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PGEA Nº 1.00.001.000095/2019-14
ASSUNTO: INDICAÇÃO DE MEMBRO DO MPF PARA INTEGRAR A COMISSÃO

ESPECIAL  SOBRE  MORTOS  E  DESAPARECIDOS  POLÍTICOS  –
CEMDP.

INTERESSADO: PROCURADOR DA REPÚBLICA  AILTON BENEDITO DE SOUZA
RELATORA: CONS. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS

VOTO VISTA 

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA  COMISSÃO  ESPECIAL  SOBRE  MORTOS  E  DESAPARECIDOS
POLÍTICOS. PROCEDIMENTO DE INDICAÇÃO E DESIGNAÇÃO PARA VAGA
RESERVADA  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  COMPETÊNCIA.
AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  ANTINOMIA  NORMATIVA  ENTRE  LEI
COMPLEMENTAR  E  LEI  ORDINÁRIA  CRITÉRIOS  DE  SUPERAÇÃO.
PREVALÊNCIA  DA  LEI  COMPLEMENTAR  75  E  DA  AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA DO MPF.
1.  Convite  diretamente  destinado  ao  Procurador  da  República  não  poderia
converter-se em procedimento formal de indicação para vaga na Comissão Especial
sobre  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  mormente  por  se  tratar  de  convite
formulado  por  autoridade  que  não  detém  competência  legal  para  proceder  à
designação.
1.1. Ainda que se considere o ofício também subscrito pelo Secretário Nacional de
Proteção  Global,  do  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos,
posteriormente dirigido à Procuradora-Geral da República, isso também se revela
insuficiente,  ante  a  necessidade de se  observar  a  autonomia administrativa  do
Ministério Público Federal.
2.  O  ordenamento  jurídico  deve  constituir  um sistema,  e  não  um aglomerado
caótico de normas e preceitos, o que implica a incessante busca por superação de
incompatibilidades e antinomias. 
2.1. O art. 127, §2°, CF, atribui autonomia funcional e administrativa ao Ministério
Público. Tal preceito constitucional não constitui mero adereço, não tem caráter
ornamental  destinado  apenas  a  regozijos  retóricos.  A  autonomia  funcional  e
administrativa  do  Ministério  Público,  fincada  na  Constituição  Federal,  deve  ser
vivenciada em sua dimensão substantiva, e sua defesa constitui dever inerente a
todo membro da Instituição (LC 75/93, art. 236, III).
2.2. Embora a literalidade do art. 5° da Lei 9.140/95 pudesse conduzir à ideia de
que  todos  os  membros  da  Comissão  Especial  sejam  livremente  escolhidos  e
designados pelo Presidente da República,  essa regra é de índole ordinária,  não
podendo  contrapor-se  às  disposições  da  norma  complementar  à  Constituição,
tampouco a ela própria.
2.1. A solução para a questão não se resume a um simples, direto e literal exercício
de subsunção à moldura normativa infraconstitucional. É preciso considerar o texto
constitucional  e,  também, a  lei  que  o  complementa,  no  ponto  concernente  ao
Ministério  Público,  para  desvelar  antinomias  consistentes  entre  proposições
normativas incompatíveis entre si.
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3. Mesmo quando ainda inexistente a Lei Complementar 75, de 1993, o Supremo
Tribunal Federal, num exercício de derivação concretizadora de postulados presentes
na própria Carta, densificou a previsão constitucional alusiva à autonomia funcional
e  administrativa  do Ministério  Público.  “A autonomia do Ministério  Público,  que
agora possui extração constitucional, persegue um só objetivo: conferir-lhe, em
grau  necessário,  a  possibilidade  de  livre  atuação  orgânico-administrativa  e
funcional, desvinculando-o, no quadro dos Poderes do Estado, de qualquer posição
de subordinação, especialmente em face dos Poderes Judiciário e Executivo.” (voto
do Min. Celso de Mello, no MS n° 21.239. julgado em 5.6.1991)
3.1. A autonomia administrativa, que brota do texto constitucional, ganha feição
bem mais nítida nas disposições do diploma legal que o complementa e materializa
a garantia instrumental prevista na Carta de 1988. E o exercício dessa autonomia
do Ministério Público se dá por diversas formas: desde a elaboração de sua proposta
orçamentária, passando pelo provimento de seus cargos e serviços auxiliares, e
alcançando, também, a indicação de membros que irão oficiar em outros órgãos
estranhos à sua estrutura.
4.  A Lei  Complementar  n° 75,  de 1993,  assinala,  como genuína expressão da
autonomia  funcional  e  administrativa  do  Ministério  Público,  que  compete  ao[à]
Procurador[a]-Geral da República designar membro do Ministério Público Federal
para “funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente
prevista, ouvido o Conselho Superior” (art. 49, XV, 'a'). O verbo designar, contido
nesse preceito normativo, não significa apenas a mecânica, formal e burocrática
tarefa de editar um ato administrativo. Antes, e fundamentalmente, traduz o poder
(rectius, competência) de escolha, fruto da deliberação, da “vontade administrativa”
autônoma da Instituição, por seus legítimos canais de deliberação.
5. Diante da aparente antinomia normativa entre a regra do art. 5° da Lei Ordinária
n° 9.140, de 1995  (que prevê a participação de um membro do MPF na Comissão
Especial e a composição do Órgão por livre escolha e designação do Presidente da
República)  e  a  regra  do  art.  49,  XV  'a',  da  LC  75/93,  a  solução  passa
necessariamente pela ideia de que aquela primeira regra não pode preponderar
sobre a autonomia administrativa do Ministério Público, de extração constitucional,
devidamente  densificada pelas  disposições da Lei  Complementar  nº  75/93,  em
cumprimento a expressa delegação do texto constitucional (CF, art. 128, §5°).
5.1. A disposição da lei ordinária, no ponto atinente à definição do membro do
Ministério  Público  Federal  para  a  Comissão  Especial,  deve  ceder  espaço  às
específicas  disposições  da  lei  complementar,  seja  porque  a  regra  ordinária  é
incompatível com a autonomia funcional e administrativa da Instituição, plasmada
no  texto  constitucional,  seja  porque  invade  e  contraria  regra  específica  da  lei
complementar, à qual a Constituição reservou competência própria para densificar o
autogoverno do Ministério Público.
6. A única via interpretativa – conforme à Constituição –  capaz de assegurar
coexistência, no mesmo sistema, à regra do art. 5° da Lei n° 9.140, de 1995, e à
regra do art. 49, XV, 'a', da Lei Complementar n° 75, de 1993, é aquela que, fiel à
supremacia  da  norma  constitucional  garantidora  da  autonomia  funcional  e
administrativa do Ministério Público, leve em consideração a premissa de que a
competência  para  designação  do  membro  do  MPF  para  a  Comissão  Especial,
atribuída ao Presidente da República,  está  intrinsecamente  condicionada à  livre
escolha que deve ser feita pela Instituição do Ministério Público Federal, por seus
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canais competentes, na forma prevista na Lei Complementar.
7.  Eventual  destituição  do  Procurador  da  República  ora  ocupante  da  vaga  na
Comissão Especial  sobre Mortos e Desaparecidos Políticos também deve ser objeto
de prévia manifestação do Conselho Superior, em razão do princípio da simetria ou
do paralelismo das formas. De acordo com esse princípio – que se faz presente nos
mais diversos níveis de produção normativa e de formação de atos jurídicos em
geral  – a alteração de um ato jurídico deve observar formas idênticas àquelas
adotadas para sua formação. Noutras palavras, os pressupostos de forma e o iter
procedimental que se fizerem presentes no processo de formação de um ato jurídico
também devem moldar sua exclusão do mundo jurídico. 
7.1. Desse modo, a manifestação prévia deste Conselho Superior é indispensável
tanto para a indicação de um novo membro do Ministério Público Federal para a
Comissão Especial quanto para a destituição do Procurador da República que ora ali
tem assento, na vaga legalmente reservada a esta Instituição.
8. Voto pelo  não conhecimento do pedido, com o consequente arquivamento do
procedimento.

