
absoluta do Senado Federal, servindo por tempo 
correspondente ao mandato presidencial” 
“O Ministério Público dos Estados terá seu Procurador-
Geral nomeado pelo Governador do Estado, dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei estadual” 

“O Ministério Público dos Estados terá seu 
Procurador-Geral nomeado pelo Governador 
do Estado, dentre integrantes da carreira, na 
forma da lei estadual” 
“A exoneração do Procurador-Geral da 
República antes do tempo mencionado neste 
artigo deverá ser precedida de autorização da 
maioria do Senado Federal” 
No caso dos Ministérios Públicos estaduais, 
não foi prevista a exoneração. 

“Carta de Curitiba” 

“O Procurador-Geral da República será nomeado pelo 
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 
trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal, e servirá por tempo determinado, que 
não poderá exceder, entretanto, o período presidencial 
correspondente.” 
“Cada Ministério Público [Estadual] elegerá seu 
Promotor-Geral7, na forma da lei local, dentre 
integrantes da carreira, para mandato de dois anos, 
permitida sua recondução.” 

“O Procurador-Geral somente poderá ser 
destituído em caso de abuso de poder ou 
omissão grave no cumprimento dos deveres 
do cargo por deliberação do Colégio 
Superior, pelo voto mínimo de dois terços.” 
“O Promotor-Geral somente poderá ser 
destituído em caso de abuso de poder ou 
omissão grave no cumprimento dos deveres 
do cargo, por deliberação do Colégio 
Superior, pelo voto mínimo de dois terços.” 

Projeto jul./set. 1988 e 
Constituição 

“O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo 
Presidente da República dentre integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu 
nome pela maioria absoluta dos membros do Senado 
Federal, para mandato de dois anos, permitida a 
recondução” 
“Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 
Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para 
escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução” 

“A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal” 
“Os Procuradores-Gerais dos Estados e o do 
Distrito Federal e Territórios poderão ser 
destituídos por deliberação da maioria 
absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei 
respectiva” 

Fonte: Kerche (1999; 2003); Vianna Lopes (2000). Elaboração da autora. 

 

                                                 
7 A “Carta de Curitiba” previa a mudança da denominação do chefe do Ministério Público Estadual de 
“Procurador-Geral de Justiça” para “Promotor-Geral”.  
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É bem verdade que o projeto promulgado não é idêntico à proposta do Centrão. Mas 

também é correto dizer que a sua entrada no jogo político forçou uma negociação, 

influenciando o resultado final. Provavelmente, sem a formação do Centrão, os Procuradores-

Gerais, tanto da República quanto os de Justiça, teriam ainda mais independência (Kerche, 

2003). 

Um outro ponto importante referente a instrumentos de controle diz respeito aos 

mecanismos de subordinação do Ministério Público em relação aos políticos, que asseguram 

um grau elevado de autonomia à organização. Todas as propostas sugeriam que seriam 

princípios fundamentais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência 

funcional. No entanto, os instrumentos que garantiam tal independência funcional sofreram 

mudanças no decorrer dos trabalhos da Assembléia e ratificam o argumento de que quanto 

mais distante da Comissão de Organização dos Poderes, menor era a autonomia sustentada 

para o Ministério Público. Os projetos iniciais defendiam que a autonomia deveria ser 

funcional, administrativa e financeira. Posteriormente, a previsão de autonomia financeira8 foi 

retirada. A tabela a seguir apresenta essas informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 A autonomia financeira não é assegurada explicitamente na Constituição. Todavia, a Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público (Lei nº 8.625/1993, Art. 3) e a Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lcp. nº 
75/1993, Art. 22) a garantem. 
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Tabela 04: Autonomias do Ministério Público 

Projeto Autonomias 

Comissão da Organização dos Poderes; 
Comissão de Sistematização jun/jul. 1987 

“Ao Ministério Público fica assegurada a autonomia funcional, 
administrativa e financeira, com dotação orçamentária própria e 
global, competindo-lhe dispor sobre sua organização e 
funcionamento, prover seus cargos, funções e serviços 
auxiliares, obrigatoriamente por concurso de provas e de provas 
e títulos” 
“O Ministério Público proporá ao Legislativo a fixação de 
vencimentos e vantagens de seus membros e servidores, a 
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem 
como seu orçamento (...)” 

Comissão de Sistematização ago./set. 1987 

“Ao Ministério Público fica assegurada a autonomia funcional e 
administrativa, competindo-lhe dispor, na forma da lei, e 
obedecido o que dispõe o parágrafo [...] sobre sua organização 
e funcionamento, provendo seus cargos, funções e serviços 
auxiliares por concurso público” 
“O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias” 

Comissão de Sistematização nov. 1987 

“Ao Ministério Público fica assegurada a autonomia funcional e 
administrativa, competindo-lhe dispor, na forma da lei, e 
obedecido o que dispõe o parágrafo (...) sobre a própria 
organização e funcionamento, provendo seus cargos, funções e 
serviços auxiliares por concurso público” 
“O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias” 

Projeto do Centrão “Ao Ministério Público fica assegurada autonomia 
administrativa, na forma da lei” 

“Carta de Curitiba” 

“Ao Ministério Público fica assegurada autonomia funcional, 
administrativa e financeira com dotação orçamentária própria e 
global.” 
“O Ministério Público proporá seu orçamento ao Legislativo, 
bem como a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos 
respectivos vencimentos.” 

Projeto jul./set. 1988 e Constituição 

“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 e de provas e títulos; a lei disporá sobre sua organização 
e funcionamento” 
“O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias” 

Fonte: Kerche (2003); Carta de Curitiba (1986). Elaboração da autora. 

 

Existem ainda outras questões importantes quando se trata das diferenças entre os 

projetos apresentados e a Constituição. Uma delas refere-se ao impedimento dos integrantes 

do Ministério Público em preencher cargos na administração pública e exercer atividade 

político-partidária. A “Carta de Curitiba” propunha a liberdade para o exercício de cargo 

público eletivo e administrativo de excepcional relevância. Desde o início os constituintes 

mostraram tendência em vetar esse ponto, indicando receio de que os promotores e 
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procuradores usassem seus cargos para se lançar politicamente ou beneficiar aliados (Kerche, 

2003). Sendo assim, os anteprojetos seguintes buscaram proibir a prática, vedando qualquer 

outra função pública e atividade político-partidária9. O texto final da Constituição previa duas 

exceções: admitia-se que lei infraconstitucional estabelecesse exceções e quem já fosse 

membro do Ministério Público antes da promulgação da Constituição poderia optar pelo 

regime antigo (Mazzilli, 2005).  

A relação do Ministério Público com a Polícia é outro aspecto que merece destaque. 

A CONAMP previa a promoção da ação penal pública e a supervisão dos procedimentos 

investigatórios como atividade exclusiva do Ministério Público, podendo requisitá-los e 

avocá-los. O monopólio da ação penal pública foi conseguido, todavia, com relação ao 

inquérito penal e a relação do Ministério Público com a polícia, algumas mudanças são 

percebidas. Ao longo dos trabalhos da Constituinte, o papel da instituição nas investigações 

criminais foi bastante limitado, mantendo, assim, uma divisão do trabalho no que diz respeito 

à questão penal, já que a Polícia continuou tendo papel preponderante nessa área. Um dos 

fatores que ocasionaram essa diminuição de poder foi a organização da Associação de 

Delegados, que queria uma menor influência do Ministério Público nas suas atividades 

(Kerche, 1999; 2003). De acordo com Kerche (2003), 

 
Os constituintes acharam por bem aprovar um projeto em que, embora seja 
previsto o exercício do controle externo por parte dos promotores em relação 
à polícia, após a regulamentação de lei complementar, a requisição de 
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial deve sempre 
indicar os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais – 
distante, portanto, da ‘Carta de Curitiba’ que apregoava a supervisão por 
parte dos integrantes do Ministério Público dos ‘procedimentos 
investigatórios, podendo requisitá-los e avocá-los’ (Kerche, 2003, p. 35). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A única atividade “extra” que os promotores e procuradores podem exercer é o magistério. 



 25 

Tabela 05: Relação entre o Ministério Público e a Polícia 

Projeto Ministério Público e Polícia 

Comissão da Organização dos 
Poderes, Comissão de 

Sistematização jun./jul. 1987 

“Requisitar atos investigatórios e exercer a supervisão da investigação 
criminal” 
“Requisitar atos investigatórios criminais, podendo acompanhá-los e 
efetuar correição na Polícia Judiciária, sem prejuízo da permanente 
correição judicial” 
“A instauração de procedimento investigatório criminal será 
comunicada ao Ministério Público, na forma da lei” 
“Para o desempenho de suas funções, pode o Ministério Público 
promover ou requisitar à autoridade competente a instauração de 
inquéritos necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo 
avocá-los para suprir omissões, ou quando destinadas à apuração de 
abuso de autoridade, além de outros casos que a lei especificar” 

Comissão de Sistematização ago. 
1987 

“Requisitar a instauração de inquérito policial, determinar diligências 
investigatórias, podendo supervisionar a investigação criminal e 
promover inquérito civil” 
“A instauração de procedimento investigatório criminal será 
comunicada ao Ministério Público, na forma da lei” 
“As promoções e os despachos dos membros do Ministério Público 
serão sempre fundamentados” 

Comissão de Sistematização 
set./nov. 1987 

“Ao Ministério Público compete exercer controle externo sobre a 
atividade policial” 
“Serão sempre fundamentadas as promoções e as cotas dos membros do 
Ministério Público, inclusive para requisitar diligências investigatórias e 
instauração de inquérito policial” 

Projeto do Centrão 

“Exercer controle externo sobre a atividade policial, na forma da lei 
complementar, mencionado no artigo anterior (“Lei Complementar 
organizará o Ministério Público da União e disporá sobre o seu 
funcionamento e competência e a disciplina, vantagens, direitos e 
deveres de seus integrantes, inclusive a vitaliciedade, a inamovibilidade 
e a irredutibilidade de vencimentos”) 
“Serão sempre fundamentadas quaisquer manifestações dos órgãos do 
Ministério Público, inclusive para requisitar diligências investigatórias 
ou inquérito policial” 

“Carta de Curitiba” 

“Promover a ação penal pública e supervisionar os procedimentos 
investigatórios, podendo requisitá-los e avocá-los” 
“Intervir nos processos judiciais nos casos previstos em lei ou quando 
entender existir interesse que lhe caiba defender” 

Projeto de Constituição jul. 1988 

“Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar” 
“Requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais” 

Projeto de Constituição set. 1988 e 
Constituição 

“Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior” (“Leis complementares 
da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o 
estatuto de cada Ministério Público ...”) 
“Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais” 

Fonte: Kerche (2003); Carta de Curitiba (1986). Elaboração da autora. 

 

Com relação à ação civil pública, o Ministério Público garantiu amplos poderes. A 

ação civil pública é um dos principais instrumentos que o Ministério Público detém para a sua 

atuação. Ela é uma espécie de ação judicial que permite a representação, junto ao Judiciário, 

de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, como aqueles ligados ao meio 
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ambiente, consumidor, patrimônio cultural, etc. E, apesar da instituição não ter o monopólio 

da ação civil pública, é na Seção destinada ao Ministério Público que tal instrumento é 

mencionado.  

Quanto ao inquérito civil, o Ministério Público é o único responsável pela sua 

instauração. O inquérito civil é um procedimento administrativo que permite ao promotor de 

justiça investigar determinado caso, recolhendo provas e elementos que o convençam da 

necessidade ou não de instaurar um processo judicial, ou seja, uma ação civil pública (Silva, 

2001). A tabela 06 sintetiza essas propostas. 
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Tabela 06: Ação Civil Pública e Inquérito Civil 
Projeto Ação civil Pública e Inquérito Civil 

Comissão da Organização dos Poderes; 
Comissão de Sistematização junho 1987 

“Promover ação civil pública, nos termos da lei, para a proteção do 
patrimônio público e social, dos interesses difusos e coletivos, 
notadamente os relacionados com o meio ambiente e os direitos do 
consumidor, dos direitos indisponíveis e das situações jurídicas de 
interesse geral ou para coibir abuso da autoridade ou do poder econômico" 
“Para o desempenho de suas funções, pode o Ministério Público promover 
ou requisitar à autoridade competente a instauração de inquéritos 
necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo avocá-los para 
suprir omissões, ou quando destinadas à apuração de abuso de autoridade, 
além de outros casos que a lei especificar” 

Comissão de Sistematização julho 1987 

“Promover ação civil para a proteção do patrimônio público e social, dos 
interesses difusos e coletivos, notadamente os relacionados com o meio 
ambiente inclusive o do trabalho e os direitos do consumidor, dos direitos 
indisponíveis e das situações jurídicas de interesse geral ou para coibir 
abuso da autoridade ou do poder econômico” 
“Para o desempenho de suas funções, pode o Ministério Público promover 
ou requisitar à autoridade competente a instauração de inquéritos 
necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo avocá-los para 
suprir omissões, ou quando destinadas à apuração de abuso de autoridade, 
além de outros casos que a lei especificar” 

Comissão de Sistematização agosto 1987 

“Promover ação civil para a proteção do patrimônio público e social, dos 
interesses difusos e coletivos, notadamente os relacionados com o meio 
ambiente inclusive o do trabalho e os direitos do consumidor, dos direitos 
indisponíveis e das situações jurídicas de interesse geral ou para coibir 
abuso da autoridade ou do poder econômico” 
“Requisitar a instauração de inquérito policial, determinar diligências 
investigatórias, podendo supervisionar a investigação criminal e promover 
inquérito civil” 

Comissão de Sistematização setembro 1987 

“Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços sociais de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, apurando 
abusos e omissões de qualquer autoridade e promovendo as medidas 
necessárias à sua correção e punição dos responsáveis” 
“Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, dos interesses difusos e coletivos, 
notadamente os relacionados com o meio-ambiente, inclusive o do 
trabalho, e os direitos do consumidor, dos direitos indisponíveis e das 
situações jurídicas de interesse geral ou para coibir abuso da autoridade ou 
do poder econômico” 

Comissão de Sistematização novembro 1987 

“Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços sociais de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, apurando 
abusos e omissões de qualquer autoridade e promovendo as medidas 
necessárias à sua correção e punição dos responsáveis” 
“Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, dos interesses difusos e coletivos, 
notadamente os relacionados com o meio-ambiente, o ambiente do 
trabalho, e os direitos do consumidor, dos direitos indisponíveis e das 
situações jurídicas de interesse geral ou para coibir abuso da autoridade ou 
do poder econômico” 

Centrão 

“Adotar as medidas judiciais necessárias ao efetivo respeito aos direitos 
assegurados nesta Constituição” 
“Promover o inquérito civil e a ação civil para a proteção do patrimônio 
público na forma da lei” 

“Carta de Curitiba” 
“Promover a ação civil pública e tomar medidas administrativas 
executórias em defesa dos interesses difusos e coletivos, dos interesses 
indisponíveis, bem como, na forma da lei, de outros interesses públicos.” 

Projeto julho e setembro de 1988 e Constituição 

“Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia” 
“Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos” 

Fonte: Kerche (2003); Carta de Curitiba (1986). Elaboração da autora. 
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Nesse aspecto, portanto, é perceptível a intenção “de construir uma instituição 

responsável pelo reforço da cidadania no que se refere à fiscalização dos agentes públicos e na 

garantia dos direitos coletivos” (Kerche, 1999, p. 74). É perceptível também “o papel de 

ombudsman que o Ministério Público brasileiro assumiu após a Constituição de 1988” 

(Kerche, 2003, p. 40). Na verdade, havia um projeto para o estabelecimento do ombudsman 

ao estilo sueco. Ele transitava na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e na 

Comissão à qual estava relacionada, a de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da 

Mulher (Vianna Lopes, 2000). Partindo da Suécia, essa instituição se disseminou por vários 

países da Europa como mecanismo de fiscalização da administração pública e com o decorrer 

do tempo passaram a ter o papel de zelar pelos direitos humanos, principalmente nos casos 

recentes latino-americanos e no sul da Europa (Arantes, 2002). Para Arantes (2002), 

 
A instituição do ombudsman foi descartada durante os trabalhos constituintes 
de 1987-1988 porque o Ministério Público pleiteou e ocupou o espaço que se 
abriu para a criação de órgão fiscalizadores do Estado, na defesa dos 
interesses da sociedade (Arantes, 2002, p. 87). 

 

Dessa forma, a Constituição de 1988 incube o Ministério Público de zelar para que 

os Poderes Públicos e os serviços de relevância pública obedeçam aos direitos assegurados na 

própria Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 

Outra questão importante é com relação ao papel do Ministério Público como 

representante do governo junto ao Judiciário. Segundo Kerche (2003), 

 
Até 1988, os procuradores federais também detinham o papel de representar 
judicialmente a União em processos, papel que o Ministério Público Federal 
tentou manter na Constituição de 1988 [...]. Contudo, tanto a CONAMP 
quanto os parlamentares constituintes, posicionaram-se contrariamente pois, 
segundo argumentos levantados nos debates, esse papel seria contraditório 
em relação às novas atribuições da organização (Kerche, 2003, p. 41-42). 

 

Assim, o projeto da Comissão da Organização dos Poderes previa a criação de um 

órgão com essa atribuição. O que mudou ao longo do tempo foi apenas o nome dado a essa 

agência. Com o projeto do Centrão, surgiu o nome “Advocacia Geral da União”, nome que 

consta na Constituição10 (Kerche, 2003; Vianna Lopes, 2000). 

Vale ressaltar, finalmente, que as propostas apresentadas aos constituintes e as que 

foram aceitas por eles não eram destoantes do restante da Constituição. Pelo contrário. Pode-

se dizer que a CONAMP obteve sucesso em muitas das suas propostas porque soube se 

                                                 
10 Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, passou a se chamar “Advocacia Pública”. 
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“aproveitar” da conjuntura política da época, indo ao encontro de uma concepção 

compartilhada pela maioria dos membros da Assembléia Nacional Constituinte (Kerche, 

2003). 

Claro está que a entrada do Centrão e a mudança do Regimento Interno modificaram 

de maneira decisiva o perfil institucional do Parquet, diminuindo a autonomia que era 

prevista na primeira fase dos trabalhos da Constituinte. Contudo, a Carta de 1988 garantiu 

uma independência à instituição em relação aos políticos, não identificada em outras 

instituições republicanas e dificilmente encontrada no Estado brasileiro com relação a outras 

agências estatais. 

 

 

2.2 O atual desenho institucional do Ministério Público 

Para os fins do presente trabalho, a Constituição de 1988 é o marco institucional para 

analisar o Ministério Público, pois apenas com ela a instituição adquiriu independência. Mas 

seria ingênuo afirmar que o desenho institucional atual foi fruto apenas da Constituição. Além 

da independência, é necessário fornecer os mecanismos e instrumentos que a garantam. Desta 

forma, pode-se afirmar que o atual desenho institucional do Ministério Público começou a ser 

moldado antes mesmo da Constituição de 1988 (Arantes, 2002). 

Por exemplo, o Código de Processo Civil de 1973 determinou que o Ministério 

Público deveria atuar em todas as causas que houvesse interesse público o que, segundo 

Arantes (2002), já demonstra o início do afastamento do Poder Executivo. Mas é somente na 

década 1980 que a instituição sofre as modificações mais significativas. 

A Lei nº 6938/1981 de Política Nacional de Meio Ambiente incluiu novos 

instrumentos processuais e deu legitimidade ao Ministério Público para proposição de ação de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.  

Com a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 40/ 1981), a 

instituição passou a ter um perfil nacional mais uniforme, com conceituação, princípios, 

funções, garantias, vedações, instrumentos e organização básica comuns. Destaca-se ainda a 

Lei nº 7347/1985, que regulamentou a ação civil pública, definindo seu objeto, a legitimação 

para utilizá-la, as atribuições do Ministério Público e criou o inquérito civil. 

Explicações como a de Arantes (1999, 2002) e de Silva (2001) defendem a idéia de 

que a Carta de 1988 apenas consolidou o que a instituição já havia conseguido com as leis 
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ordinárias e complementares referidas. Eles analisam a inegável importância dessas mudanças 

ocorridas a partir de 1980 e consideram que a Constituição apenas fechou um ciclo. 

 
Soa lugar comum a idéia de que a Constituição de 1988 deu ao país um novo 
Ministério Público. Todavia, [...] essa afirmação não é verdadeira, uma vez 
que boa parte dos avanços conquistados pela instituição ocorreu no período 
anterior. Antes mesmo da eleição para o Congresso Constituinte, em 1986, e 
com menos de um ano de retorno ao governo civil, com José Sarney, os 
principais elementos desse novo Ministério Público já estavam dados: fiscal 
da constitucionalidade das leis e atos normativos dos poderes políticos desde 
o início do regime militar, guardião do interesse público ampliado desde 
1973, instituição definida como permanente e essencial à prestação 
jurisdicional desde 1981 e, finalmente, agente principal da defesa dos 
interesses difusos e coletivos pela Lei da ação civil pública de 1985 
(Arantes, 2002, p. 76) 

 

Mas a Carta de 1988 consagrou e ampliou esses elementos, além de traçar um 

minucioso perfil constitucional, definindo princípios, garantias, vedações e funções.  

Constitucionalmente, o Ministério Público abrange o Ministério Público da União – 

que por sua vez compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, 

o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – e os 

Ministérios Públicos dos Estados (CF/1988, Art. 128). Os princípios, garantias, vedações e 

funções são desfrutadas por todos os ramos do Ministério Público. A diferenciação desses 

ramos se refere à instância do Poder Judiciário no qual ele atua. Ou seja, “a distinção entre os 

diferentes ramos do Ministério Público diz respeito, pois, à competência de atuação e não aos 

instrumentos disponíveis, às garantias ou aos princípios de atuação de cada um deles” (Sadek, 

2008, p. 112)11.  

A Constituição define os princípios institucionais do Ministério Público. São eles a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade quer dizer que o Parquet é 

um só órgão, sob uma só chefia. Já a indivisibilidade significa que os promotores e 

procuradores não podem ser substituídos uns pelos outros arbitrariamente, mas apenas de 

acordo com as normas legais (Mazzilli, 2007; Moraes, 2007). A independência funcional, por 

sua vez, se refere ao fato de que cada membro e cada órgão do Ministério Público tem 

independência para desempenhar suas funções frente aos outros membros e órgãos da 

instituição. Isso quer dizer que estamos diante de uma estrutura monocrática, na qual um 

Procurador-Geral não pode intimar um promotor a agir de um determinando modo (Mazzilli, 

2005; Moraes, 2007). 

                                                 
11 No caso de conflitos de atribuições entre os ramos do Ministério Público, cabe ao Supremo Federal Tribunal 
(STF) dirimi-los (Moraes, 2007). 
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Mas, por conta dos ramos citados acima, esses princípios são válidos para cada ramo 

do Ministério Público. Segundo Mazzilli (2007): 

 
Embora o caput do art. 128 da Constituição fale que ‘o Ministério Público’ 
abrange o da União e o dos Estados, dando a uma idéia de unidade entre 
todos eles, na verdade, a unidade que se pode conceber entre o primeiro e os 
demais é mais conceitual que efetiva: só quer dizer que o ofício que todos 
eles exercem é o mesmo ofício de ministério público, a que aludem as leis 
(Mazzilli, 2007, p. 116). 

 

Aos membros do Ministério Público também foram asseguradas algumas garantias. 

A vitaliciedade, que é adquirida após o estágio probatório (dois anos de exercício do cargo) e 

significa que a perda do cargo só poderá ocorrer após sentença judicial transitada em julgado. 

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público define que o membro vitalício do Ministério 

Público somente perderá o cargo nos seguintes casos: “I - prática de crime incompatível com 

o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado; II - exercício da advocacia; 

III - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos” (Lei nº 8.625/1993, Art. 38, 

§ 1º)12. Outra garantia é a inamovibilidade, que se refere à impossibilidade de remover-se 

compulsoriamente o membro de seu cargo, salvo por motivo de interesse público, mediante 

decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta 

de seus membros, assegurada ampla defesa13 (CF/1988, Art. 128, § 5º, I, b). Por fim, há a 

garantia de irredutibilidade de subsídios (CF/1988, Art. 128, § 5º, I, c). 

A Constituição também trata das vedações aos membros do Ministério Público 

(CF/1988, Art. 128, § 5º, II). Eles não podem receber honorários, percentagens ou custas 

processuais; exercer advocacia e qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; 

participar de sociedade comercial; receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 

contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 

previstas em lei14. Uma vedação importante é com relação à atividade político-partidária. 

Como vimos, a redação original da Constituição previa duas exceções: 1) admitia-se que lei 

infraconstitucional estabelecesse exceções e 2) quem já fosse membro do Ministério Público 

antes da promulgação da Constituição poderia optar pelo regime antigo (Mazzilli, 2005). Com 

a Emenda Constitucional nº 45/2004 (Reforma do Judiciário), só restou a segunda exceção. 

                                                 
12 Vitaliciedade é diferente de estabilidade. No segundo caso, a perda do cargo pode ser resultado de mera 
decisão administrativa (Mazzilli, 2007). 
13 Esta redação foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Anteriormente, o quorum exigido era maior 
(dois terços). 
14 Esta última vedação foi incluída pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 



 32 

As funções institucionais do Ministério Público15 também são definidas na 

Constituição (CF/1988, Art. 129): 

 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria 
jurídica de entidades públicas. 

 

 

Por fim, é importante destacar uma mudança inserida pela Emenda Constitucional nº 

45/2004, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O objetivo da 

instituição é controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. O CNMP é composto por quatorze 

membros: o Procurador-Geral da República (que o preside), quatro membros do Ministério 

Público da União, três membros do Ministério Público dos Estados, dois juízes (indicados um 

pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça), dois advogados 

(indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil) e dois cidadãos de 

notável saber jurídico e reputação ilibada (indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 

pelo Senado Federal). 

 

 

 

 

                                                 
15 A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público também define funções para o Ministério Público (cf. Lei nº 
8.625/1993, Art. 25). 
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2.3 As explicações teóricas sobre o novo desenho institucional do Ministério Público 

O debate teórico acerca do Ministério Público no Brasil ainda é incipiente 

(McAllister, 2008). A literatura se preocupou inicialmente com os fatores que motivaram a 

autonomização do Ministério Público. O debate se divide basicamente em dois argumentos 

centrais. Por um lado, há aqueles endógenos, que afirmam que o que possibilitou essa 

autonomização foram dispositivos legais construídos de dentro para fora do Ministério 

Público. Por outro lado, há os argumentos exógenos, que apontam para a existência de 

interesses fora da institucionalidade do Ministério Público no processo que acarretou o 

aumento da autonomia de tal instituição. 

Para a primeira explicação, os integrantes do Ministério Público, detentores de um 

“voluntarismo” político, perseguiram a reconstrução da instituição. Segundo Arantes (1999), 

“a observação da atuação do Ministério Público revela que setores dentro da instituição têm se 

dedicado enfaticamente à sua transformação em instrumento de luta pela construção de 

cidadania” (Arantes, 1999, p. 84). E essa reconstrução institucional é uma história de sucesso, 

não tendo a instituição sofrido derrotas significativas nos últimos vinte anos (Arantes, 2002). 

A hipótese assumida por Arantes (2002) é de que a reconstrução institucional do 

Ministério Público foi moldada principalmente de forma endógena, ou seja, as mudanças 

ocorridas na instituição foram motivadas intencionalmente pelos seus próprios integrantes. E 

é exatamente para destacar essa dimensão endógena que o autor utiliza a noção de 

voluntarismo político, mostrando que o êxito do Ministério Público no que tange a conquista 

de autonomia frente aos outros Poderes do Estado é resultado da ação consciente e deliberada 

dos próprios integrantes da instituição: 

 
Os resultados da nossa pesquisa empírica [...] demonstram que esse processo 
teve fortes traços endógenos: os próprios integrantes do Ministério Público, 
imbuídos da convicção de que devem se tornar defensores da sociedade, 
desenvolveram ações dentro e fora de seu círculo normal de atribuições, com 
vistas a transpor fronteiras do sistema de justiça stricto sensu e invadir o 
mundo da política. A análise desse fenômeno de origem endógena nos levou 
a construir o conceito de voluntarismo político, pelo qual pretendemos 
explicar o modo como o Ministério Público se transformou em um novo ator 
político (Arantes, 2002, p. 15). 

 

Casagrande (2008) apresenta visão similar ao afirmar que: 

 
 Para a definição deste novo perfil institucional do Ministério Público foi 
decisiva a atuação eficaz e articulada dos seus membros no período da 
reconstitucionalização do país, numa clara mostra do ativismo político que 
viria marcar a instituição nas décadas seguintes. As associações estaduais de 
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membros do Ministério Público, congregadas na CONAMP – Confederação 
Nacional das Asssociações do Ministério Público - promoveram uma grande 
mobilização da categoria a respeito de sua futura conformação constitucional 
e na defesa de suas prerrogativas (Casagrande, 2008, p. 104). 

 

Defendendo também esta visão, Silva (2001) ressalta a intensa mobilização dos 

membros do Ministério Público, mostrando uma grande capacidade de articulação e defesa de 

seus interesses coorporativos e institucionais. Casagrande (2008) ainda destaca outros projetos 

populares que queriam reformas democratizantes do sistema de justiça e instituições capazes 

de dar eficácia aos direitos constitucionais e de mediar conflitos sociais.  

Soma-se a esse voluntarismo o fato de que os membros do Ministério Público 

alegavam uma hipossuficiência da sociedade brasileira, ou seja, ela seria pouco organizada e 

incapaz de defender seus direitos e interesses. Neste sentido, o Ministério Público surge como 

a instituição responsável por defender os interesses da sociedade: 

 
O argumento é que temos uma sociedade civil fraca, desorganizada e 
incapaz de defender seus interesses fundamentais. Uma sociedade 
“hipossuficiente” no jargão jurídico. Além disso, frequentemente é o próprio 
poder público quem mais desrespeita esses direitos fundamentais. Dessa 
equação resulta a proposta, de natureza instrumental, de que “alguém” deve 
interferir na relação Estado/sociedade em defesa dessa última (Arantes, 
1999, p. 96). 

 

Vale ressaltar que os atores não agem em um vácuo institucional. Arantes (2002) 

destaca que a interferência ambiental e a inter-relação entre os agentes envolvidos são 

importantes para o quadro explicativo. O foco nas origens endógenas da reconstrução 

institucional é mais uma opção metodológica do que do que uma negação da importância 

dessas dimensões. Ele admite que grande parte das mudanças obtidas pelo Ministério Público 

foi fruto de alterações legislativas e constitucionais, destacando, assim, o papel dos Poderes 

Executivo e Legislativo. Todavia, ele defende que mesmo tendo se efetivado na esfera 

política, tais mudanças nasceram de sugestões e pressões da própria instituição. 

A segunda explicação constrói o seu argumento partindo da crítica à idéia de que os 

membros do Ministério Público agiriam como atores essencialmente jurídicos. Para Kerche 

(2003), ao estudar os promotores e procuradores de justiça, deve-se incluí-los na premissa 

“negativa” da natureza humana. Para ele, “os homens não são anjos e ao serem admitidos em 

um concurso público, como acontece para selecionar os promotores, não são transformados 

em anjos” (Kerche, 2003, p. 7). 
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É bem verdade que os promotores e procuradores souberam se organizar de forma 

eficiente e que seu voluntarismo é uma variável importante na explicação do novo desenho 

institucional do Ministério Público. Todavia, surge a questão: se várias instituições se 

organizaram, por que justamente o Ministério Público que mais conseguiu ampliar suas 

atribuições? Tentando responder essa questão, Kerche (1999; 2003) aponta alguns fatores que 

influenciaram a atual estrutura da Constituição. Primeiramente, assim como Arantes (2002), 

ele aponta o lobby da CONAMP. Todavia, para Kerche (1999; 2003), esse fator seria uma 

condição necessária, mas não suficiente, visto que outros grupos também fizeram lobby e não 

conseguiram adquirir os privilégios do Ministério Público.  

Sendo assim, Kerche (1999; 2003) formula a hipótese de aprovação do atual modelo 

de Ministério Público baseado em dois aspectos. Por um lado, a CONAMP mostrou uma 

organização bastante eficiente, “oferecendo aos constituintes uma proposta em forma de texto 

constitucional [...] e desenvolveu um trabalho de acompanhamento junto às discussões 

constituintes (lobby) que se mostrou eficaz” (Kerche, 1999, p. 67).  

Por outro lado, há o aspecto da própria conjuntura política da época. Com o fim do 

período autoritário, o sentimento de democratização e de fortalecimento das instituições 

responsáveis pela transparência do Estado aumenta. Assim, “houve relativa facilidade para 

esse lobby operar ‘vendendo’ aos constituintes a idéia da importância da criação de um agente 

não-político partidário – responsável pela defesa dos interesses da sociedade” (Kerche, 1999, 

p. 67). O processo de confecção da Constituição de 1988, analisado anteriormente, é 

fundamental na explicação de Kerche (1999; 2003). Como demonstrado, a entrada do Centrão 

no jogo político parece ter mudado, em certa medida, o perfil do Ministério Público 

reivindicado pelos membros da instituição e, sendo assim, a história dela não é apenas de 

sucesso, como quer Arantes (2002). 

Percebe-se que embora as explicações existentes utilizem variáveis centrais 

diferentes, elas não são incompatíveis. Tanto o voluntarismo dos membros do Ministério 

Público quanto a conjuntura política da época são elementos necessários, mas não suficientes 

para o esquema explicativo. Essas variáveis se complementam e conseguem explicar o 

fenômeno de forma mais abrangente. 

No próximo capítulo, a independência do Ministério Público, adquirida com a 

Constituição de 1988, será tratada mais profundamente. 
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3. M INISTÉRIO PÚBLICO E INDEPENDÊNCIA 

 

O objetivo deste capítulo é identificar que variáveis do desenho institucional do 

Ministério Público podem influenciar a sua independência. Serão analisados elementos 

apontados pela literatura (Moreno et al, 2003; McAllister, 2008; Voigt et al, 2008; 2010) que 

fazem parte da dimensão de independência do Ministério Público. Independência aqui é 

entendida como a possibilidade de tomar decisões sem a interferência de outros atores, por 

isso o foco no desenho institucional. Ademais, a preocupação é com características 

institucionais formais16. 

Inicialmente, serão replicados os trabalhos de Moreno et al (2003) e de Voigt et al 

(2008, 2010). Em seguida, a partir da idéia de McAllister (2008), desenvolvo uma análise 

fatorial com o intuito de encontrar dimensões latentes da independência dos Ministérios 

Públicos. Por fim, analiso as variáveis de forma mais substantiva para o caso específico do 

Brasil. 

Moreno et al (2003) avaliam a independência a partir de duas dimensões: o processo 

de indicação e o tempo de mandato do chefe da instituição17. Com relação à primeira 

dimensão, os autores afirmam que o menor nível de independência é encontrado nos casos em 

que o processo é dominado por legisladores. Indicações mistas, com participação de 

diferentes órgãos, oferecem um pouco mais de independência. A independência aumenta de 

forma considerável se o processo de indicação for conduzido por instituições judiciais, não 

havendo participação de políticos. Por fim, a maior independência é encontrada nos casos em 

que a sociedade escolhe, um fenômeno raro na América Latina. 

A segunda dimensão é o tempo de mandato do chefe da instituição. Eles mediram 

essa dimensão através de um term ratio: uma razão entre o tempo de mandato do chefe da 

instituição e o tempo de mandato do Poder eleito que é envolvido no processo de indicação: 

  

 

 

                                                 
16 Reconhece-se que as características informais também são importantes na análise. Todavia, devido a 
limitações de recursos de tempo e logísticos elas não puderam ser inseridas no presente trabalho. Para um estudo 
de caso sobre o Ministério Público de Pernambuco, Cf. Nóbrega (2007). 
17 Vale ressaltar que a análise dos autores se estende a várias instituições do sistema de justiça na América 
Latina, mas só serão expostos aqui os dados referentes aos Ministérios Públicos. 
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Se existem dois Poderes eleitos envolvidos (ou duas câmaras legislativas), é tomado 

o tempo daquele que tem o menor mandato. Casos em que o mandato é vitalício são 

codificados como 20 anos. Já os casos em que conselhos politicamente insulados são os 

únicos responsáveis pela indicação, a razão foi codificada como 5,00. Por fim, Moreno et al 

(2003) ressaltam que esses cálculos são baseados na existência de um mandato fixo, isto é, 

que só podem ser interrompidos através de um processo extraordinário de impeachment. 

Todavia, há casos em que um mandato pode ser facilmente interrompido. Assim, países nos 

quais o chefe da instituição pode ser demitido por uma maioria legislativa recebem o valor 

zero para o tempo de mandato. 

Os autores afirmam que razões menores ou iguais a 1,00 representam menor 

independência, pois cada legislatura ou presidente tem ao menos uma oportunidade de mudar 

o chefe da instituição. Razões de 1,01 a 1,49 garantem um pouco mais de independência. 

Maiores mandatos aumentam a oportunidade de independência no sentido de que diminuem a 

probabilidade de punição por parte dos poderes eleitos. O gráfico abaixo replica a análise 

desses autores: 

 

   Gráfico 01: Independência dos Ministérios Públicos na América Latina 

 
                  Fonte: Moreno et al (2003) 

 

Escala do processo de indicação 
Dominado pelo legislativo 
0. somente maioria legislativa 
1. legisladores com participação da 
oposição 
Misto 
2. legisladores e presidente eleito 
3. outra entidade estatal que não a 
legislatura ou o presidente eleito 
4. juízes e políticos 
5. grupos civis e políticos 
Dominado pelo judiciário 
6. suprema corte ou conselho de 
juízes com participação de entidade 
estatal que não a legislatura ou o 
presidente eleito 
7. suprema corte ou conselho de 
juízes 
Dominado pela sociedade civil 
8.comissão de advogados, 
acadêmicos, etc. com participação 
por entidade que não a legislatura 
ou o presidente eleito 
9.comissão de advogados, 
acadêmicos, etc. 
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Observa-se que o Brasil18 é o país com menor independência na dimensão do 

processo de indicação e o segundo menor valor na dimensão tempo de mandato, ficando na 

frente apenas do Equador e do Peru19, já que ambos apresentam valor zero. A princípio, este 

resultado pode parecer surpreendente, já que toda a literatura sobre Ministério Público no 

Brasil ressalta a sua independência. Todavia, os próprios autores afirmam, baseados em Sadek 

e Cavalcanti (2003), que a independência identificada no Ministério Público não repousa 

sobre essas variáveis. Fatores como o alto grau de profissionalismo dos membros do 

Ministério Público e as diferenças regionais são destacadas. De qualquer forma, 

  
o processo de indicação e mandatos excessivamente curtos trabalham contra 
a independência da instituição, sendo assim, a liberdade relativa do 
Ministério Público com relação a influências políticas pode variar de acordo 
com o compromisso de instituições federais específicas com a independência 
do Ministério Público20 (Moreno et al, 2003, p. 107, tradução nossa21). 

 

Embora se saiba que esses aspectos são relevantes, o foco aqui é sobre variáveis do 

desenho institucional do Ministério Público. Sem dúvida, as variáveis apontadas por Moreno 

et al (2003) são centrais no estudo da independência de uma instituição. Todavia, acredita-se 

que existem outras variáveis importantes para explicar a independência do Ministério Público 

que não são externas a ele, isto é, que fazem parte do seu próprio desenho institucional. 

Uma tentativa de ampliar a visão e incluir novas variáveis é o trabalho de Voigt et al 

(2008, 2010). Eles definem procuracy como uma instituição que:  

 
(1) tem competência para reunir, ou para ordenar a polícia a reunir, 
informações sobre o comportamento criminal dos suspeitos; (2) com base 
nessas informações, tem competência para acusar o suspeito; (3) durante o 
julgamento, representa os interesses públicos22 (Voigt et al, 2010, p. 5-6).  