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado a partir de

ofício encaminhado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado

de Goiás à Procuradora-Geral da República, em que solicita sua designação para

representar  o MPF na Comissão Especial  para Mortos e  Desaparecidos  Políticos

(CEMDP), conforme convite a ele formulado. Em anexo ao referido expediente, o

Procurador da República AILTON BENEDITO DE SOUZA encaminha cópia do referido

convite/ofício s/n 2019/GAB.SNPG/MMFDH, de 9 de abril de 2019, assinado pelo

Secretário Nacional de Proteção Global, o qual conclui nos seguintes termos:

“Desta forma, solicito resposta para o presente convite que, em caso
positivo, será posteriormente enviada para o Presidente da República,
o Excelentíssimo Sr.  Jair  Messias Bolsonaro, para sua apreciação e
eventual confirmação.”

O expediente foi  autuado como PGEA tendo por objeto “indicação de

representante do Ministério Público Federal para a Comissão Especial sobre Mortos e

Desaparecidos Políticos – CEMDP”, sendo encaminhado à Procuradoria Federal dos

Direitos do Cidadão - PFDC, para manifestação (cf. despacho datado de 12.4.2019).

Em sua manifestação (despacho n° 430/2019/PFDC/MPF), a Procuradora

Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  afirma,  em síntese:  a)  a  impossibilidade  de
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delegação do ato de escolha e designação dos membros da CEMDP, pois a Lei n.

9.140/95  determina  que  o  ato  é  de  escolha  e  designação  do  Presidente  da

República;  b)  que  o  Procurador  da  República  indicado  à  Comissão  não  tem

familiaridade com o tema, e “[…]  é bastante comum proceder contrariamente às

providências da PFDC, bem como do grupo de trabalho DIREITO À MEMÓRIA E À

VERDADE”.  Conclui,  então,  a  PFDC  no  sentido  da  “[...]  incompatibilidade  do

Procurador Ailton Benedito de Souza para integrar uma comissão cujo propósito

principal  é,  a  partir  do reconhecimento  da culpa do Estado brasileiro  por  atos

cometidos por seus agentes no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro

de 1988, acolher os familiares dos desaparecidos políticos e empreender esforços

que lhes permitam chegar aos seus corpos ou, ao menos, à verdade dos fatos.” [sic]

Os autos foram distribuídos à Conselheira MARIA CAETANA CINTRA.