 

Neste sentido, o Ministério Público se encaixa nesta definição. Os autores criam dois 

índices de independência para os Ministérios Públicos, um medindo sua independência formal 

                                                 
18 Os autores se referem ao Ministério Público da União. 
19 Pode haver controvérsias sobre a posição do Brasil nesta dimensão. Isso porque, embora tenha um mandato 
fixo (2 anos), o Procurador-Geral pode ser destituído pela maioria do Senado, com a iniciativa do presidente, 
sem a necessidade de um processo extraordinário de impeachment. Ou seja, talvez a codificação do Brasil na 
dimensão tempo de mandato devesse ser 0,00. Por outro lado, como veremos, a iniciativa de destituir só pode 
partir do presidente, e o Senado apenas autoriza a destituição. 
20 “the appointment process and exceedingly short term work against the independence of the institution, and 
thus the relative freedom of the public prosecution from political influence could vary with the commitment to 
prosecutorial independence of specific federal administrations” 
21 Todas as traduções foram feitas pela autora. 
22 “(1) it has the competence to gather information on the behavior of criminal suspects or to instruct the police 
to gather more information; (2) on the basis of that information, it has the competence to indict a suspect; (3) 
during a trial, it represents the interests of the public” 
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(de jure) e outro medindo sua independência real (de facto). Este trabalho só replicará o 

índice de independência formal, visto que o objetivo é analisar as características institucionais 

formais do Ministério Público. Este índice é formado por 16 variáveis agrupadas em 5 

subindicadores. Cada variável assume valores de 0 a 1. Os autores somam os valores e 

dividem pelo número de variáveis disponíveis para cada caso. Desta forma, os subindicadores 

também variam de 0 a 1, onde 1 indica maior independência e 0 menor independência. Os 

subindicadores são somados e divididos por 5, resultando no índice de independência formal. 

Um problema desse índice é que os subindicadores acabam tendo o mesmo peso, isto é, a 

mesma importância para o índice final. O quadro abaixo sistematiza as variáveis utilizadas 

pelos autores: 

 

Quadro 01: Variáveis do índice de independência formal 

Subindicador Variáveis 
A agência é mencionada na Constituição? 

Existem pré-requisitos formais para que um membro seja 
nomeado?  

Dificuldade para remoção do membro 

1. Características institucionais 
gerais 

Existem regras para alocação de casos para membros específicos? 

Duração do mandato 

Possibilidade de renovação 

Órgão que indica o chefe 

Formas de promoção 

Demissão 

2. Independência pessoal dos 
promotores e procuradores 

Transferência contra vontade 

Ordens Internas 

Ordens Externas 3. Independência formal 

Poder para substituir um procurador em um caso específico 

A agência tem monopólio para iniciar processos? 4. Monopólio para iniciar 
processos Há revisão judicial de decisões dos procuradores? 

5. Grau de Discricionariedade 
Se há evidências suficientes para iniciar um processo, o 
procurador é obrigado a iniciá-lo? 

Fonte: Voigt et al (2008, 2010). 

 

 

A tabela abaixo sumariza os resultados para o índice de independência formal. 
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Tabela 07: Índice de independência formal23 
Rank País Valor Rank País Valor 

1 Argentina ,861 68 EUA ,316 

2 Armênia ,714 69 Austrália ,305 

3 Letônia ,699 70 França ,299 

4 Itália ,695 71 Trinidad/ Tobago ,281 

5 Equador ,692 72 Costa do Marfim ,273 

6 Romênia ,689 73 Malásia ,267 

7 Espanha ,682 74 Israel ,245 

8 Venezuela ,681 75 Cazaquistão ,241 

9 Bélgica ,679 76 Dinamarca ,226 

10 Estônia ,670 77 Quênia ,157 

16 Brasil ,598 78 Botsuana ,116 

52 Reino Unido ,418 79 Azerbeijão ,000 
Fonte: Banco de dados de Voigt et al (2010). 

 

Como podemos ver, a Argentina lidera o ranking, apresentando o maior índice de 

independência. O Brasil24 não está entre os dez primeiros, mas está longe de ser um dos países 

com menor independência, ficando na décima sexta posição. Todavia, destaca-se que como o 

índice é formado por cinco subindicadores, os países podem apresentar desempenho 

diferentes em cada um deles. No caso da Argentina, a variação é pequena: os valores dos 

subindicadores variam entre 0,703 (subindicador 2) e 1,000 (subindicador 5). Já os Estados 

Unidos apresentam uma variação maior: de 0,00 (subindicadores 4 e 5) a 0,703 (subindicador 

2). A variação do Brasil também é grande. Seu menor valor é 0,167 (subindicadores 4 e 5) e 

seu maior valor é 1,000 (subindicador 3). Isto indica, por exemplo, que no subindicador que 

mede discricionariedade (5), o Brasil apresenta uma baixa independência; enquanto que no 

subindicador de independência formal, ele assume o maior valor de independência. O gráfico 

abaixo mostra o desempenho desses países25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Aqui só serão mostrados alguns países. A lista completa encontra-se no Apêndice A.  
24 Os autores utilizaram apenas o Ministério Público da União. 
25 Para observar o desempenho de todos os países incluídos na amostra de Voigt et al (2010) ver Apêndice B 
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Gráfico 02: Subindicadores de Independência 

 

 

 

Um elemento que surpreende nesta análise é o fato do Brasil apresentar um baixo 

desempenho no subindicador referente ao grau de discricionariedade. A literatura nacional 

sobre o Ministério Público indica que os promotores e procuradores desfrutam de alta 

discricionariedade. Acredito que essa discrepância se deve ao fato de que a preocupação de 

Voigt et al (2008, 2010) é com a função penal da instituição. Sendo que as funções do 

Ministério Público brasileiro vão além de questões penais, a instituição também tem funções 

civis, e são nelas que residem o maior grau de discricionariedade dos membros do Ministério 

Público. No caso da ação penal, os membros do Ministério Público têm baixa 

discricionariedade devido ao princípio da legalidade, que obriga o promotor ou procurador a 

levar ao Judiciário todos os casos em que há evidência suficiente de culpa (Kerche, 2003; 

McAllister, 2008). O membro do Ministério Público não pode propor acordos ou aplicar 

penas alternativas, isso cabe apenas ao Judiciário. Mas ainda assim, os membros do 

Ministério Público têm discricionariedade no que se refere ao estabelecimento de que as 

evidências são suficientes, já que ele pode decidir pelo arquivamento do processo. 

Para McAllister (2008), a independência do Ministério Público brasileiro pode ser 

vista a partir de dois componentes:  

 
O primeiro componente é a independência do Ministério Público como 
instituição. A Constituição brasileira de 1988 garantiu essa independência 

Fonte: Banco de dados de Voigt et al (2010). 
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removendo a instituição do controle dos três Poderes. O segundo 
componente da independência do Ministério Público é a independência 
funcional dos seus membros. Essa permite que os promotores e procuradores 
levem adiante casos do modo que eles julgam apropriado, bastante livres de 
influências do chefe da instituição26 (McAllister, 2008, p. 108-109). 

 

Tendo isto em mente, busquei analisar se esses dois componentes podem ser 

encontrados quando se inclui outros países na análise. A partir da base de dados de Voigt et al 

(2008, 2010), realizei uma análise fatorial para saber se as variáveis poderiam ser agrupadas 

nesses dois componentes.  As variáveis que foram inseridas no modelo estão listadas no 

quadro abaixo27:  

 

Quadro 02: Variáveis da Análise Fatorial 

Variável Descrição 

V_1 
Se membros do Executivo tem poder para dar instruções ao 
Ministério Público (ordens externas) 

V_2 
Se o chefe do Ministério Público tem poder para dar instruções aos 
membros (ordens internas) 

V_3 Poder para substituir um procurador em um caso específico 

V_4 Órgão que indica o chefe do Ministério Público 

V_5 Destituição do chefe do Ministério Público 

V_6 Transferência dos membros para outro cargo contra a sua vontade 

V_7 
Transferência dos membros para outra localidade contra a sua 
vontade 

Fonte: Voigt et al (2008, 2010). 

 

 

A tabela abaixo mostra a estatística descritiva das variáveis. O N varia, pois há 

questões que não foram respondidas para alguns países. A variável com maior média é a V_1 

(ordens externas), apresentando o valor de 0,569. Já a menor média é a da variável V_2 

(ordens internas), com o valor de 0,112. O seu desvio-padrão28 também é o mais baixo 

(0,266), indicando uma baixa variação desta variável entre os países.  

                                                 
26 “The first component is the political independence of the Ministério Público as an institution. The Brazilian 
Constitution of 1988 provides for such independence by largely removing the institution from the control of the 
three branches of government. The second component of prosecutorial independence is the functional 
independence of its prosecutors. This allows individual prosecutors to pursue cases in the manner they deem 
appropriate, largely free of influence by prosecutors that form leadership of the institution” 
27 Poderiam ter sido incluídas outras variáveis da base de dados, mas elas não preencheram os pré-requisitos para 
isso, isto é, ou apresentaram comunalidades muito baixas ou contribuíam para mais de um fator, violando o 
pressuposto da estrutura simples, o que por sua vez dificulta a análise substantiva dos fatores extraídos (Hair et 
al, 2005). Para uma aplicação avançada em análise fatorial ver Tabanick e Fidell (2007). Para uma introdução 
ver Hair et al (2006).   
28 O desvio-padrão é uma medida que indica a variação dos valores de uma amostra em torno na média. Maiores 
valores de desvio-padrão indicam maiores quantidades de variação (Triola, 2005). 
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Tabela 08: Estatística descritiva 

Variáveis N Média 
Desvio-
Padrão 

V_1 72 ,569 ,454 

V_2 76 ,112 ,266 

V_3 72 ,514 ,503 

V_4 78 ,340 ,341 

V_5 67 ,474 ,426 

V_6 74 ,351 ,481 

V_7 66 ,258 ,441 

Fonte: Banco de dados de Voigt et al (2008, 2010). 

 
A partir destas variáveis, foi realizada uma análise fatorial. Análise fatorial é um 

nome geral, dado a um grupo de técnicas estatísticas cuja principal finalidade é definir a 

estrutura subjacente entre as variáveis de uma análise (Hair et al, 2006). Com essa técnica é 

possível expressar um grande número de variáveis em um número mínimo de fatores ou 

componentes (Pallant, 2007; Field, 2005).  

Um primeiro passo para iniciar a Análise Fatorial é observar se os dados disponíveis 

são adequados para a sua realização. Segundo Hair et al (2006), existem dois critérios 

básicos: o tamanho da amostra (N) e a força da relação entre as variáveis. Com relação ao 

número de casos (N), embora a tabela anterior mostre valores em torno de 70, para a Análise 

Fatorial só restaram 49 países. Isso porque é indicado que os casos missing sejam retirados da 

amostra. Hair et al (2006) indicam um valor mínimo de 50 casos para que análise fatorial seja 

realizada. Mas é importante também observar a razão entre o tamanho da amostra e o número 

de variáveis incluídas na análise. Não há um consenso sobre um número ótimo. O patamar 

mínimo sugerido por Hair et al (2006) é de 5 casos para uma variável. Neste caso, o tamanho 

da amostra é compatível com análise fatorial, já que se tem 7 casos para uma variável (49/7). 

Já no que se refere à força da relação entre as variáveis, existem alguns testes 

disponíveis para analisar. Os mais utilizados são o Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) e o teste de 

esferecidade de Bartelet (BTS). Os resultados para esses testes são apresentados na próxima 

tabela. 
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Tabela 09: Teste de adequação da amostra 

KMO ,663 

Approx. Chi-Square 75,454 

GL 21,000 

BTS 

Sig. ,000 

 

Como pode ser observado, o KMO sugere que os dados são adequados para se 

proceder a análise fatorial (0,663), já que o valor encontrado supera o patamar mínimo 

necessário sugerido por Hair et al (2006) de 0,5. Similarmente, o BTS foi estatisticamente 

significativo a 1% (p<0,000), quando o necessário é ser significativo a 5% (p<0,05) (Pallant, 

2007),  reforçando a adequabilidade da amostra. Uma outra forma de analisar a 

adequabilidade dos dados é observar a matriz de correlação anti-imagem. Ela mostra as 

correlações parciais entre as variáveis após a análise fatorial e sua diagonal contém as 

medidas de adequação da amostra (Hair et al, 2006).  

 
Tabela 10: Matriz de Correlação Anti-imagem 

 V_1 V_2 V_3 V_4 V_5 V_6 V_7 

V_1 ,684a -,177 -,036 -,195 -,280 ,032 ,032 

V_2 -,177 ,734a -,085 ,207 ,021 -,158 -,326 

V_3 -,036 -,085 ,843a ,034 ,078 -,156 -,114 

V_4 -,195 ,207 ,034 ,600a -,212 ,018 -,247 

V_5 -,280 ,021 ,078 -,212 ,573a -,444 ,200 

V_6 ,032 -,158 -,156 ,018 -,444 ,666a -,508 

V_7 ,032 -,326 -,114 -,247 ,200 -,508 ,646a 

a. Medidas de adequação da amostra (MSA). 

 

Tanto Schawb (2007) quanto Field (2005) sugerem 0,5 como valor mínimo aceitável 

na observância das medidas de adequação da amostra (a diagonal está sombreada). Além 

disso, espera-se que a magnitude dos coeficientes fora da diagonal assuma valores reduzidos. 

Como pode ser observado, a referida matriz satisfaz esse pressuposto, ratificando o argumento 

de que os dados são, de fato, adequados a análise fatorial. Depois de verificada a 

adequabilidade dos dados, o próximo passo é analisar as comunalidades das variáveis 

observadas. A tabela abaixo sumariza as comunalidades associadas a cada variável observada. 
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Tabela 11: Comunalidades 

Variável Inicial Extração 

V_1 1,000 ,480 

V_2 1,000 ,583 

V_3 1,000 ,406 

V_4 1,000 ,507 

V_5 1,000 ,624 

V_6 1,000 ,712 

V_7 1,000 ,693 

Método de extração: Análise de Componentes Principais (ACP)29. 

 

Define-se comunalidade como “o total de variância que uma variável original 

compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise”30 (Hair et al, 2006, p. 102). 

Ou seja, é a quantidade total de variância compartilhada de cada variável observada com as 

demais variáveis de interesse. Quanto maior o valor da comunalidade, maior é o grau de 

associação entre as variáveis e o fator extraído. Para Field (2005) a comunalidade “é uma 

medida da proporção da variância explicada pelos fatores extraídos”31 (Field, 2005, p. 630). 

Tecnicamente, deve-se manter apenas as variáveis que apresentam comunalidade acima de 

0,5. No caso acima, apenas duas variáveis não satisfazem esse pressuposto, são elas: V_1 

(ordens externas) e V_3 (poder para substituir um promotor em um caso específico contra sua 

vontade). Em uma perspectiva mais conservadora o pesquisador poderia ser levado a excluí-

las da análise. No entanto, optei em conservá-las porque ambas as variáveis apresentaram 

comunalidades acima de 0,4, o que sugere apenas uma ligeira inadequação (Schwab, 2007). 

Além disso, a V_1 apresentou comunalidade de 0,48, ficando marginalmente abaixo do 

patamar mínimo de 0,5. E também, como bem lembra Schawb (2007) e Hair et al (2006), o 

pesquisador além de considerar critérios estatísticos, deve ponderar pela contribuição 

substantiva de cada variável na criação do seu conceito de interesse. No nosso caso, dada a 

ausência de literatura específica sobre o tema, não existem razões teóricas mais robustas para 

descartar essas variáveis sem correr o risco de assumir uma posição claramente arbitrária.  

O próximo passo é determinar o número de fatores que serão extraídos. A tabela 

abaixo sintetiza esses dados.   

                                                 
29 Existem várias técnicas de extração. As duas mais conhecidas são a Análise de Componentes Principais – 
ACP (principal components analysis) e a Análise de Fatores Comuns – AF  (common factor analysis). A 
diferença entre elas é que na ACP toda a variância é utilizada e na AF é utilizada apenas a variância 
compartilhada. 
30 “the total amount of variance an original variable shares with all others variables included in the analysis” 
31 “is a measure of the proportion of variance explained by the extracted factors” 
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Tabela 12: Total da variância explicada 

Eigenvalues iniciais Extraction Sums of Squared Loadings 

Componente Total % da variância % cumulativo Total % da variância % cumulative 

1 2,640 37,720 37,720 2,640 37,720 37,720 

2 1,365 19,504 57,224 1,365 19,504 57,224 

3 ,824 11,765 68,989    

4 ,774 11,056 80,045    

5 ,694 9,911 89,956    

6 ,435 6,218 96,174    

7 ,268 3,826 100,000    

Método de extração: ACP. 

 
 

Seguindo o critério de Kaiser, também conhecido como a regra do eigenvalue, 

somente devem ser extraídos os componentes com carga superior a um. Dessa forma, 

observa-se que devem ser extraídos dois fatores. O primeiro carrega 37,72% da variância total 

e o segundo 19,504%. Adicionalmente, o pesquisador pode analisar o percentual de variância 

acumulada que é carregada pelos fatores. Hair et al (2006) sugere o patamar mínimo de 60%. 

No caso acima, atingiu-se o valor de 57,244% o que é bastante próximo. Em síntese, pode-se 

afirmar que: 1) apenas dois fatores devem ser extraídos, sugerindo a existência de duas 

dimensões latentes; 2) o primeiro fator carrega quase o dobro da variância do segundo fator; 

3) o percentual acumulado da variância carrega cerca de 58% da variância total observada, 

valor este muito próximo ao patamar sugerido.   

Por fim, deve-se analisar a matriz rotacionada com o objetivo de identificar que 

variáveis estão associadas aos fatores extraídos. A tabela abaixo sumariza essas 

informações32. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
32 O pacote estatístico reporta duas matrizes fatoriais, uma não-rotacionada e outra rotacionada. Foi reportada 
aqui apenas a matriz rotacionada, pois ela apresenta soluções fatoriais mais simples e mais fácil de serem 
interpretadas (Field, 2005). 
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Tabela 13: Matriz Rotacionadaa 

 Componente 

 1 2 

V_4 ,003 ,712 

V_5 ,136 ,778 

V_1 ,092 ,687 

V_6 ,741 ,403 

V_7 ,810 ,194 

V_2 ,763 ,035 

V_3 ,631 -,082 

Método de extração: ACP 
Método de rotação: Varimax com Normalização de Kaiser33 
a. Rotação convergiu em 3 interações 

 

 

Os valores da tabela indicam as cargas fatoriais, isto é, a correlação entre as variáveis 

originais e o componente (Hair et al, 2006). Quanto maior o valor absoluto da carga fatorial, 

mais importância ela tem para aquele componente. Cada variável só deve contribuir para um 

componente (matriz de estrutura simples). Segundo Hair et al (2006), cargas entre 0,3 e 0,4 

são o valor mínimo para considerar que uma variável contribui para o componente. Cargas 

maiores do que 0,4 são importantes e apenas cargas maiores do que 0,5 são consideradas com 

significância prática. Observa-se que apenas a variável V_6 contribuiria para os dois 

componentes, todavia, a sua carga fatorial no componente 2 (0,403) está apenas um pouco 

acima do mínimo permitido (0,4), considerado-se que ela contribui apenas para o componente 

1.  

Observava-se que as variáveis V_6, V_7, V_2 e V_3 estão associadas ao 

componente 1. Já as variáveis V_4, V_5 e V_1 estão associadas ao componente 2. Nota-se 

que as variáveis do componente 1 estão associadas à independência dos membros do 

Ministério Público enquanto que as variáveis do componente 2 estão associadas à 

independência do Ministério Público como instituição, como sugeriu McAllister (2008). 

Todavia, seria ingênuo afirmar que não há nenhum tipo de relação entre eles e que eles 

possam ser separados desta forma. Esta foi uma estratégia metodológica. Esses dois 

componentes de misturam e se reforçam mutuamente. 

                                                 
33 O tipo de rotação utilizado aqui foi um método ortogonal, que pressupõe que os componentes resultantes não 
estejam correlacionados. Sabe-se que este é um pressuposto difícil de ser atingindo teoricamente. Então, rodou-
se o modelo com um o tipo de rotação oblíqua, que permite que os fatores estejam correlacionados. Todavia, a 
correlação entre os fatores foi muito baixa (0,203), optando-se, por indicação de Tabachinick e Fidell (2007), 
pela rotação ortogonal, já que esta é mais facilmente interpretável. 
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Um procedimento importante é avaliar a confiabilidade desses componentes: 

“confiabilidade significa que uma escala reflete consistentemente o constructo que ela está 

medindo”34 (Field, 2005, p. 666). Uma das medidas mais utilizadas de confiabilidade é o Alfa 

de Cronbach (α). Os valores entre 0,6 e 0,7 são os limites mínimos aceitáveis (Hair et al, 

2006). O primeiro componente (independência dos membros) tem 4 itens e o α teve o valor de 

0,675. Já o segundo componente (independência da instituição) tem 3 itens e o α foi 0,465. 

Embora esteja abaixo do patamar mínimo, vale ressaltar que esta medida é positivamente 

afetada pelo número de itens incluídos, isto é, quanto maior o número de itens, maior o α 

(Hair et al, 2006; Field, 2005). Como a escala só tem 3 itens e teoricamente faz sentido eles 

estarem juntos, optou-se por aceitar este valor. 

Por fim, foram gerados escores35 para esses componentes com o intuito de identificar 

como os países se comportam nessas duas dimensões. O gráfico abaixo ilustra a dispersão dos 

países a partir da interação entre os referidos componentes.  

 

 

Gráfico 03: Independência dos Membros e Independência da Instituição36 

 
 

                                                 
34 “reliability just means that a scale should consistently reflect the construct it is measuring” 
35 A média dos escores assume valor zero e o desvio-padrão assume valor 1. 
36 A lista com os países e suas respectivas siglas encontra-se no Anexo A. 

1 

3

4 

2 
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Podemos separar os países em 4 grupos: 1) no canto superior direito, países que estão 

acima da média tanto na independência institucional como na dos membros (Peru, Itália, 

Estados Unidos, etc.); 2) no canto inferior direito, países que estão abaixo da média na 

dimensão de independência dos membros e acima da média na dimensão de independência da 

instituição (Bulgária, Colômbia, Áustria, etc.); 3) no canto inferior esquerdo, países que estão 

abaixo da média tanto na independência institucional como na dos membros (França, 

Alemanha, Canadá, etc.) e 4) no canto superior esquerdo, países acima da média na 

independência dos membros e abaixo na dos membros (Argentina, Bélgica, Países Baixos, 

etc.). O Brasil (em vermelho) está no quarto grupo, e é o país que apresenta a maior 

independência dos membros. 

Uma análise quantitativa é sem dúvida muito esclarecedora sobre a independência de 

Ministérios Públicos e o esforço de mensuração que se empenhou em fazer é sem dúvida um 

avanço para pesquisas sobre o tema. Todavia, é evidente que ela não pode responder todos os 

aspectos importantes sobre a independência do Ministério Público. Além disso, sabe-se que 

qualquer tentativa de mensuração é inerentemente problemática, já que o processo de 

transformação de conceitos abstratos em indicadores empíricos é um dos principais desafios 

dos cientistas sociais: “eu acredito que os problemas mais sérios e mais importantes que 

requerem nossa atenção imediata e concentrada são aqueles de conceitualização e 

mensuração”37 (Blalock, 1979, p. 882). 

Assim, por sem um tema ainda pouco estudado no Brasil na perspectiva da Ciência 

Política, além de se admitir algumas limitações no banco de dados utilizado aqui38, acredita-se 

que uma análise substantiva de todas as variáveis apontadas por esses trabalhos aqui citados 

pode contribuir bastante para a análise. É o que será feito na próxima seção para o Ministério 

Público brasileiro. Inicialmente serão tratadas as variáveis que fazem parte da dimensão 

institucional. Em seguida, as variáveis da dimensão dos membros. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 “I believe that the most serious and important problems that require our immediate and concerted attention are 
those of conceptualization and measurement” 
38 A principal crítica se refere à forma de seleção dos casos. Os autores enviaram e-mails para especialistas de 
cada país e obtiveram respostas apenas de alguns, criando um claro viés de seleção. Todavia, mesmo com esse 
tipo de problema, preferiu-se utilizar os dados pois, salvo engano, são os únicos disponíveis sobre o tema que 
abrange tantos países.  
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3.1 Independência e Ministério Público no Brasil 

 

Posicionamento Constitucional39 

O posicionamento constitucional de uma instituição é um fator que pode influenciar 

o seu grau de independência. O Ministério Público se encontra no capítulo “Das funções 

essenciais à Justiça” do Título “Da Organização dos Poderes”. Ou seja, ele está desvinculado 

dos capítulos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  

Muito se discute sobre qual o posicionamento ideal do Ministério Público na 

Constituição Federal: se dentro do Poder Legislativo, por fiscalizar a aplicação das leis, se 

dentro do Poder Judiciário, por atuar junto a ele, se dentro do Poder Executivo, por sua tarefa 

administrativa, se como um quarto poder ou se em título ou capítulo à parte, com garantias de 

efetiva autonomia funcional (Mazzilli, 1993; 2005). As constituições brasileiras já optaram 

por algumas dessas configurações: 

 

 

Quadro 03: Posicionamento Constitucional do Ministério Público 

 1891 1934 1937 1946 1967 1969 1988 

Localização 
MP em 
Relação aos 
Demais 
Poderes 

Seção 
destinada 
ao 
Judiciário 

Capítulo 
dos Órgãos 
de 
Cooperação 
nas 
atividades 
Govername
ntais 

Parte 
destinada 
ao Poder 
Judiciário 

Capítulo do 
Judiciário 
em título à 
Parte 

Capítulo do 
Judiciário 
em Seção à 
parte 

Capítulo do 
Poder 
Executivo 

Capítulos 
das 
Funções 
Essenciais 
da Justiça, 
em Seção à 
parte 

Fonte: Constituições Federais. 

 

A localização constitucional do Ministério Público desvinculada dos Poderes de 

Estado é uma condição importante para que a instituição seja independente, mas está longe de 

ser uma condição suficiente. O posicionamento atual se aproxima das Constituições de 1934 e 

de 1946, mas em nenhuma delas o Ministério Público é apontado como uma instituição 

independente como é hoje. Nas palavras de Kerche (2003):  

 
Essa localização somente faz sentido quando se presta atenção aos poucos 
instrumentos institucionais que os políticos detêm para reverter decisões e o 
rumo de atuação do Ministério Público no Brasil. Basta lembrar que a 
Constituição de 1946 já descolava o Ministério Público dos Poderes de 
Estado, em sua previsão constitucional. Entretanto, ninguém seria capaz de 
afirmar que isto, por si só, fazia da organização uma agência independente 

                                                 
39 Esta variável não apareceu nos trabalhos anteriores, mas acredita-se que ela seja importante para a análise. 
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do Executivo. Para ficar somente com um aspecto, o Presidente da República 
era responsável por indicar e exonerar o Procurador-Geral baseado 
exclusivamente em sua vontade. Em suma: o novo Ministério Público 
brasileiro tornou-se insulado porque possui garantias institucionais para tal e 
não porque sua previsão constitucional encontra-se nesse ou naquele 
capítulo, nessa ou naquela seção (Kerche, 2003, p. 34-35). 

 

Com este mesmo argumento, Mazzilli (1993) afirma: 

 
Esta [a independência] não decorrerá basicamente da colocação do 
Ministério Público neste ou naquele título ou capítulo da Constituição, nem 
de denominá-lo Poder de Estado autônomo ou não; antes, primordialmente 
dependerá das garantias e instrumentos de atuação conferidos à instituição e 
aos seus membros (Mazzilli, 1993, p. 57). 

 

Neste sentido, o posicionamento constitucional diz algo a respeito do grau de 

independência de uma instituição. Todavia, se esta localização não tivesse sido acompanhada 

de garantias e instrumentos de atuação, dificilmente o Ministério Público gozaria da 

independência atual. Basta observar que a Defensoria Pública também se encontra no capítulo 

à parte “Das funções essenciais à Justiça” e está longe de ter o mesmo status do Ministério 

Público. 

 

 

Outros Poderes do Estado podem dar instruções ao Ministério Público? 

Saber se a instituição é suscetível a ingerências de outros órgãos ou Poderes do 

Estado é uma variável central na avaliação do grau de sua independência. Quanto maior a 

possibilidade de influências externas, menor a independência; quanto menor a possibilidade 

de influências externas, maior a independência (Voigt et al, 2008). 

O § 2º do artigo 127 da Constituição garante autonomia funcional e administrativa ao 

Ministério Público. A primeira se refere à  

 
liberdade que o Ministério Público tem, como instituição, para, em face de 
outros órgãos ou instituições do Estado, tomar suas decisões sem ater-se a 
instruções ou decisões de outros órgãos ou Poderes do Estado, estando 
somente subordinado à Constituição Federal e à lei (Mazzilli, 2005, p. 37). 

 
  
Sendo assim, formalmente, outros poderes do Estado não podem dar instruções ao 

Ministério Público. Segundo Mazzilli (2007), “Por força da autonomia funcional, o Ministério 

Público, enquanto instituição, decide livremente o que fazer, dentro dos limites da lei, sem se 
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ater a injunções de outros órgãos do Estado, alheios à instituição ministerial” (Mazzilli, 2007, 

p. 139). 

Já a autonomia administrativa é a “possibilidade de o Ministério Público, apenas 

subordinado à lei, praticar os atos próprios de gestão administrativa da instituição” (Mazzilli, 

2005, p. 42). Neste sentido, os atos da administração geral da própria instituição não sofrem 

ingerências externas. 

Embora não garantida explicitamente na Constituição, a autonomia financeira 

também foi concedida, ou seja, o Ministério Público tem a capacidade de elaborar sua 

proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (CF, 

art. 127, § 3º). A autonomia financeira também garante a capacidade de gerir e aplicar os 

recursos orçamentários destinados à instituição e de administrar o emprego das dotações 

orçamentárias (Mazzilli, 2005)40. 

Desta forma, percebe-se que, formalmente, o Ministério Público não segue diretrizes 

ou instruções de outros órgãos ou poderes do Estado indicando uma pequena possibilidade de 

influências externas no Ministério Público brasileiro, o que aumenta o seu grau de 

independência. 

 

 

Como se dá a nomeação do chefe da instituição? Há um mandato fixo? Há possibilidade de 

recondução? 

Três variáveis são fundamentais na análise da independência de uma instituição: a 

duração do mandato, se o mesmo é renovável e quem faz a indicação do chefe da instituição 

(Kerche, 2003; Voigt et al, 2008). Segundo Voigt et al (2008), 

 
Mandato vitalício e indicação por não políticos garantem maior nível de 
independência pessoal, enquanto indicação por políticos para mandatos 
renováveis produz o menor grau de independência, já que isso pode motivar 
os procuradores a considerar os interesses do órgão que tem a prerrogativa 
de reelegê-los. Indicação para um mandato não renovável produz mais 
independência pessoal do que indicação para um mandato renovável41 (Voigt 
et al, 2008, p. 07-08). 

 

                                                 
40 Vale ressaltar que mesmo com a autonomia financeira o Ministério Público submete-se ao controle do Poder 
Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. 
41 “Life tenure and appointment by others than politicians guarantees the greatest personal independence, while 
appointment by politicians for a renewable term generates the lowest independence, as it can be expected to 
motivate prosecutors to cater to the interests of the organ that has the power to re-elect them. Appointment for a 
non-renewable fixed term generates more personal independence than appointment for a renewable term” 
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A figura abaixo ilustra a tipologia proposta por Voigt et al (2008). O sinal positivo 

indica maior independência e o sinal negativo, menor independência. 

 
 

 
Figura 01: Duração e renovabilidade do mandato e órgão que indica 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Voigt et al (2008; 2010). 

 

O maior grau de independência é garantido por um chefe indicado por não-políticos 

para um mandato vitalício. Já um chefe indicado por políticos para um mandato renovável 

representa o menor nível de independência.  

No caso do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República tem 

mandato fixo42 de dois anos e é nomeado pelo presidente, entre os membros de carreira com 

mais de trinta e cinco anos, após ter o nome aprovado pela maioria do Senado, por votação 

secreta, após argüição pública, podendo ser reconduzido ao cargo (CF/1988, Art. 128, § 1º; 

Art. 52, III, e). Sendo assim, nos critérios estabelecidos por Voigt et al (2008; 2010), o 

Ministério Público da União teria uma baixa independência já que o mandato tem um tempo 

fixo (não é vitalício), é renovável e a indicação se dá pelo chefe do Executivo (políticos).  

Na avaliação de Mazzilli (2007), 

 
Sem dúvida, para uma instituição quase que totalmente alheia a qualquer 
legitimação popular direta ou representativa quanto à escolha de seus 
representantes ou dirigentes máximos, o Ministério Público não deixa de 
receber uma forma de legitimação representativa indireta quando o chefe do 
Poder Executivo, necessariamente eleito pela vontade popular, escolhe o 
chefe do Ministério Público. Entretanto, em que se pese essa vantagem, no 

                                                 
42 Para Mazzilli (2007), a nomenclatura correta deveria ser investidura por tempo certo, e não mandato, pois não 
existe representação, suplência ou substituição em decorrência do processo eletivo. Por exemplo, se o cargo de 
procurador-geral da República ficar vago, o próximo chefe não irá completar o mandato, e sim iniciar uma nova 
investidura. Mas como a Constituição utiliza o tempo mandato, é este que será utilizado. 
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mais, há sérios riscos e desvantagens com a solução encontrada, por permitir 
que o governante escolha aquele que, em tese, terá o poder de fiscalizar os 
atos de improbidade do próprio governante (Mazzilli, 2007, p. 167). 

 

Um dos perigos é o cargo se tornar de confiança, já que o presidente escolheria um 

nome afinado com seus interesses e o Procurador-Geral iria criar uma política institucional de 

acordo com os desejos do presidente além de não ter incentivos para processar o presidente. 

Além disso, por o mandato ser renovável, o Procurador-Geral pode ser motivado a levar em 

conta os interesses do presidente e do Senado com o intuito de ser reeleito.  

Todavia, duas ponderações devem ser feitas, ambas comparativas com o Ministério 

Público antes da Constituição de 1988. A primeira se refere ao fato de que o presidente deve 

escolher um nome entre os membros de carreira, o que representa um pequeno avanço em 

direção a uma maior independência. Antes, o presidente poderia escolher um nome de notável 

saber jurídico, mesmo fora dos quadros do Ministério Público nacional (Mazzilli, 2007). A 

segunda ponderação, e mais relevante, é com relação à existência de um mandato. Voigt et al 

(2008; 2010) não consideram em sua tipologia uma possibilidade existente no Brasil antes de 

1988: a inexistência de mandato, seja vitalício, seja por um tempo fixo. A investidura do 

Procurador-Geral da República não era por tempo certo, podendo ser destituído a qualquer 

momento pelo presidente da República. Ou seja, no que se refere a essas variáveis, 

anteriormente o Ministério Público era ainda menos independente. 

Outro fator importante ressaltado por Kerche (2003) se refere ao fato de que existem 

dois interesses a serem considerados pelo Procurador-Geral, o do presidente e o do Senado, 

que nem sempre serão convergentes. Neste caso, a quem o Procurador-Geral deve 

“agradar”43? Segundo Kerche (2003), isto enfraquece o mecanismo de controle, o que torna o 

Ministério Público mais independente. 

O caso dos Ministérios Públicos dos Estados e do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios44 é um pouco diferente. Os Procuradores-Gerais de Justiça são nomeados 

pelo chefe do Executivo (governador, no caso dos Ministérios Públicos dos Estados e 

                                                 
43 Nos termos de Kerche (2003), este seria um problema de múltiplos principals (mandantes). Ele adota no seu 
trabalho uma perspectiva do modelo principal-agente para explicar os mecanismos de controle e accountability 
sobre o Ministério Público, que não foi incorporada ao presente trabalho. Quando ele considera que um 
determinado mecanismo é fraco, considero que isso aumenta o nível de independência do Ministério Público. 
44 Apesar de ser um ramo do Ministério Público da União, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
tem a forma de indicação do seu chefe semelhante a do Ministério Público dos Estados (CF/1988, art. 128, § 3º). 
O termo utilizado para o chefe também é o mesmo: Procurador-Geral de Justiça (Lcp nº75/1993, art. 155). Os 
outros ramos do Ministério Público da União tem as seguintes chefias: o Ministério Público Federal tem como 
chefe o próprio Procurador-Geral da República e os chefes dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar são 
nomeados pelo Procurador-Geral da República.  
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presidente, no caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) a partir de uma 

lista tríplice formada pelos seus membros45, para um mandato fixo e o Procurador-Geral de 

Justiça pode ser reconduzido ao cargo (CF/1988, Art. 128, § 3º). Mas ao contrário do 

Ministério Público da União, que não há limite para o número de reconduções, os 

Procuradores-Gerais de Justiça só podem ser reconduzidos uma vez (CF/1988, Art. 128, § 1º, 

§ 3º). Embora a nomeação tenha participação de políticos, indicando uma baixa 

independência, pelo menos há a participação direta dos membros do Ministério Público na 

formação da lista tríplice. 

Percebe-se que a tipologia de Voigt et al (2008; 2010) não é exaustiva e não se 

aplica diretamente ao Brasil. Ele não prevê a inexistência de um mandato (situação anterior a 

Carta de 1988) e com relação a recondução ao cargo, prevê apenas duas situações: 

possibilidade de recondução ou não. A possibilidade de recondução ao cargo apenas uma vez 

(como é o caso dos Procuradores-Gerais de Justiça) estaria entre essas duas, e não é 

considerada pelos autores. Além disso, a indicação só é prevista por políticos e não-políticos, 

não abrangendo o arranjo criado nos Ministérios Públicos estaduais e do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, que tem a participação de membros e de políticos. 

O quadro abaixo sintetiza essas variáveis para o caso do Brasil. 

 

Quadro 04: Tipo de mandato, Renovabilidade e Processo de Indicação 

 Tipo de mandato Renovabilidade Indicação 
Ministério Público da 
União (MPU) 

Fixo Renovável Políticos 

Ministérios Públicos 
dos Estados e 
Ministério Público do 
Distrito Federal e 
Territórios (MPE) 

Fixo Parcialmente renovável 
Políticos 

+  
Membros 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A figura abaixo ilustra a localização desses Ministérios Públicos no que se refere às 

variáveis de possibilidade de renovação do mandado e de indicação do chefe46.  

 

 

                                                 
45 A eleição da lista tríplice será feita através de voto plurinominal de todos os integrantes da carreira (Lei nº 
8.625/1993, art. 9º § 1º). 
46 A variável “tipo de mandato” não foi incluída na figura pois ela não varia entre o Ministério da União e o 
Ministério Público dos Estados, ambos tem mandato fixo com duração de dois anos. 
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Figura 02: Indicação do Chefe e Renovabilidade do mandato 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Adaptando a tipologia de Voigt et al (2008; 2010) ao Brasil, percebe-se que, no que 

se refere a essas variáveis, os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e 

Territórios são mais independentes do que o Ministério Público da União. Ao combinar um 

mandato parcialmente renovável (só pode ser renovado uma vez) com uma indicação feita por 

políticos (chefe do Executivo), mas com participação de não-políticos (membros da 

instituição), o Ministério Público dos Estados garante uma independência maior do que o 

Ministério Público da União. Este, por sua vez, representa a categoria de menor 

independência proposta por Voigt et al (2008; 2010): chefe indicado por políticos para um 

mandato fixo e renovável. 

 

 

Como se dá a destituição do chefe do Ministério Público? 

Outra variável importante na inferência do nível de independência do Ministério 

Público é a forma como se dá a destituição da chefia da instituição.  

Segundo Voigt et al (2008; 2010), se a destituição é monopolizada por políticos, a 

independência é menor. Isso porque o incentivo para ceder a pressões políticas será maior, 

visto que o presidente, por exemplo, pode fazer ameaças cuja punição seria a exoneração do 

cargo. O monopólio por parte do Executivo gera menos independência do que se o monopólio 

for do Legislativo. O fato de a destituição precisar da participação dos dois poderes garante 

mais independência do que com a participação de apenas um deles. O maior nível de 
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independência é alcançado se a exoneração só for possível por processo judicial. A figura 

abaixo ilustra esse argumento: 

 

Figura 03: Destituição do chefe 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Voigt et al (2008; 2010). 