Em 4.5.2019, o Procurador da República AILTON BENEDITO DE SOUZA

encaminhou o ofício n. 2276/2019/MPF/PRGO/GABPC, no qual rebate as objeções

lançadas pela  PFDC.  De início,  afirma a  ausência  de disposição normativa  que

determine a oitiva ou manifestação da PFDC quanto à indicação de membro para

integrar  à  CEMDP.  Sustenta  que  sua  atuação  tem  por  base  a  independência

funcional, nos termos do art. 127, § 1º, da Constituição da República. Rechaça,

também, as observações quanto à sua atuação, bem como quanto à manifestação

pessoal  em rede social,  e  afirma que o  perfil  dos  integrantes  da  CEMDP está

definido legalmente, sendo competência exclusiva do Presidente da República a

escolha, conforme os requisitos legais. Assim, no caso específico do MPF, o único

requisito legal é ser Membro da Instituição; portanto, a PFDC não pode inovar e

criar requisitos ideológicos, consequentemente, ilegais para indicação de integrantes

da Comissão.

Por fim, no que concerne a suas postagens na rede social, assinala o

Procurador da República AILTON BENEDITO DE SOUZA que: “[...] no âmbito do

MPF, não se pode pretender punir, ainda que dissimuladamente, membros que

veiculam pontos de vista dissonantes no espaço público, a pretexto de se praticar

uma   “censura do bem” contra o “herético”; fenômeno que esconde o medo de que

o outro possa provocar “dissonância cognitiva” nos imunizados.” 
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Veio  aos  autos,  na  sequência,  ofício  n°

815/2019/GAB.SNPG/SNPG/MMFDH, de 15 de abril de 2019, do Secretário Nacional

de Proteção Global SÉRGIO AUGUSTO DE QUEIROZ, dirigido à Procuradora-Geral da

República, em que ratifica o convite formulado ao Procurador da República AILTON

BENEDITO DE SOUZA, ao mesmo tempo em que solicita “a designação do referido

membro, nos termos do art. 49, XV, alínea 'a', da Lei Complementar n. 75/93, que

deve ocorrer antes da nomeação pelo Senhor Presidente da República, Jair Messias

Bolsonaro, nos termos do art. 5°, parágrafo 1°, inciso III, da Lei n. 9.140/95.”

 Por  meio  do ofício  n°  3853/2019/GAB/ICGM/PRDF,  de  22.5.2019,  o

Procurador da República IVAN CLÁUDIO GARCIA MARX, que integra a CEMDP, na

vaga destinada ao Ministério Público Federal, interveio no feito,  informando seu

currículo, sua atuação e especialização na temática da Comissão Especial em tela,

bem como salientando seu interesse em continuar suas atividades na mencionada

Comissão Especial.

Em 30.5.2019, a Associação Nacional dos Procuradores da República -

ANPR requereu sua admissão no feito na qualidade de “amicus curae”. Em sua

manifestação, a ANPR, assinala a necessidade de se buscar harmonização entre a

competência exclusiva do Procurador-Geral  da República,  ouvido o CSMPF,  para

designação  do  Membro  que  integrará  a  Comissão  Especial  sobre  Mortos  e

Desaparecidos  Políticos  (LC  75/93),  e  a  previsão  legal  quanto  à  escolha  e

designação do membro do Ministério Público Federal pelo Presidente da República

(art. 5º, da Lei n. 9.140/95). Nesse contexto, ressalta que “[…]  a convicção da

atual diretoria da ANPR é a de que a designação, do ponto de vista material –

considerado esse como juízo discricionário de conveniência e oportunidade-, é de

atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, ouvido o CSMPF. 

Na  sessão  de  4.6.2019,  a  eminente  Relatora,  Conselheira  MARIA

CAETANA CINTRA SANTOS, votou favoravelmente à indicação do Procurador da

República AILTON BENEDITO DE SOUZA. Colhe-se do voto da Relatora a seguinte

passagem:

“[…]
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A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos – CEMDP foi
criada pela Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Sua composição
está explicitada no art. 5º, que  prescreve,  verbis:

“Art. 5º A Comissão Especial será composta por sete membros, de
livre escolha e designação do Presidente da República, que indicará,
dentre eles, quem irá presidi-la, com voto de qualidade. 
§ 1º Dos sete membros da Comissão, quatro serão escolhidos: 
I  –  dentre  os  membros  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da
Câmara dos Deputados; 
II – dentre as pessoas com vínculo com os familiares das pessoas
referidas na lista constante do Anexo I; 
III – dentre os membros do Ministério Público Federal; e 
IV – dentre os integrantes do Ministério da Defesa. (Inciso com
redação dada pela Lei nº 10.875, de 1/6/2004) 

§  2º  A  Comissão  Especial  poderá  ser  assessorada  por
funcionários públicos federais,  designados pelo Presidente da
República, podendo, ainda, solicitar o auxílio das Secretarias de
Justiça  dos  Estados,  mediante  convênio  com  a  Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, se
necessário. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.875, de
1/6/2004)”

7. Sendo assim, nos termos do disposto no diploma legal que instituiu a
CEMDP, compete exclusivamente ao Presidente da República a escolha
dos   sete   integrantes   do   órgão,   na conformidade daqueles critérios
ali descritos.
8. Por outro lado, existe regra específica para designação de membros
do Ministério Público Federal para funcionarem naqueles órgãos onde
sua participação é legalmente prevista, inscrita   no   artigo   49,   inciso
XV, a, da Lei Complementar nº 75/93, a seguir transcrito, verbis:

“Art. 49. São atribuições do Procurador-Geral da República, como
Chefe do Ministério Público Federal:
...
XV – designar membro do Ministério Público Federal para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b)  integrar  comissões  técnicas  ou  científicas,  relacionadas  às
funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do
titular, na inexistência ou falta do substituto designado;
d) funcionar perante juízos que não os previstos no inciso I, do art.
37, desta lei complementar;
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e) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais
instaurados  em  áreas  estranhas  à  sua  competência  específica,
desde que relacionados a fatos de interesse da Instituição.”

9. Assim, a designação do membro do Ministério Público Federal para
integrar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos é
atribuição  legal  da  Procuradora-Geral  da  República,  após  ouvido  o
Conselho Superior do MPF, consoante o estabelecido no art. 57, inciso XI,
a, da Lei Complementar nº 75/93.
10. Neste diapasão, observa-se que, o Procurador da República Ailton
Benedito de Souza foi diretamente convidado pelo Secretário Nacional de
Proteção  Global  do  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos
Humanos, convite este que representa, de forma implícita,  a escolha
feita pelo Presidente da República, em observância ao disposto no artigo
5º da Lei nº 9140/95, assim como o reconhecimento pelos trabalhos
desenvolvidos pelo Procurador da República, nos 12 anos de atuação no
Ministério Público Federal, em especial como Procurador dos Direitos do
Cidadão e como Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, sempre
respaldado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional,
“em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis”.
11.  Destaca-se,  ainda,  a  atuação  do  Procurador  da  República  Ailton
Benedito  de  Souza  nas  matérias  objeto  da  Comissão  Especial  sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos desde o ano  de 2009.
12.  Diante  do  exposto,  pronuncio-me  favorável  à  indicação  do
Procurador  da  República  Ailton  Benedito  de  Souza  para  compor,  na
qualidade de representante do  Ministério Público Federal,   a   Comissão
Especial   sobre   Mortos   e   Desaparecidos Políticos da   Secretaria   de
Direitos Humanos da Presidência da República.”

Pedi  vista  para  melhor  exame  da  questão,  especialmente  no  ponto

atinente à cogitada competência exclusiva do Presidente da República para escolha

de  todos  os  integrantes  da  Comissão  Especial,  conforme  consta  do  voto  da

eminente Relatora.

Anteciparam os votos os eminentes Conselheiros BRASILINO PEREIRA

DOS SANTOS, ALCIDES MARTINS, CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO e a Presidente

deste  Conselho,  a  Procuradora-Geral  da  República  RAQUEL  ELIAS  FERREIRA

DODGE.

Por  meio  do ofício  n° 3177/2019/MPF/PRGO/GABPC,  o Procurador  da

República  AILTON  BENEDITO  DE  SOUZA  retornou  aos  autos,  apresentando

memoriais.
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É o relato do necessário.

Passo a proferir voto vista. 

II

A Lei n° 9.140, de 4.12.1995, estabelece a composição da  COMISSÃO

ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS – CEMDP, nos seguintes

termos:

Art. 5º A Comissão Especial será composta por sete membros, de livre escolha e

designação do Presidente da República, que indicará, dentre eles, quem irá presidi-

la, com voto de qualidade.

§ 1º Dos sete membros da Comissão, quatro serão escolhidos:

I  -  dentre  os  membros  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Câmara  dos
Deputados;

II - dentre as pessoas com vínculo com os familiares das pessoas referidas na
lista constante do Anexo I;

III - dentre os membros do Ministério Público Federal; e

IV -  dentre os integrantes do Ministério da Defesa.  (Redação dada pela Lei nº
10.875, de 2004)

Registro, de início, que o convite em tela partiu de autoridade que não

detém competência para proceder à investidura dos membros da Comissão Especial

e que titulariza Secretaria (órgão de segundo escalão do Governo Federal) à qual

essa Comissão não se acha subordinada.

O convite formulado ao Procurador da República AILTON BENEDITO DE

SOUZA diz respeito à vaga na Comissão Especial em tela destinada ao Ministério

Público  Federal.  Isso,  aliás,  fica  bem  claro  à  luz  dos  termos  do  ofício  n°

815/2019/GAB.SNPG/SNPG/MMFDH, de 15 de abril de 2019, do Secretário Nacional

de Proteção Global, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,

SÉRGIO AUGUSTO DE QUEIROZ, dirigido à Procuradora-Geral da República. Daí se

inferir que, na realidade, o que está posta em discussão, nesta assentada, é a

substituição  do  Procurador  da  República  IVAN  CLÁUDIO  GARCIA  MARX,  ora

ocupante da vaga reservada ao Ministério Público Federal. Ressalto, neste particular,

que,  apesar  de  o  mencionado  Procurador  da  República  haver  manifestado  seu
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interesse em permanecer no exercício da função de membro daquela Comissão, ele

não é detentor de mandato certo, já que a Lei a isso não se refere. Em tese, pode

ser substituído, segundo critérios de discricionariedade administrativa, desde que

observadas as prescrições legais no tocante à escolha e à designação. 