 

No caso do Ministério Público da União, a destituição do Procurador-Geral da 

República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da 

maioria absoluta do Senado Federal (CF/1988, Art. 128). Ou seja, a exoneração de ofício, 

antes do término do mandato, depende da aprovação da maioria absoluta do Senado, mediante 

votação secreta (CF/1988, Art. 52, XI; Lcp nº 75/1993, art. 25)47. O Senado não pode destituir 

o Procurador-Geral, ele apenas autoriza que o presidente destitua.  

Vale ressaltar que neste caso nem o presidente nem o Senado precisam justificar sua 

decisão. Mas não é um arranjo semelhante ao anterior à Constituição de 1988, no qual o 

presidente poderia exonerar o Procurador-Geral da República da mesma forma que exonera 

um ministro, por exemplo. Com a inclusão do Senado no procedimento de exoneração, criou-

se um sistema de controle do Ministério Público, pois agora ele não é mais demissível pelo 

simples desejo do presidente (Mazzilli, 2007).  

Embora o projeto da CONAMP (a Carta de Curitiba) previsse que a destituição só 

ocorreria em casos de abuso de poder ou omissão grave no cumprimento dos deveres do 

cargo, Mazzilli (2007) defende que a Carta de 1988 criou uma solução intermediária: 

 
Embora a solução da Carta de Curitiba tivesse o mérito de pretender afastar 
ingerências políticas externas na destituição do detentor desse importante 
cargo do Ministério Público, e assim conferir maior independência à 
instituição, na verdade o texto aprovado pela Constituinte admitiu solução 
intermediária, que leva a uma forma de controle externo sobre a instituição 
(Mazzilli, 2007, p. 173). 

 

                                                 
47 A destituição é diferente do impeachment (Mazzilli, 2007). O Procurador-Geral da República pode vir a 
perder o cargo em caso de ser julgado e condenado por crime de responsabilidade. Neste caso, o julgamento cabe 
privativamente ao Senado Federal (CF/1988, Art. 52, II). 
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Já a destituição dos Procuradores-Gerais de Justiça é realizada mediante decisão da 

maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma de lei complementar respectiva (CF/1988, 

Art. 128, §, 4º). Neste caso, não é necessária a interferência do chefe do Executivo e o 

monopólio da destituição é do Poder Legislativo. O chefe do Executivo pode até representar 

ao Poder Legislativo um pedido de destituição, mas só compete a esse Poder decidi-la, por 

maioria absoluta. 

No caso do Ministério Público dos Estados ainda há outra possibilidade. O Colégio 

de Procuradores pode propor ao Poder Legislativo a exoneração do Procurador-Geral de 

Justiça, pelo voto de dois terços de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus 

integrantes. Mas apenas em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão 

nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa ao Procurador-Geral (Lei nº 8.625/1993, art. 

12º, IV). Mas mesmo assim, a destituição é precedida de autorização de um terço dos 

membros da Assembléia Legislativa (Lei nº 8.625/1993, art. 9º, § 2º). 

Desta forma, à luz da tipologia de Voigt et al (2008; 2010), pode-se afirmar que no 

que se refere a forma de destituição do chefe do Ministério Público, o Ministério Público da 

União é mais independente do que o Ministério Público dos Estados. 

 

 

O Ministério Público detém monopólio para iniciar processos? 

Segundo Voigt et al (2008): 

 
Tal monopólio [de iniciar processos], mesmo quando os políticos não podem 
formalmente instruir ou interferir na decisão dos promotores e procuradores, 
fornece incentivos para políticos que estão sob risco de ser processados de 
influenciar o MP através de, por exemplo, intervenção no processo de 
nomeação ou oferecendo suborno. Se outros atores podem iniciar processos, 
é mais difícil de evitar ser processado através desses meios48 (Voigt et al, 
2008, p. 09). 

 

O argumento dos autores é de que se há monopólio para iniciar um processo, o 

incentivo para os políticos intervirem é maior, logo a independência é menor49. O monopólio 

pode aumentar o incentivo para os políticos oferecerem propina, por exemplo. Todavia, para 

                                                 
48 “Such a monopoly, even when politicians cannot formally instruct or interfere with the prosecutor’s decision, 
provides incentives for politicians who are at risk of being prosecuted to influence the procuracy by, for 
example, intervening in their appointment process or offering bribes. If other actors can also initiate a trial, it will 
be more difficult to prevent being prosecuted through such means” 
49 Nas suas categorias, o menor valor de independência é dado àqueles Ministérios Públicos que detenham o 
monopólio da ação penal. 
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que a existência do monopólio acarrete necessariamente em menor independência, seria 

imprescindível que ele aumentasse, igualmente, o incentivo para que promotores e 

procuradores aceitem o suborno. Afirmar que há um aumento do incentivo para oferecer 

propina por parte do político não garante que o incentivo para aceitar por parte dos 

promotores e procuradores também vá aumentar. Não há garantia de que os promotores e 

procuradores se deixarão influenciar. Assim, o mecanismo causal entre o monopólio e a 

independência fica frágil. 

No caso do Brasil, o Ministério Público pode iniciar processos penais e civis50. Na 

área penal, o Ministério Público promove, privativamente, a ação penal pública51, na forma da 

lei (CF/1988, Art. 129, I). Segundo Mazzilli (2007), na promoção da ação penal pública, o 

Ministério Público exerce uma parcela da soberania do Estado. “Mas, curiosamente, e ao 

contrário do que poderia parecer à primeira vista, ele dá a palavra final pelo Estado não 

exatamente quando acusa, mas com mais precisão, apenas quando deixa de acusar” 

(Mazzilli, 2007, p. 299). É neste sentido que o Ministério Público tem o monopólio da ação 

pública: se ele achar que não houve crime, não haverá processo52. Ao requerer o 

arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público dá a última palavra,  

 
pois, se o magistrado não deferir o arquivamento, poderá remeter aos autos 
ao procurador-geral; mas o arquivamento será indeclinável, se for objeto de 
insistência do procurador-geral. [...] a verdade é que o Ministério Público 
determina o arquivamento; o Poder Judiciário não pode recusá-lo, nem 
mesmo determinar diligências (Mazzilli, 2007, p. 299). 

 

Ainda segundo Mazzilli (2007), esse procedimento é insatisfatório no que se refere 

ao controle da atividade do Ministério Público. Isso porque o poder da decisão final fica, no 

limite, nas mãos do Procurador-Geral. Este, por sua vez, ainda está sujeito a influências 

políticas, dada principalmente sua forma de indicação e destituição do cargo.  

Como essa decisão está nas mãos do Procurador-Geral e este pode estar sujeito a 

pressões externas, percebe-se aqui um menor nível de independência. Contudo, isso não se dá 

por causa do monopólio para propor a ação penal pública (como propõe Voigt et al, 2008), 

mas sim pelo monopólio para arquivar o inquérito policial. Ou seja, mantendo constante o 

                                                 
50 No trabalho de Voigt et al (2008) a referência é a processos penais. Isso porque essa é a função clássica das 
procuracy agencies. No caso do Ministério Público brasileiro, além das funções penais comuns em outros países, 
ele também tem funções civis. 
51 O Código Penal define quais são os crimes de ação pública. O Ministério Público só tem o monopólio nesses 
casos. 
52 Caso o Ministério Público faça a denúncia e o Poder Judiciário ache que não houve crime ou que não existe 
base para a acusação, o juiz pode rejeitar a acusação e o caso será arquivado, sem processo. Mas o Ministério 
Público pode recorrer (Código de Processo Penal, Art. 581, I). 
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fato do Ministério Público brasileiro deter o monopólio da propositura da ação penal pública, 

mas atribuindo a um órgão ministerial colegiado (como o caso da ação civil pública) a decisão 

final sobre o arquivamento, talvez o Ministério Público se tornasse mais independente e 

menos suscetível a pressões externas. Isso porque um órgão colegiado é menos sujeito a 

influências políticas do que uma única pessoa, o Procurador-Geral53. 

Já na área civil, é função do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos (CF/1988, Art. 129, III). O Ministério Público não tem 

monopólio do uso da ação civil pública. União, estados, municípios, autarquias, empresas 

públicas, fundações e sociedades de economia mista também estão legitimados a promover 

ação civil pública perante o Judiciário. Porém, estudos afirmam que o Ministério Público é o 

principal autor das ações civis públicas (Sadek, 2009; Casagrande, 2008). Já o inquérito civil 

é um procedimento investigatório para embasar a ação civil pública ou que mostre a falta de 

necessidade da provocação jurisdicional.  

Ao contrário do inquérito policial, o arquivamento do inquérito civil é promovido 

pelo próprio Ministério Público. Mas há um controle maior, já que o membro responsável faz 

um relatório fundamentando a decisão pelo arquivamento, que por sua vez será examinado 

pelo órgão ministerial colegiado. Além disso, mesmo que a decisão final seja o arquivamento, 

as outras instituições legitimadas podem ajuizar a ação (Mazzilli, 2007). Ou seja, a divisão de 

titularidade garante maior controle da ação do Ministério Público, pois se ele arquivar um 

processo por pressões políticas, um outro órgão ainda pode ajuizar. Contudo, a inexistência do 

monopólio não aumenta a independência do Ministério Público, ele continua suscetível a 

pressões externas. A divisão de titularidade aumenta a probabilidade de que o processo como 

um todo não sofra pressões externas.  

Até o momento foram analisadas as variáveis referentes à instituição. A partir de 

agora, serão analisadas as variáveis que dizem respeito aos membros do Ministério Público. 

 

 

 

 

                                                 
53 Deve-se ressaltar que a não-propositura da ação penal pública pode ser decorrente de omissão, de inércia por 
parte do Ministério Público. Não é o que se trata aqui. Neste caso, há uma ação do Ministério Público: o 
requerimento de arquivamento. No caso de falta de manifestação ministerial dentro do prazo legal (omissão), a 
Constituição prevê a ação penal privada subsidiária da pública (Mazzilli, 2007). 
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Os promotores e procuradores devem seguir uma linha institucional adotada pelo chefe do 

Ministério Público? 

Se os membros de uma instituição devem seguir ordens do seu chefe, a sua 

independência é menor do que se eles estiverem apenas subordinados à Constituição e à lei. 

No Ministério Público brasileiro há o princípio da independência funcional (CF, Art. 127, § 

1º), que “significa que cada membro e cada órgão do Ministério Público gozam de 

independência para exercer suas funções em face dos outros membros e órgãos da mesma 

instituição” (Mazzilli, 2005, p. 37). Desta forma, a hierarquia existente no Ministério Público 

é administrativa, e não funcional (Mazzilli, 1993). Ou seja, os membros do Ministério não 

devem seguir uma linha institucional adotada pelo seu chefe, o que aumenta sua 

independência. Segundo Mazzilli (2007), 

 
[...] por força da independência funcional, os membros do Ministério Público 
(promotores e procuradores) e cada órgão ministerial (Conselho Superior, 
Colégio de Procuradores) decidem livremente o que fazer, dentro dos limites 
da lei, sem se subordinarem a determinações de outros membros ou órgãos 
da mesma instituição ministerial (Mazzilli, 2007, p. 139). 

 

Desta forma, os membros do Ministério Público, assim como seus órgãos, no 

exercício de sua ativade-fim54, só são obrigados ao cumprimento da Constituição e das leis, 

ou seja “não estão obrigados a observar portarias, instruções, ordem de serviço ou quaisquer 

comandos nem mesmo dos órgãos superiores da própria instituição, no que diga respeito ao 

que devam ou não fazer” (Mazzilli, 2007, p. 202)55. Os membros do Ministério Público não 

podem receber ordens do tipo: proponha a ação, ou deixe de propor ação, ou recorra, ou 

sustente esta tese e não aquela. 

Não se deve confundir independência funcional com autonomia funcional. Segundo 

Mazzilli (2007): 

 
 A autonomia funcional é da instituição do Ministério Público (liberdade que 
tem a instituição de exercer seu ofício em face de outros órgãos do Estado); 
a independência funcional é atributo dos órgãos e agentes do Ministério 
Público (liberdade que cada um destes tem de exercer suas funções em face 
de outros órgãos ou agentes da mesma instituição) (Mazzilli, 2007, p. 202). 

 

                                                 
54 Atividades-fim são aqueles atos para os quais a Constituição destinou a instituição ministerial. São atos da 
atividade-fim, por exemplo, decidir se é o caso de dar ou não denúncia, pedir condenação ou absolvição e 
recorrer ou não. Já as atividades-meio são os atos administrativos que a instituição pratica. São atos da atividade-
meio, por exemplo, comunicar o ajuizamento de alguns tipos de ações, se devem fazer relatórios do movimento 
de processos (Mazzilli, 2005; 2007). 
55 Deve-se ressaltar que no exercício da atividade-meio os membros do Ministério Público devem seguir os 
avisos, instruções e regulamentos das autoridades administrativas da instituição (Mazzilli, 2007, p. 202). 
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Pode-se dizer que a independência funcional complementa a autonomia funcional. 

Ela diminui a capacidade de influências externas na medida em que mesmo que o chefe do 

Ministério Público tenha interesses convergentes com os do presidente ou governador, os 

promotores e procuradores não precisam seguir essa linha. Ou seja, mesmo que não haja 

autonomia funcional de fato (isto é, o chefe do Ministério Público esteja sujeito a ordens 

externas informalmente, por uma afinidade de interesses, por exemplo), a independência 

funcional garante um maior grau de liberdade, já que seus membros não são obrigados a 

seguir ordens do seu chefe. 

Sendo assim, no que se refere à possibilidade de receber ordens internas, os 

membros do Ministério Público apresentam uma elevada independência. 

 

 

Existem regras para que os membros do Ministério Público sejam demitidos? 

A existência de critérios para que um membro do Ministério Público seja demitido 

aumenta a sua independência. Isso porque a demissão não poderá ser utilizada como uma 

forma de punir membro que não siga uma determinada instrução do poder Executivo ou do 

próprio chefe da instituição. 

A Constituição de 1988 prevê como uma das garantias dos membros do Ministério 

Público a vitaliciedade, que quer dizer que após dois anos de exercício ele só perde o cargo 

por sentença judicial transitada em julgado (CF/1988, Art. 128, § 5º, I, a). A idéia é dar 

garantias especiais àqueles agentes públicos que têm o dever de apurar e processar altas 

autoridades. Assim, não podendo ser demitidos a não ser por meio de processo judicial, eles 

passam a gozar de mais segurança no exercício de suas funções, sendo menos suscetíveis a 

pressões. 

Mazzilli (2005) chama atenção de que, além dessa previsão constitucional, a Lei 

Orgânica do Ministério Público da União prevê a ação para decretação da perda do cargo dos 

membros vitalícios e esta ação é sempre ajuizada pelo Procurador-Geral da República, 

dependendo de proposta do Conselho Superior (Lcp 75/1993, Art. 57, XX; Art. 98, XVIII; 

Art. 131, XVIII; Art. 166, XVIII; Art. 208; Art. 259, IV, a). 

Já no caso dos Ministérios Públicos dos Estados, a Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público (Lei nº 8.625/1993) define sob quais condições os membros podem ser 

demitidos. Os membros do Ministério Público somente perderão o cargo por sentença judicial 

transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: 
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I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão 
judicial transitada em julgado; 
II - exercício da advocacia; 
III - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos (Lei nº 
8.625/1993, Art. 38, § 1º). 

 

Neste sentido, no que tange a forma de demissão dos promotores e procuradores, os 

membros do Ministério Público brasileiro gozam de uma alta independência. 

 

 

Existem critérios para que um membro do Ministério Público seja promovido? 

Se existem regras para que os membros do Ministério Público sejam promovidos, 

maior a sua independência. Além disso, “espera-se que órgãos do próprio Ministério Público 

que podem decidir as promoções levem ao maior grau de independência”56 (Voigt et al, 2008, 

p. 8). Ou seja, se a promoção se der por meio de órgão do próprio Ministério Público, maior a 

independência. Se não houvesse critérios estabelecidos e se a decisão da promoção fosse de 

outros órgãos, o incentivo para que os promotores e procuradores aceitem alguma forma de 

propina seria maior, visto que a promoção poderia ser utilizada como uma forma de premiar 

esses membros. 

No caso do Ministério Público da União, o Conselho Superior respectivo elabora e 

aprova os critérios de promoção por merecimento57 e nos Ministérios Públicos dos Estados, a 

Lei Orgânica irá regulamentar o regime de promoção dos membros do Ministério Público (Lei 

nº 8.625/1993, Art.61), o que revela um alto nível de independência. 

 

  

Os promotores e procuradores podem ser removidos de cargo, função ou comarca contra a sua 

vontade? 

Segundo Voigt et al (2008; 2010), a possibilidade de transferência contra a vontade 

dos membros do Ministério Público pode ser um dispositivo para pressões externas. Se o 

princípio da não-transferência contra vontade não é respeitado, um promotor pode sofrer 

retaliações se não seguir uma determinada ordem.  

No caso do Ministério Público brasileiro, existe o princípio da inamovibilidade, que 

se refere à: 

                                                 
56 “self-governing bodies of the procuracy, which can decide on promotions are supposed to lead to the highest 
degree of independence” 
57 Por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público Federal estabeleceu os critérios na resolução nº 03, 
de 6 de setembro de 1993 (http://csmpf.pgr.mpf.gov.br/resolucoes/resol_03_set_1993.pdf). 
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impossibilidade de remover compulsoriamente o titular de seu cargo, salvo 
por motivo de interesse público, mediante decisão do colegiado competente, 
assegurada ampla defesa. Mas a finalidade é sempre a preservação das 
funções do cargo, e não apenas manter o promotor na comarca, mas 
suprimir-lhes as funções (Mazzilli, 2007, p. 206). 

 

Ou seja, a inamovibilidade diz respeito à proteção do cargo e das suas respectivas 

funções. Isto é importante porque o chefe do Ministério Público poderia transferir o promotor 

de comarca ou manter o promotor em uma determinada localidade, mas tirar as suas funções. 

A garantia da inamovibilidade se faz necessária devido ao fato de que o Ministério Público é 

um órgão encarregado de controlar o Estado. Se seus membros pudessem ser removidos 

facilmente, haveria o risco deles ficarem nas mãos do chefe do Executivo. Neste sentido, no 

Ministério Público brasileiro, os seus membros não podem ser afastados compulsoriamente 

nem dos seus cargos, nem das suas funções, o que, segundo Voigt et al (2008; 2010), indica 

um alto nível de independência. 

Existe uma exceção, a remoção compulsória, na qual se muda a lotação do membro, 

afastando-o de todas as atribuições do cargo anterior. Ela se dá apenas por motivo de interesse 

público, mediante decisão do órgão colegiado competente, pelo voto da maioria absoluta de 

seus membros, assegurada ampla defesa (CF/1988, Art. 128, § 5º, I, b). Embora a 

Constituição preveja essa exceção, a remoção compulsória só pode ser feita após um 

processo, no qual o membro do Ministério Público tem direito de se defender e há controle da 

legalidade do processo por parte do Judiciário. Além disso, a remoção compulsória só pode 

acontecer caso envolva interesse público. Ou seja, a possibilidade de um membro do 

Ministério Público ser removido por pressões externas diminui. Sendo assim, mesmo com a 

exceção prevista, no que se refere à variável aqui tratada, os membros do Ministério Público 

brasileiro apresentam um alto grau de independência. 

 

 

Existem regras para distribuição dos casos para promotores e procuradores específicos? 

A existência de regras para distribuição dos casos aumenta a independência do 

Ministério Público no sentido de que diminui a possibilidade de influência de outros Poderes 

ou do próprio chefe da instituição. Isso por que os casos não poderão ser alocados de acordo 

com o interesse do presidente ou do Procurador-Geral, por exemplo. 