Analiso,  agora,  o  ponto  que  foi  objeto  de  intenso  debate  na  sessão

anterior, relativamente à deflagração do processo de indicação do ilustre Procurador

da  República  AILTON  BENEDITO  DE  SOUZA  para  a  função  de  membro  da

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS – CEMDP.

Conforme  destacado  no  relato  inicial,  este  PGEA  foi  inaugurado  por

iniciativa do próprio Procurador da República AILTON BENEDITO DE SOUZA, que fez

juntar ao seu expediente o ofício veiculando o convite a ele dirigido, por parte do

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (vide primeiro parágrafo do

ofício).  Friso,  por  oportuno,  a parte  final  do expediente:  “Desta forma, solicito

resposta  para  o  presente  convite  que,  em caso  positivo,  será  posteriormente

enviada  para  o  Presidente  da  República,  o  Excelentíssimo  Sr.  Jair  Messias

Bolsonaro, para sua apreciação e eventual confirmação.”

Como  se  vê,  até  aquele  momento,  havia  tão  somente  um  convite

diretamente formulado ao Procurador da República AILTON BENEDITO DE SOUZA, e

que, salvo melhor juízo, não poderia converter-se,  tout court, em procedimento

formal de indicação para vaga na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos,

mormente por se tratar de um convite formulado por autoridade que não detém

competência legal para proceder à designação.

Dir-se-ia,  em contraposição  à  afirmação supra,  que o  ofício  também

subscrito  pelo  ilustre  Secretário  Nacional  de  Proteção  Global,  do  Ministério  da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, desta feita dirigido à sra. Procuradora-

Geral da República (ofício n° 815/2019/GAB.SNPG/SNPG/MMFDH, de 15 de abril de

2019) teria suprido a ausência de provocação à Chefia do Ministério Público Federal.

Isso, porém, não dissolve o nó essencial da questão. 

Explico. 

Embora  se  considere  inapropriado  que a  indicação  do  Procurador  da

República  AILTON BENEDITO DE  SOUZA tenha  partido  de  uma Secretaria  que

integra a estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, à
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qual  –  frise-se,  por  ser  relevante,  a  Comissão  Especial  em  tela  não  está

subordinada, este não é o maior empecilho ao prosseguimento deste feito.  

O  obstáculo  está,  a  meu  sentir,  no  próprio  fato  de  se  pretender  a

substituição do atual membro do Ministério Público Federal (Procurador da República

IVAN MARX) que compõe a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos a partir

da indicação feita por um órgão do Poder Executivo. 

Na  literalidade  do  art.  5°  da  Lei  9.140/95,  a  Comissão  Especial  é

composta  por  sete  membros,  “de livre  escolha e designação do Presidente da

República”. A um observador menos cauteloso caberia a conclusão de que todos os

membros  da  Comissão  são  escolhidos  pelo  Presidente  da  República  (não  por

autoridade  do  segundo  escalão  do  Executivo),  conforme  sua  discricionariedade

administrativa. Esse argumento impressiona apenas ao primeiro relance.

Data venia  dos que entendem em sentido contrário, a solução para a

questão, sob a perspectiva aqui deduzida, não se resume a um simples e direto

exercício de subsunção à moldura normativa infraconstitucional supracitada, que –

frise-se,  desde  já  –  é  de  índole  ordinária.  É  preciso  dirigir  o  olhar  ao  texto

constitucional  e,  também, à  lei  que  o  complementa,  no  ponto  concernente  ao

Ministério Público, para desvelar a antinomia consistente entre duas proposições

normativas, que são incompatíveis entre si.

É conhecida a advertência segundo a qual o ordenamento jurídico deve

constituir um sistema, e não um aglomerado caótico de normas e preceitos. Isso

implica a busca por superação de incompatibilidades e antinomias. Mas, a propósito

disso, bem pondera BOBBIO:

“[…] dizer que as normas devam ser compatíveis não quer dizer que se

encaixem umas nas outras, isto é, que constituam um sistema dedutivo

perfeito. Nesse terceiro sentido de sistema, o sistema jurídico não é um

sistema dedutivo, como no primeiro sentido: é um sistema num sentido

menos incisivo, se se quiser, num sentido negativo, isto é uma ordem que

exclui a incompatibilidade das suas partes simples.

[…]
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A situação de normas incompatíveis entre si é uma dificuldade tradicional

frente à qual se encontraram os juristas de todos os tempos, e teve uma

denominação  própria  característica:  antinomia. A  tese  de  que  o

ordenamento jurídico constitua um sistema no terceiro sentido exposto

pode-se exprimir também dizendo que o Direito não tolera antinomias.”1

Sublinho  esse  aspecto  como  pano  de  fundo  do  desenvolvimento  do

raciocínio, precisamente em razão do disposto no art. 127, §2°, CF, que atribui

autonomia  funcional  e  administrativa  ao  Ministério  Público.  Esse  preceito

constitucional não constitui mero adereço, não tem caráter ornamental destinado

apenas a regozijos retóricos. A autonomia funcional e administrativa do Ministério

Público,  fincada na Constituição Federal,  deve ser  vivenciada em sua dimensão

substantiva; há de ser reivindicada no cotidiano funcional, e sua defesa constitui

dever inerente a todo membro da Instituição (LC 75/93, art.  236, III).  Bem a

propósito, registrou o então Procurador-Geral da República SEPÚLVEDA PERTENCE,

na Mensagem por meio da qual submeteu ao Congresso Nacional o projeto de lei

complementar, que se converteu na Lei Complementar n° 75, de 1993, que “uma

Constituição apenas promulgada, sobretudo nos pontos em que traduz inovações

substanciais, é menos que um projeto, é pouco mais que um esboço, cujas linhas

só ganharão realidade  e  nitidez  no curso  das  sucessivas  etapas  necessárias  a

plasmar a efetividade da nova ordem.”

Lembro,  também,  a  célebre  questão  analisada  no  Supremo  Tribunal

Federal,  no  bojo  do  Mandado  de  Segurança  n°  21.239,  impetrado  pelo  então

Procurador-Geral da República ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA, contra o ato do

Presidente  da  República  que,  nos  idos  de  1991,  deu  provimento  ao  cargo  de

Procurador-Geral  do  Trabalho,  subtraindo,  neste  particular,  a  competência  do

Procurador-Geral da República (decorrente da autonomia funcional e administrativa

do Ministério Público da União). 

Naquela oportunidade, acentuou o Relator do MS n° 21.239, Ministro

SEPÚLVEDA  PERTENCE,  que,  no  capítulo  constitucional  reservado  ao  Ministério

Púbico,  “espaços  significativos  foram  deixados  à  complementação

1 In BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 5ª edição. Ed. UnB, págs. 
80/81
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infraconstitucional,  particularmente  –  e  de  especial  relevo  para  a  causa  –,  no

tocante à demarcação de fronteiras entre as esferas de autonomia e auto-governo

da instituição e a das interferências remanescentes do Poder Executivo.” Naquela

assentada, o ilustre Relator referiu-se a “lacunas intencionais” resultantes da tensão

dialética entre o manifesto propósito constituinte de convocar o Ministério Público

“ao proscênio dos órgãos constitucionais de primeira linha e a resistência do status

quo ante de marcada dependência em relação à chefia do Governo.” E citava o

Relator, na ocasião, como “[T]estemunho eloquente desse esforço de composição

entre o futuro projetado e o passado renitente […] a esdrúxula concorrência de

iniciativa  entre  o  Procurador-Geral  e  o  Presidente  da  República  para  a  lei

complementar de organização do Ministério Público da União (CF, art.s 129, §5°, e

61, §1°, II, d).”

Mesmo  na  ausência  da  lei  complementar  reclamada  pelo  texto

constitucional, o Supremo Tribunal Federal, naquele já distante ano de 1991, num

exercício de derivação concretizadora de postulados presentes na própria Carta,

densificou a previsão constitucional alusiva à autonomia funcional e administrativa

do Ministério Público, para dela extrair e reconhecer a competência do Procurador-

Geral da República para prover os cargos na sua estrutura organizacional, inclusive

o elevado cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Para respaldar essa conclusão, o

voto condutor do acórdão assinala, com precisão:

“70. Ao raciocínio de sabor gramatical, sobreleva, contudo, no mesmo
sentido,  a  consideração  substancial  de  que  a  exegese  restritiva
desnatura a autonomia do Ministério Público, a pretexto de assegurá-
la:  organismo  cujas  funções  institucionais  são  confiadas
privativamente aos seus membros (CF, art. 129, §2°), não faz sentido
supor  que  o  provimento  dos  cargos  respectivos  seguissem sob  a
interferência externa do Governo, à qual apenas se subtraísse a gestão
do pessoal dos serviços auxiliares, de significação ancilar na atuação
finalística, da instituição, à salvaguarda de cuja independência é que
se  hão  de  supor  endereçados  os  instrumentos  da  sua  autonomia
constitucional.
71. É patente, desse modo, que, pelo menos até onde for a autonomia
do Ministério  Público no provimento dos seus próprios cargos,  por
força da regra especial do art. 127, §2°, estará excluída a incidência
da regra geral que atribui ao Presidente da República o provimento dos
cargos públicos federais.”
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                    Na mesma toada, destacou o voto-vogal do Min. Celso de Mello que “o

Ministério Público não constitui órgão ancilar do Governo”; que “a independência

institucional constitui uma de suas mais expressivas prerrogativas”; que, “[d]entre

as  garantias  objetivas,  ou  de  índole  institucional,  asseguradas  pela  nova

Constituição  ao  Ministério  Público,  está  aquela  que  consagra  o  princípio  do

autogoverno dessa Instituição”. Em arremate, acentua:

“A  autonomia  do  Ministério  Público,  que  agora  possui  extração
constitucional,  persegue  um  só  objetivo:  conferir-lhe,  em  grau
necessário, a possibilidade de livre atuação orgânico-administrativa e
funcional,  desvinculando-o,  no  quadro  dos  Poderes  do  Estado,  de
qualquer posição de subordinação, especialmente em face dos Poderes
Judiciário e Executivo.”

É claro que não se cogita, no caso ora analisado, de provimento de

cargos/funções  no  âmbito  do  Ministério  Público  da  União.  A  alusão  a  esse

precedente  histórico  atende  apenas  ao  propósito  de  realçar  a  importância  e  o

significado  do  princípio  do  autogoverno  de  nossa  Instituição,  que  vem  sendo

sustentado, defendido e afirmado desde antes da edição da Lei Complementar 75,

de 1993.

A autonomia administrativa, que brota do texto constitucional, ganha

feição bem mais nítida nas disposições do diploma legal que o complementa e

materializa a garantia instrumental prevista na Carta de 1988. E o exercício dessa

autonomia do Ministério Público se dá por diversas formas: desde a elaboração de

sua proposta orçamentária, passando pelo provimento de seus cargos e serviços

auxiliares, e alcançando, também, a indicação de membros que irão oficiar

em outros órgãos, estranhos à sua estrutura.

Registre-se, no que interessa para a questão ora sob exame, que a Lei

Complementar n. 75, de 1993, assinala, como genuína expressão da autonomia

funcional e administrativa do Ministério Público, que compete ao Procurador-Geral

da República  designar membro do Ministério Público Federal para “funcionar nos
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órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista, ouvido o

Conselho Superior” (art. 49, XV, 'a'). É claro que o verbo designar,  contido nesse

preceito normativo, não significa apenas a mecânica, formal e burocrática tarefa de

editar um ato administrativo. Antes, e fundamentalmente, traduz o poder (rectius,

competência)  de  escolha,  fruto  da  deliberação,  da  “vontade  administrativa”

autônoma da Instituição, por seus legítimos canais de deliberação.

Dispensam-se  maiores  esforços  para  se  perceber  que,  à  luz  das

disposições do art. 5° da Lei 9.140, de 1995 (no ponto atinente ao membro do MPF)

e  do  art.  49,  XV,  'a',  da  LC  75,  de  1993,  estamos  diante  de  uma antinomia

normativa. E de uma antinomia que BOBBIO adequadamente classifica como uma

antinomia aparente, precisamente por ser solúvel.2

Diante  dessa  aparente  antinomia  normativa,  a  solução  passa

necessariamente pela ideia de que a regra do art. 5° da Lei Ordinária n° 9.140, de

1995  (que prevê a participação de um membro do MPF na Comissão Especial e a

composição do Órgão por  livre escolha e designação do Presidente da República)

não pode preponderar sobre a autonomia administrativa do Ministério Público, de

extração  constitucional,  devidamente  densificada  pelas  disposições  da  Lei

Complementar  nº  75/93,  em  cumprimento  a  expressa  delegação  do  texto

constitucional  (CF,  art.  128,  §5°).  Dito  de  outra  maneira:  a  disposição  da  lei

ordinária, no ponto atinente à definição do membro do Ministério Público Federal

para a Comissão Especial, deve ceder espaço às específicas disposições da lei

complementar,  seja  porque  a  regra  ordinária  é  incompatível  com  a

autonomia funcional  e administrativa da Instituição, plasmada no texto

constitucional,  seja  porque  invade  e  contraria  regra  específica  da  lei

complementar.

Desnecessário,  aqui,  enveredar  pelo  intrincado  debate  acerca  da

existência, ou não, de hierarquia normativa entre lei ordinária e lei complementar

[hierarquia, aliás, para mim ausente, pois são, em verdade, espécies normativas

que se distinguem em razão da matéria reservada a cada uma delas, por força da

Constituição].

2 op. cit., pág. 92
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Para  o  êxito  do  raciocínio  ora  desenvolvido,  basta  reconhecer  –  e

afirmar – a prevalência das disposições da lei complementar, nas hipóteses em que

a Carta Política posiciona o tratamento legislativo de certas matérias ao âmbito

normativo  da  lei  complementar,  e  que,  exatamente  por  isso,  não  pode  ser

desprezado por qualquer outro diploma infraconstitucional. 

Ora, à lei complementar – e somente a ela –, a Constituição Federal

reservou competência própria para densificar o autogoverno do Ministério Público,

num campo de atuação legislativa, cujos contornos estão claramente delimitados

pelo art. 129, §5°, CF.

Sendo  assim,  o  espaço  normativo  constitucional  reservado  à  lei

complementar  – e devidamente densificado pela Lei Complementar n° 75/93 –

não pode ser substituído pelas disposições da Lei [Ordinária] n° 9.140/95.