No caso do Ministério Público brasileiro, essas regras existem. Os casos são 

distribuídos aos promotores e procuradores a partir de critérios prévios, fixados na lei ou em 



 65 

atos do Colégio de Procuradores de Justiça. Não deve haver designação para casos 

específicos. Essa é a idéia do “princípio do promotor natural”, que consiste em entregar os 

casos aos membros do Ministério Público de acordo com critérios prévios estabelecidos na 

lei, e não casuisticamente. Segundo Mazzilli (2007),  

 
O princípio do promotor natural consiste, pois, na existência de um órgão 
independente do Ministério Público, escolhido por prévios critérios legais e 
não casuisticamente, para o exercício das atribuições que a lei conferiu à 
instituição (Mazzilli, 2007, p. 117). 

 

A idéia do promotor natural é contrária a do promotor de encomenda, que são 

escolhidos livremente pelo Procurador-Geral, que os designava e afastava 

discricionariamente. Se isso fosse possível, autonomia funcional e a independência funcional 

seriam apenas formais. 

Desta forma, com relação à forma de distribuição dos casos para os promotores e 

procuradores, os membros do Ministério Público apresentam um alto nível de independência. 

 

 

Um caso pode ser realocado para outro promotor ou procurador contra a vontade do atual 

responsável? 

Da mesma forma que a existência de regras para a distribuição de casos aumenta a 

independência do Ministério Público, a existência de regra para a realocação desses casos 

também aumenta a independência. Se um determinado caso pode ser realocado para outro 

membro do Ministério Público, contra a vontade do atual responsável, menor a independência 

da instituição. Neste caso, o promotor ou procurador fica mais suscetível a pressões externas: 

se o caso estiver indo por um caminho que desagrade o chefe do Executivo ou do Ministério 

Público, o caso é realocado para outro membro.  

O princípio do promotor natural também é válido para esses casos: “o princípio do 

promotor natural consiste, pois, em não poder se afastar arbitrariamente o promotor do caso 

em que, por critérios prévios da lei, ele deveria oficiar” (Mazzilli, 2007, p. 206). 

No Ministério Público brasileiro o afastamento só é possível se convir ao interesse 

público. O afastamento pode ser cautelar (temporário) ou definitivo. Em ambos os casos, há 

controle do ato. 
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Desta forma, percebe-se que o alto grau de independência dos membros do 

Ministério Público. Eles são protegidos de influências de várias formas, seja pela maneira que 

se dá a sua promoção, remoção e, principalmente, a sua independência funcional. Já no que se 

refere ao Ministério Público enquanto instituição, observa-se que, embora tenha autonomia 

funcional e seja desvinculado constitucionalmente dos outros Poderes do Estado, outras 

variáveis, tais como a forma de indicação e destituição do seu chefe, acabam influenciando 

negativamente a sua independência.  
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4. M INISTÉRIO PÚBLICO E ACCOUNTABILITY  

 

Este capítulo tem como objetivo analisar em que medida o Ministério Público pode 

ser incluído na rede de accountability. Na primeira seção, é discutido o conceito de 

accountability. Na segunda, analisa-se se o Ministério Público pode ser considerado uma 

agência de accountability, isto é, se ele é uma instituição capaz se exercer algum tipo de 

controle sobre outros Poderes do Estado. Por fim, o sentido é invertido, e na terceira seção 

busca-se analisar se o Ministério Público é accountable a alguma outra instituição. 

 

 

 

4.1 Definindo Accountability 

 

A preocupação com o controle do poder é um fenômeno que remonta a teoria política 

clássica. (Schedler, 1999). Por exemplo, uma das idéias fundamentais de Montesquieu é a de 

divisão de poderes, assim como a necessidade de pesos e contrapesos entre eles. Já Madison 

remete a necessidade de controlar os detentores do poder porque os homens não são 

governados por anjos, mas sim por outros homens, daí porque é necessário controlá-los.  

De maneira geral, o termo accountability traduz essas preocupações na Ciência 

Política contemporânea: a preocupação com controles, supervisão, monitoramento e 

constrangimentos institucionais no exercício de poder. Entretanto, accountability é um 

conceito polissêmico (Schedler, 1999; Mainwaring, 2003). 

Para Schedler (1999), os diversos conceitos de accountability englobam duas 

dimensões centrais: answerability e enforcement. Answerability se refere à obrigação dos 

funcionários públicos de informar e explicar o que eles estão fazendo; já enforcement se 

refere à capacidade de agências de accountability de impor sanções àqueles que violaram as 

obrigações públicas. Para Schedler (1999): 

 

A noção de answerability indica que ser accountable a alguém implica na 
obrigação de responder a questões desagradáveis e, vice versa, indica que 
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tornar alguém accountable implica na oportunidade de fazer perguntas 
desconfortáveis58 (Schedler, 1999, p. 14). 

 

A idéia de answerability se refere a dois tipos de questão: o que agências de 

accountability podem fazer tanto para se informar sobre o que está sendo decidido e para 

ouvir explicações ou justificativas sobre essas decisões. Ou seja, elas podem perguntar por 

fatos ou por razões. 

Já a noção de enforcement implica em um passo além: 

 

Isto implica na idéia de que a agência de accountability não só ‘levanta a 
questão’ mas também ‘pune eventualmente’ um comportamento impróprio e, 
conseqüentemente, uma agência accountable não só diz o que tem feito e 
porque, mas lida com as conseqüências disso, incluindo eventuais ações 
negativas59 (Schedler, 1999, p. 15) 

 

Resumindo: A é accountable a B quando A é obrigado a informar e justificar B sobre 

suas ações e decisões, podendo ser punido em casos de eventuais erros de conduta (Schedler, 

1999). Sobre a dimensão de answerability, há um certo consenso. Todavia, com relação à 

dimensão de enforcement, há maior discordância. A fim de esclarecer o conceito de 

accountability, Mainwaring (2003) aponta algumas áreas conceituais em que há desacordo 

com relação à sua definição. Segundo ele, todas elas se referem aos limites do conceito, se são 

mais amplos ou mais específicos. 

A primeira questão, e a mais fundamental, é se todas as atividades que envolvem 

tornar um ator estatal responsável por seus atos deve ser incluído na idéia de accountability 

(Mainwaring, 2003). Uma definição mais ampla inclui formas não institucionalizadas de 

answerability e sanções, como por exemplo, um ator que pode informalmente pedir 

informações e impor custos de reputação (Keohane, 2002). Já uma definição mais restrita 

delimita quais os tipos de answerability podem ser consideradas accountability. Mainwaring 

(2003), O’Donnell (1999, 2003), Kenney (2003), Moreno et al (2003) acreditam que, neste 

caso, um conceito mais delimitado traz uma maior clareza. Para esses autores, accountability 

                                                 
58 “The notion of answerability indicates that being accountable to somebody implies obligation to respond to 
nasty questions and, vice versa, that holding somebody accountable implies the opportunity to ask uncomfortable 
questions” 
59 “It implies the idea that accounting actor do not just ‘call into question’ but also ‘eventually punish’ improper 
behavior and, accordingly, that accountable persons not only tell what they have done and why, but bear the 
consequences for it, including eventual negatives actions” 
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é apenas a relação que formalmente (legalmente) concede a algum ator a autoridade de 

supervisionar e/ou sancionar um funcionário público. Nas palavras de Mainwaring (2003): 

 
[…] meu entendimento de accountability política se baseia em se a um ator é 
formalmente atribuído o direito de demandar answerability de um 
funcionário público ou da burocracia. Quando o monitoramento de 
autoridades públicas se dá fora de uma estrutura institucionalizada onde 
agentes são formalmente encarregados dessa responsabilidade, ele não faz 
parte do escopo do meu entendimento de accountability. [...] Como 
conceituado aqui, ‘accountability’ implica não apenas em answerability, mas 
também na obrigação legal de responder ou no direito institucionalizado que 
uma agência de accountability tem de impor sanções a funcionários 
públicos60 (Mainwaring, 2003, p. 7). 

 

Sendo assim, essa definição exclui a mídia ou sociedades civis organizadas do 

escopo da accountability. Accountability se refere a duas categorias amplas de funcionários 

públicos: eleitos e não-eleitos. Os agentes eleitos são primordialmente accountables aos 

eleitores, mas esse não é o foco desse trabalho. A preocupação aqui é com agências estatais 

que são formalmente responsáveis por supervisionar e/ou sancionar funcionários públicos e 

burocracias. É o que Mainwaring (2003) chama de intrastate accountability e o que se 

aproxima da definição de accountability horizontal de O’Donnell61 (1994, 1999, 2003): 

 

[accountability horizontal] é a existência de agências estatais que são 
legalmente capazes e têm o poder legal, e estão de fato dispostas e 
capacitadas, para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 
sanções legais ou até impeachment contra ações ou omissões de outros 
agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como ilegais62 
(O’Donnell, 1999, p. 38) 

 

A partir da diferença entre o conceito de intrastate accountability de Mainwaring 

(2003) e de accountability horizontal de O’Donnell (1999) é possível pensar na segunda área 

                                                 
60 “[…] my understanding of political accountability hinges on whether an actor is formally ascribed the right to 
demand answerability of a public official or bureaucracy. When monitoring of public authorities takes place 
outside an institutionalized framework in which agents are formally charged with this responsibility, it falls 
outside the scope of my understanding of accountability. […] As conceptualized here, ‘accountability’ implies 
not only answerability, but also the legal obligation to answer or the institutionalized right of an agent of 
accountability to impose sanctions on public officials” 
61 Segundo O’Donnell (1999), a accountability se dá em dois níveis: no vertical, exercida através dos cidadãos 
pelo voto e no horizontal, exercida entre as agências do Estado. Há também o conceito de accountability societal, 
cunhado por Smulovitz e Peruzzotti (2000; 2003), que se refere a relações verticais, mas não eleitorais. Para eles, 
há outros mecanismos de accountability entre Estado e sociedade que podem acontecer a qualquer momento 
entre as eleições. 
62 “it [horizontal accountability] is the existence of state agencies that are legally enabled and empowered, and 
factually willing and able, to take actions that span from routine oversight to criminal sanctions or impeachment 
in relations to actions or omissions by other agents or agencies of the state that may be qualified as unlawful” 
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conceitual em que há desacordo entre os autores. Accountability deve se restringir a casos de 

transgressões legais pelos atores estatais? Para O’Donnell (1994, 1999, 2003) e Kenney 

(2003), sim. Em sua definição de accountability horizontal acima, O’Donnell deixa claro que 

ela se refere a ações que possam ser consideradas ilegais. Seguindo a idéia de O’Donnell, 

Kenney (2003) afirma: “accountability horizontal envolve atores ou agências estatais que têm 

vontade e são capazes de sancionar outros atores e agências estatais pelos seus atos e 

omissões, de acordo com a lei e com a Constituição”63 (Kenney, 2003, p. 67)64. 

Já para outros autores (Moreno et al, 2003; Schedler, 1999; Mainwaring, 2003), 

accountability envolve também a supervisão, o monitoramento e sanções relacionadas a  

diferenças políticas que não envolvem necessariamente esse tipo de transgressão: 

 

Ao meu ver, a noção de accountability, incluindo o que O’Donnell denomina 
accountability horizontal e eu denomino intrastate accountability, deveria ir 
além de questões onde a legalidade do comportamento de um ator estatal 
está em risco. Intrastate answerability e sanções não são limitadas a 
percepções sobre a legalidade de ações de funcionários e agências públicas65 
(Mainwaring, 2003, p. 11). 

   

O terceiro ponto de disputa é se o conceito envolve necessariamente a capacidade de 

sancionar da agência de accountability. Kenney (2003) e Moreno et al (2003) argumentam 

que accountability só existe se houver a possibilidade de sanção. Nas palavras de Kenney 

(2003): “eu argumento que a capacidade de sancionar é essencial para o conceito de 

accountability, e que accountability sem sanção é sem dúvida uma forma limitada de 

accountability”66 (Kenney, 2003, p. 63). Já Moreno et al (2003) afirmam: “tornar alguém 

accountable significa não só saber o que essa pessoa fez, mas puní-la pelo que ela fez, se o 

que ela fez é, em alguma medida, ‘errado’”67 (Moreno et al, 2003, p. 80). 

                                                 
63 “Horizontal accountability involves state actors or agencies willing and able to sanction other state actors and 
agencies for their acts and omissions, in accordance with the law and the constitution” 
64 Kenney (2003) faz uma ressalva apenas com relação a sistemas parlamentaristas. Isso porque nesse sistema os 
agentes estatais respondem por questões políticas e não necessariamente ilegais. Para sistemas parlamentaristas, 
o autor considera que o conceito de accountability deve denotar casos em que agentes estatais são accountables 
por ações que são inaceitáveis politicamente, mas não são ilegais. 
65 “In my view, the notion of accountability, including what O’Donnell calls horizontal accountability and I call 
intrastate accountability, should extend beyond issues where the legality of a state actor’s behavior is at stake. 
Intrastate answerability and sanctioning are not limited to perceptions about the legality of a public officials’s or 
agency’s actions” 
66 “I would argue that the capacity for sanction is essential to the concept of accountability, and that 
accountability without sanctions in indeed a diminished form of accountability” 
67 “holding someone accountable means not only learning what some has done, but punishing him for it if what 
he has done is in some sense ‘wrong’” 
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Já Schedler (1999) e O’Donnell (1999, 2003) acreditam que há casos em que 

accountability pode envolver apenas a dimensão de answeralibity, sem necessariamente 

incluir também a capacidade de impor sanções. Para Schedler (1999), “[…] a princípio é 

possível encontrar instâncias onde a idéia de accountability é dissociada de uma das suas 

dimensões centrais – enforcement ou answerability – sem necesariamente criar ‘subtipos 

limitados’ de accountability”68 (Schedler, 1999, p. 18). 

Para esclarecer esse ponto, Mainwaring propõe uma diferença entre poder de sanção 

direto e outras sanções: 

 

Accountability não pode existir sem nenhum poder de sanção; alguma 
capacidade de corrigir danos através do encaminhamento de casos a outras 
instâncias (especialmente o sistema de justiça) é central para o sistema de 
accountability. Como definido aqui, no entanto, accountability não requer 
poder de sanção direto e legalmente atribuído. Espera-se que agências de 
supervisão sejam capazes de apontar possíveis transgressões aos atores que 
podem impor sanções; este poder indireto de sanção é suficiente para 
caracterizar uma relação de accountability69 (Mainwaring, 2003, p. 13). 

 

Neste sentido, instituições como os ombudsmen e o próprio Ministério Público se 

inserem no sistema de accountability de Mainwaring. Eles têm a autoridade formal de 

supervisionar os funcionários públicos, mas nem sempre podem impor sanções diretas. Por 

exemplo, o Ministério Público propõe a ação, mas quem julga, quem vai impor a sanção 

direta é o Judiciário. Mas mesmo com esse limite, partindo do conceito de Mainwaring 

(2003), O’Donnell (1999) e Schedler (1999), o Ministério Público deve ser incluído no 

esquema da accountability. Nas palavras de O’Donnell (1999): 

 

Esse é, sem dúvida, o velho tema da divisão dos poderes e do sistema de 
pesos e contrapesos. Esse sistema inclui as instituições clássicas do 
Executivo, do Legislativo e do Judiciário; mas nas poliarquias 
contemporâneas também se estende por várias agências de supervisão, como 

                                                 
68 “[…] is possible, in principle, to find instances where the idea of accountability is dissociated from one of its 
core dimensions – be it enforcement or answerability – without necessarily creating ‘diminished subtypes’ of 
accountability as a result” 
69 “Accountability cannot exist with no sanctioning power; some capacity to redress wrongdoing by referring a 
case to other venues (especially the justice system) is critical to systems of accountability. As define here, 
however, accountability does not require direct, legally ascribe sanctioning power. Agencies of oversight are 
expected to refer possible wrongdoings to actors that can impose sanctions; this indirect sanctions power suffices 
to characterize a relationship of accountability” 
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os ombudsmen, as instâncias responsáveis pela fiscalização das prestações 
de contas, fiscalías, dentre outras70 (O’Donnell, 1999, p. 39). 

 

A quarta questão é se o conceito de accountability é restrito ao âmbito de relações 

mandante-agente (principal-agent). Neste modelo, o mandante representa aquele que delega e 

o agente aquele a quem a autoridade é delegada (Lupia, 2001). Para Moreno et al (2003), 

accountability só faz sentido no âmbito da relação mandante-agente e ela é inerentemente 

vertical. Isso porque, para eles, o termo “horizontal” implica em dois ou mais atores no 

mesmo nível. Mas se accountability pressupõe sanção (como eles argumentam) e dois atores 

no mesmo nível não podem impor sanções um ao outro, o termo accountability horizontal se 

torna um oximoro.  

O argumento é que o agente surge da delegação de um mandante, e esta delegação é 

condicional, isto é, pode ser renovada ou anulada, de acordo com o desejo do mandante. É 

exatamente essa possibilidade de cancelamento da delegação que caracteriza a accountability. 

Assim, a direção da relação de delegação é do mandante para o agente, enquanto que a 

direção da accountability é do agente para o mandante. Em uma frase: accountability exige 

hierarquia que implica em delegação que, por sua vez, pressupõe mecanismos de recompensa 

e punição da conduta do agente. Delegação e accountability “são relações verticais entre um 

agente subordinado e um mandante superior”71 (Moreno et al, 2003, p. 85). 

Kenney (2003) faz uma forte crítica a este argumento. Para ele, o argumento de 

Moreno et al (2003) é baseado em um silogismo falso:  

 

De acordo com o raciocínio deles, todas as relações em que uma das partes 
tem a autoridade de impor sanções a outra são relações verticais. Relações de 
accountability, eles argumentam, envolvem a autoridade de impor sanções; 
então relações de accountability são verticais72 (Kenney, 2003, p. 59) 

 

O ponto é que, segundo Kenney (2003), a primeira premissa é falsa: relações que 

envolvem sanções não são necessariamente verticais. O autor aponta duas razões para isso: 1) 

partindo da idéia de que ‘horizontal’ se refere a relações intraestatais e ‘vertical’ a relações 
                                                 
70 “This is, of course, the old theme of the division of powers and the system of checks and balances. It includes 
the classic institutions of the executive, the legislative, and the judiciary; but in contemporary polyarchies it also 
extends to various overseeing agencies, ombudsmen, accounting offices, fiscalías, and the like” 
71 “They [delegação e accountability] are vertical relations between subordinate agents and superior principals” 
72 “According to their reasoning, all relationships in which one party has the authority to impose sanctions on 
another are vertical relationships. Accountability relationships, they argue, involve the authority to impose 
sanctions; therefore accountability relationships are vertical” 
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estado-sociedade, é evidente que relações que envolvem a autoridade de impor sanções 

podem existir entre agências do Estado que são horizontais. Ou seja, pode haver possibilidade 

de sanção entre atores que não têm uma relação vertical; 2) Kenney destaca que para Moreno 

et al (2003), em sistemas presidencialistas a relação entre Executivo e Legislativo não pode 

ser considerada de accountability, já que não há delegação nesse caso, ao contrário dos 

sistemas parlamentaristas. Todavia Kenney (2003) argumenta que o Legislativo pode sim 

destituir um presidente, mesmo que seja com o auxílio de outras instituições, caracterizando, 

para ele, uma relação de accountability, mesmo sem ser vertical, nos termos de O’Donnell 

(1999), e mesmo sem haver delegação, nos termos de Moreno et al (2003). 

Para Mainwaring (2003), a restrição de Moreno et al (2003) acaba delimitando 

demais o conceito e deixa de fora relações formais de supervisão e potenciais sanções. Ele 

prefere tratar as relações mandante-agente como um subconjunto das relações de 

accountability: 

 

[…] accountability existe sempre que uma agência pública ou um 
funcionário publico são formalmente (isto é, por lei ou decreto) answerable 
a outro ator. Nesta concepção, agências de supervisão e o judiciário são 
partes da rede de accountability porque eles são formalmente responsáveis 
pela supervisão e/ou sanção de funcionários públicos pelo não cumprimento 
de suas obrigações públicas. Por esta perspectiva, relações mandante-agente 
são um subtipo de relações de accountability73 (Mainwaring, 2003, p. 15). 

 

Para Moreno et al (2003) essas relações de pesos e contrapesos que não envolvem 

relações mandante-principal fazem parte do conceito de “horizontal exchange” e de 

“superintendence”. O primeiro se refere às interações clássicas entre os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e o segundo inclui novas agências estatais de supervisão com algum 

grau de independência institucional, como os ombudsmen e o Ministério Público, no caso do 

Brasil. Grosso modo, é a diferenciação que O’Donnell (2003) faz entre horizontal balance 

accountability e mandated horizontal accountability, sendo a primeira referente à divisão de 

poderes clássica e a segunda engloba as novas agências de accountability. A disputa é com 

relação ao alcance do termo accountability: para Moreno et al (2003) o conceito é mais 

específico, limitando-se apenas a relações mandante-agente, não sendo portanto pertinente o 

                                                 
73 “[…] accountability exists whenever a public agency or official is formally (i.e. by law or public decree) 
answerable to another actor. In this conception, agencies of oversight and the judiciary are parts of the web of 
accountability because they formally charged with overseeing and/or sanctioning public officials for the 
discharge of their public duties. From this perspective, principal-agent relationships are a subset of 
accountability relationships” 
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uso do termo para interações intraestatais; já para O’Donnell (2003), accountability também 

se refere relações entre agências estatais. 

A diferença poderia ser apenas terminológica e irrelevante, mas para O’Donnell 

(2003), a idéia de accountability horizontal é mais específica do que a de horizontal exchange. 

Para O’Donnell, esse termo é vago. Accountability horizontal não se refere a qualquer 

interação intraestatal, mas apenas àquelas em que existe “uma agência estatal com o propósito 

explícito de prevenir, cancelar, corrigir e/ou punir ações (ou eventualmente omissões) de 

outra agência estatal que são consideradas ilegais”74 (O’Donnell, 2003, p. 35). Mainwaring 

(2003) tem argumento semelhante ao afirmar que o termo exchange (troca) não traduz com 

precisão supervisão, sanção, e pesos e contrapesos. 

Por fim, um último ponto de discórdia é que atores podem ser agentes de 

accountibility, isto é, que atores podem deter os mecanismos para prover a accountability. 

Devido a sua restrição a relações mandante-agente, para Moreto et al (2003) só podem ser 

agências de accountability atores que sejam mandantes. Já para Kenney (2003), O’Donnell 

(1994, 1998, 2003) e Mainwaring (2003), todos os atores que formalmente supervisionam 

e/ou sancionam funcionários públicos podem ser considerados agentes de accountability. 

A tabela abaixo sintetiza essas visões concorrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 “a state agency with the explicit purpose of preventing, cancelling, redressing and/or punishing actions (or 
eventually non-actions) by another state agency that are deemed unlawful” 
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Tabela 14: Conceito de Accountability 

Questões Restrito Amplo 

Objeto da accountability 

Formas legais e institucionalizadas 
de answerability e sanções 
(O’Donnell, 1998, 2003; Kenney, 
2003; Mainwaring, 2003; Moreno 
et al, 2003) 

Formas não-institucionalizadas 
e informais de answerability e 
sanções (Keohane, 2002) 

Motivo da accountability 
Transgressões legais (O’Donnell, 
1998, 2003; Kenney, 2003) 

Outros tipos de desacordos 
políticos (Schedler, 1999; 
Mainwaring, 2003; Moreno et 
al, 2003) 

Possibilidade de sanção 
Sanção direta (Kenney, 2003; 
Moreno et al, 2003) 

Sanção indireta (Schedler, 1999; 
O’Donnell, 1998, 2003; 
Mainwaring, 2003) 

Alcance das relações de 
accountability 

Restrito a relação mandante-agente 
(Moreno et al, 2003) 

Mandante-agente é apenas um 
subtipo. Inclui qualquer ator 
estatal que possa formalmente 
monitorar e/ou sancionar public 
officials (Kenney, 2003; 
Mainwaring, 2003; O’Donnell, 
2003) 

Agentes de accountability Mandantes (Moreno et al, 2003) 

Atores estatais que formalmente 
podem supervisionar e/ou 
sancionar public officials 
(Kenney, 2003; Mainwaring, 
2003, O’Donnell, 2003) 

Fonte: elaboração própria a partir de Mainwaring (2003). 

 

 

A vantagem da tipologia proposta por Mainwaring (2003) é que não é necessário 

adotar um conceito unicamente mais estreito ou mais abrangente. Em uma determinada 

questão, pode-se optar por uma perspectiva mais restrita enquanto em outra se pode optar por 

uma abordagem mais ampla.  

Para os fins do presente trabalho, a definição de accountability se refere a atores 

estatais, com autoridade legal para supervisionar o comportamento de outros atores estatais –  

não se restringindo apenas a comportamentos que transgridam a lei –  que podem oferecer 

algum tipo de sanção, mesmo que não seja direta. Ou seja, se aproxima da definição de 

Mainwaring (2003). 

Neste sentido, o Ministério Público se encaixa na rede de accountability (Sadek e 

Cavalcanti, 2003; Taylor e Buranelli, 2007; McAllister, 2008). Ele é uma agência capaz de 

supervisionar e sancionar outros atores estatais e, reciprocamente, deve ser supervisionada por 

outros atores estatais. Nos termos de O’Donnell (2003), pode-se afirmar, mais 

especificamente, que o Ministério Público é uma instituição de mandated horizontal 

accountability. “Estas são as várias agências que são legalmente designadas a supervisionar, 
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prevenir, desencorajar, promover a sanção, ou sancionar ações que aparentemente são ilegais 

ou omissões de outras agências estatais, nacional ou subnacional”75 (O’Donnell, 2003, p. 45). 

A próxima seção trata do Ministério Público como uma agência de accountability. 

 

 

4.2 Ministério Público: uma agência de accountability horizontal 

 

Quais garantias institucionais fazem do Ministério Público uma agência de 

accountability? Como vimos, além do papel tradicional de processar crimes comuns, a 

Constituição de 1988 concedeu ao Ministério Público “a função de exigir o correto 

cumprimento da lei, principalmente dos poderes públicos, e de fiscalizar a ‘honestidade’ 

daqueles que ocupam cargos públicos” (Kerche, 2003, p. 54). 

Sadek e Cavalcanti (2003) destacam duas responsabilidades principais: “defender os 

interesses constitucionais dos cidadãos e da sociedade em geral e assegurar que a 

administração pública, e todas as suas respectivas partes, cumpre suas responsabilidades 

constitucionais”76 (Sadek e Cavalcanti, 2003, p. 203). 

As autoras reportam o artigo 127 da Constituição que define o Ministério Público 

como uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tendo como 

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

individuais indisponíveis. Essa definição de atribuições tão amplas faz com que o Ministério 

Público possa intervir em várias questões e principalmente em arenas de políticas públicas 

(Sadek e Carvalcanti, 2003). Tanto essas autoras quanto Salazar (2007) destacam o artigo 

129, que define as funções do Ministério Público, como essencial na caracterização da 

instituição como uma agência de accountability. Salazar (2007) chama atenção para as 

funções de promover privativamente a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos 

poderes públicos, promover o inquérito civil e a ação civil pública77. Para Sadek e Cavalcanti 

(2003), “os novos poderes institucionais do Ministério Público o incluíram nos mecanismos 

                                                 
75 “These are the various agencies that are legally assigned to oversee, prevent, discourage, promote the sanction, 
or sanction presumably unlawful actions or omissions of other state agencies, national or subnational” 
76 “to defend the constitutional interests of citizens and society at large and to ensure that the public 
administration, and all its respective parts, complies with its constitutional responsibilities” 
77 Essas funções já foram especificadas no primeiro capítulo, sendo repetitivo citá-las aqui novamente. O foco 
aqui é nas implicações dessas funções: elas tornam o Ministério Público uma agência de accountability. 
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que podem potencialmente assegurar o que Guillermo O’Donnell chama de accountability 

horizontal”78 (Sadek e Cavalcanti, 2003, p. 206). Já nas palavras de McAllister (2008), “As 

mudanças constitucionais e outras mudanças legislativas concederam ao Ministério Público 

Brasileiro uma variedade de poderes que permitiu que ele se tornasse um ‘watchdog’ das 

agências”79 (McAllister, 2008, p. 121)80 

No que tange o Ministério Público da União, Sadek e Cavalcanti (2003) afirmam 

que:  

 

Promotores/procuradores federais tem participado ativamente de disputas 
políticas com o Executivo, Legislativo ou grupos da sociedade civil. Sem 
dúvida, promotores/procuradores da República tem promovido ações legais 
contra ministros de governo pelo mal uso de fundos e/ou propriedades 
públicas, tem questionado políticas sociais e econômicas e tem exposto 
corrupção no sistema financeiro81 (Sadek e Cavalcanti, 2003, p. 209). 

 

Taylor e Buranelli (2007) também apontam o Ministério Público como uma agência 

de accountability. Mas para os autores, o Ministério Público faz parte de uma rede de 

accountability, da qual fazem parte instituições como o Tribunal de Contas da União (TCU), a 

Polícia Federal e as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI). Esta é uma característica 

ressaltada por O’Donnell (1999): “Um ponto importante, mas raramente acentuado é o de que, 

para que essas agências sejam efetivas, elas raramente podem operar de forma isolada”82 

(O’Donnell, 1999, p. 39). O’Donnell (2003) destaca o papel dos tribunais, por ser neles que, 

no limite, as decisões finais são tomadas, mas é inegável o papel dessas outras agências na 

rede de accountability. 

Taylor e Buranelli (2007) defendem que accountability deve ser vista como um 

processo composto por três estágios:  

                                                 
78 “[...] these new institutional powers transform the Public Prosecution into a mechanism that can potentially 
ensure what Guillermo O’Donnell calls ‘horizontal accountability’” 
79 “Constitutional and other legislatives changes granted the Brazilian Ministério Público a variety of powers that 
enable it to become a ‘watchdog’ of the agencies” 
80 Embora a preocupação de McAllister (2008) seja especificamente com relação a agências de meio-ambiente, 
ela afirma que não é apenas nesses casos que Ministério Público pode ser considerado uma agência de 
accountability. 
81 “Federal prosecutors have actively participated in political disputes with the Executive, Legislature, or groups 
in civil society. Indeed, prosecutors of the Republic have brought legal action against government ministers for 
the misuse of public funds and/or property, have questioned social and economic policies, and have exposed 
corruption in the financial system” 
82 “An important but seldom noticed point is that if these agencies are to be effective, they very rarely can 
operate in isolation” 
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1) supervisão de agentes públicos, que tem necessariamente uma ênfase ex 
ante em identificar performances pobres ou infrações antes que elas 
avancem; 2) investigação de acusações contra agentes públicos, que é 
geralmente ex post, focando em descobrir a profundidade e o alcance de 
infrações passadas e 3) sanção, ou a accountability prática para atos de 
agentes públicos83 (Taylor e Buranelli, 2007, p. 62). 

 

Para os autores, o Ministério Público Federal tem o potencial de ser a agência de 

accountability mais importante no nível federal e isso pode ser observado na prática: “O 

Ministério Público Federal claramente tem grande importância no processo de accountability, 

não só por causa das garantias constitucionais, como também na prática”84 (Taylor e 

Buranelli, 2007, p. 64). Mas os autores destacam que o foco do Ministério Público acaba 

sendo no estágio de investigação, sendo a instituição pouco equipada para monitorar o 

comportamento de outras agências públicas. Outro ponto importante é que como a 

accountability é resultado de uma rede de instituições, seria necessário um padrão 

institucionalizado de cooperação, coordenação e de compartilhamento de informações entre as 

instituições. E o que se observa é que esse padrão não é encontrado85. 

Com relação aos Ministérios Públicos dos estados, Sadek e Cavalcanti (2003) e 

McAllister (2008) ressaltam as diferenças regionais e o fato de em alguns estados o Ministério 

Público ser mais ativo do que em outros. Todavia, pode-se afirmar de maneira geral que a 

instituição tem impacto sobre crimes administrativos.  

A análise aqui é se o Ministério Público tem instrumentos para agir como uma 

agência de accountability. Uma questão que pode surgir é: o Ministério Público utiliza-se 

desse potencial? Ou seja, o fato de ser potencialmente uma agência de accountability faz com 

que o Ministério Público exerça esse papel na prática? Essa questão é sem dúvida importante, 

todavia não é o foco deste trabalho. Estudos de casos específicos são elucidadores, mas fogem 

ao escopo do presente trabalho. Além disso, análises desse tipo têm algumas limitações: uma 

delas é que normalmente só se toma conhecimento de casos que foram veiculados pela mídia, 

o que leva ao problema de que pode haver casos importantes, mas que não dão audiência. 

Ademais, a análise normalmente se detém apenas aos casos em que o Ministério Público teve 

                                                 
83 “1. Oversight of public agents, which has a necessarily ex ante emphasis on catching poor performance or 
malfeasance before it progresses; 2. Investigation of allegations against public agents, which is usually ex post, 
focusing on uncovering the depth and extent of past malfeasance; 3. Sanctioning, or practical accountability 
holding for acts by public agents”. 
84 “The MPF clearly plays a major rule in the accountability process, not only because of its constitutional 
mandate to do so, but also in practice” 
85 Os autores se atêm a alguns casos de corrupção. 
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sucesso ao utilizar-se desse potencial. Por fim, uma outra limitação é apontada por Taylor e 

Buranelli (2007). Ao se entender accountability como formada pelos três estágios propostos 

pelos autores, percebe-se que os casos estudados tem foco maior na fase de investigação e 

sanção, ou seja, o foco é nos casos de corrupção que foram descobertos: “é impossível saber 

quantos casos não chamaram atenção de instituições de accountability”86 (Taylor e Buranelli, 

2007, p. 71). 

Uma questão que surge a partir da constatação de que o Ministério Público tem 

potencial para ser uma agência de accountability é um problema de segunda-ordem (second-

order accountability): como fazer instituições de accountability accountables? (Schedler, 

1999). É o que será tratado na próxima seção. 

 

 

4.3 Quem controla os controladores? 

 

Este é, sem dúvida, um antigo dilema da Ciência Política. Tal questão é ainda mais 

importante quando a agência responsável pela accountability não é eleita pelo povo 

(McAllister, 2008). Segundo Kerche (2003), “a necessidade de controle para a teoria 

democrática não se restringe somente aos políticos eleitos, mas deve estender-se a todos os 

atores estatais que detêm algum grau de discricionariedade” (Kerche, 2003, p. 57), como, para 

ele, é o caso do Ministério Público. McAllister (2008) destaca ainda que a falta de controle 

sobre esse tipo de agência pode trazer problemas de inconsistência da lei, no sentido de não 

haver garantia de que ela será aplicada da mesma forma, devido à independência funcional 

dos promotores e procuradores. 

Schedler (1999) propõe duas formas de tornar agências de accountability 

accountables: “nós podemos estabelecer uma accountability recíproca: dois agentes, A e B, se 

contrabalanceiam mutuamente. Ou nós podemos estabelecer accountability recursiva: A é 

accountable a B, que é accountable a C, que por sua vez é accountable a A”87 (Schedler, 

1999, p. 26).  

                                                 
86 “it is impossible to know how many cases did not rise to the attention of accountability institutions” 
87 “We may establish reciprocal accountability: two agents, A and B, ‘check and balance’ each other. Or we may 
establish recursive accountability: A is accountable to B, who is accountable to C, who is accountable to A 
again” 
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Aqui é importante fazer um adendo: tornar uma instituição accountable não significa 

diminuir seu poder ou sua independência. Pelo contrário: a partir do conceito utilizado aqui, 

accountability pressupõe poder e independência. Como bem destaca Schedler (1999):  

 

A idéia central da accountability política é controlar o poder político, não 
eliminá-lo. Neste sentido, accountability política pressupõe poder. [...] Sem 
poder, sem a capacidade de tomar decisões e a capacidade correspondente de 
atribuir decisões, não faz nenhum sentido falar em accountability88 
(Schedler, 1999, p. 18-19).  

 

Tornar uma instituição accountable não significa determinar a forma como ela irá 

agir ou interferir nas suas decisões. Schedler (1999) argumenta que: 

 
Agentes de accountability querem alcançar o controle (parcial) dos 
tomadores de decisões políticas. Se eles já tiverem o controle (total), sua 
missão não faz mais sentido. Se eu controlo alguém, não há lógica em fazer 
essa pessoa accountable a mim. Accountable para que? Para coisas que eu o 
induzo a fazer?89 (Schedler, 1999, p. 20). 

 

Segundo Kerche (2003), existem alguns mecanismos de accountability sobre o 

Ministério Público. Mas, para ele, tais mecanismos são insuficientes, não garantindo uma 

prestação de contas e muito menos que recompensem ou punam ações dos procuradores e 

promotores. 

Um dos critérios de avaliação para observar se o Ministério Público é accountable é 

analisar se há interferências no cotidiano da organização, como a existência de comissões 

parlamentares responsáveis por fiscalizar os promotores e procuradores, exigência de 

relatórios de atividades, se são aplicadas sanções aos membros do Ministério Público pelos 

políticos, etc. Para Kerche (2003), esse mecanismo é deficiente porque não há comissões que 

exijam prestação de contas, não ocorrem sanções diretas e nem sequer existem mecanismos 

institucionais capazes de aplicar tais sanções. Além disso, esse tipo de controle de “patrulha 

de polícia” não é tão eficiente, já que: 

 

                                                 
88 “The guiding idea of political accountability is to control political power, not to eliminate it. In this sense, 
political accountability presupposes power. […] Without power, without the capacity to make decisions and the 
corresponding capacity to attribute decisions, it does not make any sense to talk about accountability” 
89 “Agents of accountability want to reach (partial) control over political decisionmakers. If they already were in 
(full) control, their mission would make no sense any more. If I control somebody, there is no point of making 
that person accountable to me. Accountable for what? For things I induce him or her to do?” 
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[...] não é porque os políticos não punem constantemente os integrantes do 
Ministério Público e não fiscalizam diretamente a organização que isto 
significa, obrigatoriamente, que os promotores não levam em conta o desejo 
dos políticos e que os políticos não possam reverter o tipo de atuação da 
organização, pelo menos, a médio prazo. Essa falta de punição pode 
significar que os promotores e procuradores de justiça estão se antecipando 
aos desejos dos políticos para evitar possíveis punições (Kerche, 2003, p. 
61. Grifo meu). 

 

Mazzilli (2007) destaca que a autonomia do Ministério Público não o dispensa de se 

submeter ao supervisionamento de outras instituições. Ele ressalta o poder Judiciário, o 

Tribunal de Contas e o Conselho Nacional do Ministério Público como instituições capazes 

realizar esse monitoramento. 

Na linha do que Schedler (1999) e Kenney (2003) argumentam, de uma rede na qual 

uma instituição é accountable a outra, o Judiciário pode ser considerado uma dessas 

instituições com relação ao Ministério Público? Em certa medida, sim. Afinal, os integrantes 

do Ministério Público propõem a ação, mas quem julga é o Judiciário. Além do mais, Mazzilli 

(2007) destaca que as iniciativas dos membros do Ministério Público, quando signifiquem a 

propositura de ações civis públicas ou ações penais públicas, ou quando consistam na 

intervenção em processos judiciais em andamento, são sempre apreciadas pelos membros do 

Poder Judiciário, que podem aceitar ou não o processamento de uma ação, deferir ou não um 

pedido do Ministério Público, acolher ou não um recurso desta instituição. Todavia, no caso 

de decisão por arquivamento, a decisão final é do Ministério Público. 

Uma fragilidade desse mecanimos é que esse supervisionamento só se dá em matéria 

jurisdicional. As decisões administrativas dos membros do Ministério Público normalmente 

são tomadas sem controle judicial (por exemplo, aquelas decorrentes de sua autonomia 

funcional, administrativa e financeira), salvo se lesarem direitos de terceiros, e neste caso 

poderão ser submetidas pelos legítimos interessados à apreciação judicial (por exemplo, 

habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, etc.). 