Em  síntese,  à  luz  das  ferramentas  hermenêuticas  disponíveis  ao

intérprete-aplicador  da  norma  (v.g.  supremacia  da  Constituição,  interpretação

conforme à Constituição), é indisputável que a definição do membro do Ministério

Público Federal para compor a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos não

decorre de livre indicação do Poder Executivo, mas sim da autônoma escolha e

indicação do/a Procurador/a-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, nos

exatos termos do art. 49, XV, 'a', da Lei Complementar n° 75, de 1993. 

Esse entendimento viceja no contexto superior em que se situam as

disposições  da  Constituição  Federal.  Legitima-se  num ambiente  de  permanente

construção de  unicidade normativa  (entendido  o  termo como sinônimo de não

contradição),  de  sistematicidade  e  coerência  do  ordenamento  jurídico  e,

principalmente,  do  exercício  das  estratégias  de  superação  de  antinomias

normativas. Deriva, enfim, da legítima e conhecida ferramenta de interpretação

conforme à Constituição, segundo a qual, em termos sistemáticos, “o aplicador da

norma  infraconstitucional,  dentre  mais  de  uma  interpretação  possível,  deverá

buscar aquela que a compatibilize com a Constituição, ainda que não seja a que

mais obviamente decorra do seu texto.”3

3 “O Começo da História – a nova interpretação constitucional e o papel dos princípios 
no direito brasileiro”. BARROSO, Luís Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. In Crise e 
Desafios da Constituição. SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord.). Belo Horizonte: Ed. 
Del Rey, 2004. pág. 495
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Assim,  a única via interpretativa – conforme à Constituição –

capaz de assegurar coexistência, no mesmo sistema, à regra do art. 5° da

Lei n° 9.140, de 1995, e à regra do art. 49, XV, 'a', da Lei Complementar n°

75,  de  1993,  é  aquela  que,  fiel  à  supremacia  da  norma constitucional

garantidora da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público,

leve em consideração a premissa de que a competência para designação do

membro do  MPF para  a  Comissão Especial,  atribuída ao  Presidente  da

República, está intrinsecamente condicionada à livre escolha que deve ser

feita  pela  Instituição  do  Ministério  Público  Federal,  por  seus  canais

competentes, na forma prevista na Lei Complementar. 

Permitam-se,  senhores  e  senhoras  Conselheiros/as,  uma  rápida

digressão:  os  Conselhos  Penitenciários  estaduais  têm,  via  de  regra,  em  sua

composição,  membros  do  Ministério  Público  Federal  e  Estadual,  consoante  as

respectivas  molduras  normativas  estaduais.  Os  membros  dos  Conselhos

Penitenciários são nomeados pelos Governadores dos Estados (LEP, art. 69, §1°). E,

salvo engano decorrente de minha falível memória, desconheço qualquer caso em

que a designação de um membro do Ministério Público Federal para tais Conselhos

tenha ocorrido a partir de livre e direta indicação de um Chefe do Poder Executivo

Estadual. Isso, caso ocorrente, implicaria inequívoca violação à autonomia funcional

e administrativa do Ministério Público.

Assinalo,  noutro  passo,  sra.  Presidente,  que  desconheço  qualquer

argumento/fundamento conducente à substituição do Procurador da República IVAN

CLÁUDIO MARX da função que ora vem desempenhando na Comissão Especial.

Friso  isso,  porque  a  eventual  designação  do  Procurador  da  República  AILTON

BENEDITO DE SOUZA para a função de membro da Comissão Especial pressupõe,

por óbvio, a destituição do Procurador da República IVAN CLÁUDIO MARX. 

Explica-se.  Considerando  toda  a  argumentação  desenvolvida  neste

voto, a destituição do Procurador da República IVAN CLÁUDIO MARX deve estar

também submetida  à  prévia  manifestação  do  Conselho  Superior,  em razão  do

princípio da simetria ou do paralelismo das formas. De acordo com esse princípio –

que se faz presente nos mais diversos níveis de produção normativa e de formação

de atos jurídicos em geral – a alteração de um ato jurídico deve observar formas
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idênticas àquelas adotadas para sua formação. Noutras palavras, os pressupostos

de forma e o iter procedimental que se fizerem presentes no processo de formação

de um ato jurídico também devem moldar sua exclusão do mundo jurídico. Bem a

propósito, Paulo Bonavides registra que, consoante o princípio do paralelismo das

formas, “um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas

àquelas adotadas para elaborá-lo.”4

Desse  modo,  a  manifestação  prévia  deste  Conselho  Superior  é

indispensável tanto para a indicação de um novo membro do Ministério Público

Federal  para  a  Comissão  Especial  quanto  para  a  destituição  do  Procurador  da

República que ora ali tem assento, na vaga legalmente reservada a esta Instituição.

E isso, como sabido, não ocorreu até o presente momento.

Assim,  com  a  devida  vênia  daqueles  que  anteciparam  seus

posicionamentos, concluo no sentido de que a indicação do Procurador da República

AILTON BENEDITO DE SOUZA, tal como formulada pelo Poder Executivo, contraria a

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público Federal, fincada no art.

127, §2°, CF, pelos fundamentos acima alinhados.

Voto, pois, pelo não conhecimento do pedido.

                        NICOLAO DINO
            Subprocurador-Geral da República
                           Conselheiro

4 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª edição. São Paulo: Malheiros,
2006. pág. 106
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