Além disso, Kerche (2003) argumenta que esse controle por parte do Judiciário é 

frágil já que existem mecanismos que permitem a atuação da instituição sem a influência do 

Judiciário, como os Termos de Ajustamento de Conduta90. Soma-se a isso o fato da resposta 

                                                 
90 O Termo de Ajustamento de Conduta é uma espécie de acordo que o Ministério Público propõe, como uma 
forma de evitar o ajuizamento da ação civil pública, ou seja, uma forma da instituição resolver questões sem 
acionar o Judiciário.  
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do Judiciário ser por vezes lenta e os procuradores e promotores podem se posicionar 

publicamente91: 

 

Imaginemos, por exemplo, a situação de um prefeito processado pelo 
Ministério Público estadual. A atuação do promotor responsável pelo caso 
pode não se restringir ao processo junto ao poder Judiciário. Eventualmente 
esse promotor possui liberdade institucional para acusar o prefeito 
publicamente através da imprensa. Ora, para um político pode ser 
devastador. A questão é que a ação, neste exemplo, ainda não foi julgada e o 
prefeito é transformado em culpado perante a opinião pública por um agente 
do Estado (Kerche, 1999, p. 66). 

 

O Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas (CF/1988, Arts. 70 e 71). Ou seja, mesmo com a autonomia financeira, o 

Ministério deve prestar contas ao poder Legislativo através do Tribunal de Contas. 

Uma instituição mais recente e também capaz de tornar o Ministério Público 

accountable é o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Ele foi criado pela 

Emenda Constitucional n. 45/2004 e é um órgão de natureza administrativa, financeira e 

disciplinar. Ele não pode modificar os atos finais da instituição, como determinar que um 

promotor faça uma denúncia, mas podem investigar se o trabalho está sendo feito 

corretamente e dentro do prazo, por exemplo. Dentre as funções do CNMP estão: 

 
 

 I. zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, 
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; 
II. zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 
Tribunais de Contas; 
III. receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 
Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços 

                                                 
91 Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei nº 265/2007, apelidado pejorativamente de “Lei 
da Mordaça” que tem por objetivo “deixar expressa a responsabilidade de quem ajuíza ação civil pública, 
popular e de improbidade temerárias, com má-fé, manifesta intenção de promoção pessoal ou visando 
perseguição política”. Ou seja, a idéia é regulamentar a atividade do servidor público (sendo incluídos os 
membros do Ministério Público) que se pronunciam em determinados processos, criando uma condenação 
pública prévia de uma pessoa ou organização. Tentativas neste sentido já haviam sido realizadas com o PL 
2961/1997 e a PEC 96/1992. Para uma análise detalhada, cf. Arantes (2002). 
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auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da 
instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a 
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa; 
IV. rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 
membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos 
de um ano; 
V. elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias 
sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o 
qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI (CF/1988, Art. 130-A, 
§ 2º). 

 

Por um lado, a criação do CNMP aumentou o controle sobre o Ministério Público. 

Além disso, no Conselho há participação de outros órgãos. Ele é formado por membros do 

MP, membros do Judiciário, membros da advocacia e membros da sociedade escolhidos pelo 

Legislativo, o que faz com que outras instituições acabem por ser responsáveis pela 

fiscalização do Ministério Público. Por outro lado, o controle é administrativo e financeiro, e 

não funcional, o que limita o mecanismo. 

Com relação a tornar o Ministério Público accoutable aos membros do poder 

Executivo, Kerche (2003) trata a forma de indicação e destituição do chefe da instituição 

assim como a possibilidade de recondução ao cargo como mecanismos de accountability. 

Todavia, partindo do conceito que se utilizou aqui, preferiu-se não tratá-los como tal. Isso 

porque depois de colocado na chefia, não há garantias institucionais que façam com o 

Procurador-Geral deva prestar contas ao presidente ou ao governador. Além do mais, devido a 

independência funcional, além de existir algum mecanismo de accountability por parte do 

Executivo e do Legislativo sobre o chefe da instituição, teria que existir mecanismos sobre os 

outros membros da instituição, já que eles não devem seguir ordens do chefe do Ministério 

Público. 

Desta forma, pode-se afirmar que o Ministério Público é accountable a algumas 

instituições. Todavia, é dada muito mais atenção a dimensão de monitoramento do Parquet. 

Dentre as instituições aqui tratadas, não se identifica mecanismos eficazes, capazes de impor 

sanções a possíveis erros cometidos pelos membros do Ministério Público.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou debater alguns aspectos relevantes do novo desenho 

institucional do Ministério Público. O objetivo principal foi identificar quais são os fatores 

institucionais capazes de interferir na independência do Ministério Público. 

Para isso, considerou-se a Assembléia Nacional Constituinte como um cenário 

privilegiado de observação e avaliação do novo perfil institucional do Ministério Público 

assim como um conveniente ponto de partida para o estudo desse novo perfil da instituição. 

Todavia, deve-se ressaltar também que o Ministério Público passou por mudanças 

significativas desde o início da década de 1980. Além disso, leis posteriores à Constituição 

(leis orgânicas, a reforma do judiciário) também incluíram outras funções e outros 

mecanismos importantes para a instituição.  

Em seguida, analisou-se elementos apontados pela literatura que fazem parte da 

dimensão de independência do Ministério Público. Foi adotado um modelo de análise fatorial 

de componentes principais para estimar um indicador de independência. Os resultados 

apontaram que a independência pode ser vista a partir de duas dimensões, uma dos membros e 

outra da instituição. No caso do Brasil, o Ministério Público apresentou uma maior 

independência dos seus membros do que da instituição. Por acreditar que a análise 

quantitativa é insuficiente para o tema aqui estudado, partiu-se para uma análise substantiva 

das variáveis. Percebe-se que, por um lado, os promotores e procuradores são protegidos de 

influências de várias formas, seja pela maneira que se dá a sua promoção, remoção e, 

principalmente, a sua independência funcional. Por outro lado, o Ministério Público enquanto 

instituição, embora tenha autonomia funcional e seja desvinculado constitucionalmente dos 

outros Poderes do Estado, apresenta uma independência menor, visto que outras variáveis, tais 

como a forma de indicação e destituição do seu chefe, acabam influenciando negativamente a 

sua independência. 

Partindo do pressuposto de que essa independência do Ministério Público não o 

dispensa de se submeter à supervisão de outras instituições, buscou-se analisar em que medida 

o Ministério Público pode ser incluído na rede de accountability. Para isso, avaliou-se quais 

prerrogativas instituicionais fazem do Ministério Público uma agência de accountability, isto 

é, se ele é uma instituição capaz se exercer algum tipo de controle sobre outros Poderes do 

Estado. Depois, o sentido foi invertido, e buscou-se analisar se o Ministério Público é 

accountable a alguma outra instituição. Como foi visto, o Ministério Público se encaixa na 
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rede de accountability. Ele é uma agência capaz de supervisionar e sancionar outros atores 

estatais e, reciprocamente, deve ser supervisionada por outros atores estatais. Embora ainda de 

forma incipiente, algumas instituições, como o Tribunal de Conta, o Poder Judiciário e o 

Conselho Nacional do Ministério Público, têm o potencial de tornar o Ministério Público 

accountable. Todavia, a atenção é maior na dimensão de monitoramento do Parquet. Não 

foram encontrados mecanismos eficazes para impor sanções a possíveis erros cometidos pelos 

membros do Ministério Público.  

Por fim, destaco que ainda há um leque de problemas que a agenda de pesquisa sobre 

o Ministério Público pode resolver. A instituição aparece cada vez mais como um importante 

ator político do processo de tomada de decisões e sua influência cresce como um dos órgãos 

do Sistema de Justiça. Uma limitação deste trabalho é que ele se deteve apenas ao plano 

formal da instituição. Admite-se que é importante a análise dos reflexos e implicações dessas 

características formais na prática. Contudo, a sistematização e o aprofundamento do 

conhecimento sobre o desenho institucional formal do Ministério Público é um passo 

fundamental para o avanço das pesquisas nesse tema.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Índice de Independência formal (de jure) 

 

Rank País Valor Rank País Valor Rank País Valor 
1 Argentina ,861 27 Nova Zelândia ,517 53 China ,412 
2 Armênia ,714 28 Geórgia ,516 54 Malawi ,403 

3 Letônia ,699 29 
República 
Tcheca 

,503 55 Benin ,399 

4 Itália ,695 30 Bolívia ,500 56 Sri Lanka ,386 
5 Equador ,692 31 Croácia ,495 57 Países Baixos ,377 
6 Romênia ,689 32 Namíbia ,477 58 Canadá ,374 
7 Espanha ,682 33 Camboja ,475 59 Jamaica ,367 
8 Venezuela ,681 34 Bangladesh ,465 60 África do Sul ,364 
9 Bélgica ,679 35 Finlândia ,462 61 Suíça ,357 

10 Estônia ,670 36 
Ilhas 
Maurícias 

,461 62 Japão ,357 

11 
República do 
Quirguistão 

,629 37 Honduras ,458 63 Zâmbia ,350 

12 Colômbia ,627 38 Peru ,457 64 Alemanha ,345 
13 Guatemala ,623 39 Egito ,455 65 Eslováquia ,342 
14 Ucrânia ,609 40 Nicarágua ,453 66 Vietnã ,328 
15 Paraguai ,608 41 Rússia ,453 67 Camarões ,317 

16 Brasil ,598 42 Costa Rica ,452 68 
Estados 
Unidos 

,316 

17 Polônia ,596 43 Lituânia ,447 69 Austrália ,305 
18 Áustria ,584 44 México ,442 70 França ,299 

19 Índia ,581 45 Turquia ,438 71 
Trinidad e 
Tobago 

,281 

20 Bulgária ,555 46 
Coréia do 
Norte 

,435 72 
Costa do 
Marfim 

,273 

21 Marrocos ,548 47 Hungria ,434 73 Malásia ,267 
22 Grécia ,547 48 Noruega ,433 74 Israel ,245 
23 Filipinas ,544 49 Nigéria ,427 75 Cazaquistão ,241 
24 El Salvador ,542 50 Suécia ,426 76 Dinamarca ,226 
25 Panamá ,540 51 Líbano ,418 77 Quênia ,157 
26 Eslovênia ,526 52 Reino Unido ,418 78 Botsuana ,116 
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APÊNDICE B – Subindicadores do Índice de Independência formal (de jure) 

 
Subindicador 1 – Características Institucionais Gerais 
 

País Valor País Valor País Valor 
Argentina ,875 Venezuela ,750 Alemanha ,375 
Armênia ,875 Áustria ,625 Austrália ,375 
Brasil ,875 Bangladesh ,625 Benin ,375 
Equador ,875 Bulgária ,625 Canadá ,375 
Espanha ,875 Camboja ,625 Costa do Marfim ,375 
Filipinas ,875 China ,625 Eslováquia ,375 
Grécia ,875 Estados Unidos ,625 França ,375 
Paraguai ,875 Estônia ,625 Ilhas Maurícias ,375 
República do 
Quirguistão 

,875 Finlândia ,625 Nicaragua ,375 

RepúblicaTcheca ,875 Guatemala ,625 Países Baixos ,375 
Turquia ,875 Itália ,625 Suíça ,375 
Egito ,833 Japão ,625 Botsuana ,250 
África do Sul ,750 Letônia ,625 Cazaquistão ,250 
Bélgica ,750 Nova Zelândia ,625 Lituania ,250 
Bolívia ,750 Peru ,625 Malawi ,250 
Colombia ,750 Vietnã ,625 Quênia ,250 
Coréia do Norte ,750 Camarões ,500 Reino Unido ,250 
Croácia ,750 Dinamarca ,500 Rússia ,250 
El Salvador ,750 Geórgia ,500 Sri Lanka ,250 

Hungria ,750 Honduras ,500 
Trinidad e 
Tobago 

,250 

Líbano ,750 Nigéria ,500 Zâmbia ,250 
Marrocos ,750 Panamá ,500 Costa Rica ,125 
Noruega ,750 Suécia ,500 Índia ,125 
Polônia ,750 Ucrânia ,500 Israel ,125 
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Subindicador 2 – Independência pessoal 
 

País Valor País Valor País Valor 
Itália 1,000 Israel ,667 El Salvador ,416 
Finlândia ,962 Malawi ,666 Guatemala ,416 
Romênia ,962 Nova Zelândia ,625 Dinamarca ,407 
Reino Unido ,875 Egito ,610 Polônia ,400 

Namíbia ,851 
Trinidad e 
Tobago 

,603 Benin ,389 

Áustria ,843 Coréia do Norte ,592 Costa do Marfim ,389 
Bélgica ,833 Nicaragua ,592 França ,389 
Marrocos ,833 Lituania ,592 Bangladesh ,375 
Rússia ,833 Turquia ,583 Panamá ,374 
Índia ,830 RepúblicaTcheca ,573 Nigéria ,351 
Armênia ,813 Cazaquistão ,537 Camarões ,333 
Sri Lanka ,796 Japão ,536 México ,309 
Grécia ,778 Camboja ,523 Ucrânia ,296 

Suécia ,778 África do Sul ,518 
República do 
Quirguistão 

,291 

Ilhas Maurícias ,778 Hungria ,518 Equador ,261 
Estônia ,760 Austrália ,518 Jamaica ,250 
Brasil ,750 Eslováquia ,517 Paraguai ,240 
Venezuela ,722 Colombia ,508 Suíça ,219 
Letônia ,713 Filipinas ,500 Canadá ,194 
Países Baixos ,712 Honduras ,500 Vietnã ,188 
Argentina ,703 Alemanha ,500 Quênia ,167 
Estados Unidos ,703 Costa Rica ,500 Geórgia ,129 
Noruega ,688 Bolívia ,481 China ,073 
Bulgária ,684 Eslovênia ,481 Líbano ,056 
Zâmbia ,684 Croácia ,458 Botsuana ,000 
Peru ,667 Espanha ,444 Malásia ,000 
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Subindicador 3 – Inependência formal 
 

País Valor País Valor País Valor 
Brasil 1,000 Rússia ,500 Malásia ,333 
Letônia ,875 Grécia ,500 Áustria ,250 
Argentina ,875 Suécia ,500 Sri Lanka ,250 
Armênia ,833 Malawi ,500 Países Baixos ,250 
Venezuela ,833 Nova Zelândia ,500 Estados Unidos ,250 
Ilhas Maurícias ,750 Egito ,500 Bulgária ,250 

Estônia ,750 Coréia do Norte ,500 
Trinidad e 
Tobago 

,250 

RepúblicaTcheca ,750 África do Sul ,500 Turquia ,250 
Eslovênia ,750 Hungria ,500 Cazaquistão ,250 
Croácia ,750 Eslováquia ,500 Costa Rica ,250 
República do 
Quirgui 

,750 Filipinas ,500 Costa do Marfim ,250 

Geórgia ,750 Honduras ,500 Camarões ,250 
Índia ,667 El Salvador ,500 México ,250 
Bolívia ,667 Polônia ,500 Canadá ,250 
Noruega ,625 Nigéria ,500 China ,250 
Peru ,625 Ucrânia ,500 Austrália ,167 
Colombia ,625 Jamaica ,500 Japão ,125 
Espanha ,625 Vietnã ,500 Camboja ,125 
Guatemala ,625 Líbano ,500 Dinamarca ,125 
Equador ,625 Finlândia ,375 Suíça ,125 
Paraguai ,625 Marrocos ,375 Zâmbia ,000 
Itália ,500 Lituania ,375 Nicaragua ,000 
Romênia ,500 Bangladesh ,375 Alemanha ,000 
Reino Unido ,500 Panamá ,375 França ,000 
Namíbia ,500 Israel ,333 Quênia ,000 
Bélgica ,500 Benin ,333 Botsuana ,000 
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Subindicador 4 – Monopólio para iniciar processos 
 

País Valor País Valor País Valor 
Argentina 1,000 Letônia ,583 Egito ,333 
Ucrânia 1,000 Espanha ,567 Coréia do Norte ,333 
Áustria 1,000 Eslovênia ,533 Honduras ,333 
Canadá 1,000 Rússia ,533 Turquia ,333 
Nova Zelândia ,833 Venezuela ,500 Botsuana ,330 
Costa Rica ,833 Colombia ,500 Filipinas ,300 

Equador ,800 Itália ,500 
Trinidad e 
Tobago 

,300 

Romênia ,800 El Salvador ,500 Camarões ,300 
Polônia ,733 Benin ,500 Jamaica ,250 
França ,733 Países Baixos ,500 Suécia ,200 
Guatemala ,700 Japão ,500 Hungria ,200 
Paraguai ,700 Camboja ,500 Finlândia ,200 
Panamá ,700 Lituania ,467 Costa do Marfim ,200 
China ,700 Austrália ,467 Brasil ,167 
Nicaragua ,700 Zâmbia ,467 RepúblicaTcheca ,167 
Alemanha ,700 Reino Unido ,465 Peru ,167 
Estônia ,667 Índia ,433 Eslováquia ,167 
Bélgica ,633 Grécia ,433 Cazaquistão ,167 
Líbano ,633 Nigéria ,433 Noruega ,100 
Marrocos ,633 Ilhas Maurícias ,400 Israel ,100 
Sri Lanka ,633 Croácia ,367 Dinamarca ,100 
México ,633 Namíbia ,367 Bolívia ,000 
República do 
Quirguistão 

,600 Bulgária ,367 África do Sul ,000 

Geórgia ,600 Suíça ,367 Vietnã ,000 
Malawi ,600 Quênia ,367 Malásia ,000 
Bangladesh ,600 Armênia ,333 Estados Unidos ,000 
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Subindicador 5 – Grau de discricionariedade 
 
 

País Valor País Valor País Valor 
Equador ,900 Bangladesh ,350 África do Sul ,050 
Espanha ,900 Nigéria ,350 Nova Zelândia ,000 
Argentina ,850 Áustria ,200 França ,000 
Romênia ,850 Eslovênia ,200 Sri Lanka ,000 
Itália ,850 Camarões ,200 Malawi ,000 
Índia ,850 Hungria ,200 Japão ,000 
Bulgária ,850 Brasil ,200 Austrália ,000 
Ucrânia ,750 Peru ,200 Reino Unido ,000 
Guatemala ,750 Alemanha ,150 Ilhas Maurícias ,000 
Panamá ,750 Líbano ,150 Namíbia ,000 
Colômbia ,750 Marrocos ,150 Quênia ,000 
Suíça ,700 Rússia ,150 Egito ,000 
Paraguai ,600 Grécia ,150 Coréia do Norte ,000 
Nicarágua ,600 Croácia ,150 Botsuana ,000 

Geórgia ,600 Turquia ,150 
Trinidad e 
Tobago 

,000 

Venezuela ,600 Suécia ,150 Jamaica ,000 
Camboja ,600 Finlândia ,150 Cazaquistão ,000 
Bolívia ,600 Costa do Marfim ,150 Noruega ,000 
Costa Rica ,550 RepúblicaTcheca ,150 Israel ,000 
Estônia ,550 Eslováquia ,150 Dinamarca ,000 
Lituania ,550 Canadá ,050 Malásia ,000 
México ,350 Países Baixos ,050 Estados Unidos ,000 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Abreviações dos países 

 

País Abreviação País Abreviação País Abreviação 
África do Sul ZAF Eslovênia SVN Nigéria NGA 
Alemanha DEU Espanha ESP Noruega NOR 

Argentina ARG 
Estados 
Unidos 

USA Nova Zelândia NLZ 

Áustria AUT Estônia EST Países Baixos NLD 
Bélgica BEL Finlândia FIN Paraguai PRY 
Brasil BRA França FRA Peru PER 
Bulgária BGR Geórgia GEO Quênia KEN 

Camarões CMR Grécia GRC 
República 
Tcheca 

CZE 

Canadá CAN Hungria HUN Romênia ROM 

Cazaquistão KAZ 
Ilhas 
Maurícias 

MUS Rússia RUS 

Colômbia COL Itália ITA Sri Lanka LKA 
Coréia do 
Norte 

PRK Letônia LVA Suécia SWE 

Costa do 
Marfim 

CIV Líbano LBN Suíça CHE 

Costa Rica CRI Lituânia LTU 
Trinidad e 
Tobago 

TTO 

Croácia HRV Malawi MWI Turquia TUR 
Dinamarca DNK Namíbia NAM Ucrânia UKR 
Eslováquia SVK     

 


