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 Durante a constituinte de 1988, o Ministério Público encontrou uma 
nova arquitetura institucional que lhe proporcionou alcançar novos e até en-
tão impensáveis horizontes. Mirando-se no espelho do Poder Judiciário, o MP 
ganhou status de magistratura, com todas as prerrogativas e garantias as-
seguradas aos juízes, como, aliás, é bastante comum na tradição europeia 
continental. Essa nova experiência de “quase Poder”, em que a instituição 
foi apartada do Poder Executivo, ganhando autonomia administrativa e # -
nanceira, trouxe para o MP o imperativo de encontrar uma nova forma de 
trabalho, impondo-lhe também a criação de um modelo diferenciado de orga-
nização interna, até então não vivenciada por seus membros. Esses desa# os, 
como todos sabemos, não foram superados sem equívocos, nem o processo de 
amadurecimento institucional se deu de forma indolor.
 Na verdade, o Ministério Público brasileiro, nas últimas décadas, per-
correu um longo caminho pontuado por ingentes desa# os cuja superação le-
varam ao fortalecimento e à consolidação institucional. O MP # rmou-se nesse 
processo indisputavelmente como um dos mais destacados defensores da so-
ciedade, especialmente em razão de suas destemidas atuações na defesa dos 
direitos coletivos e difusos, além do persistente combate à corrupção.
 Após 25 anos de promulgada a Constituição da República, o balanço é 
francamente positivo. A instituição conquistou legitimidade social e o respeito 
dos poderes constituídos, fortalecendo sua imagem de ética e compromisso 
com os anseios coletivos. O Ministério Público pode hoje ser considerado como 
um “patrimônio inalienável” da sociedade brasileira. Sua existência está, des-
sa forma, imbricada com o próprio destino do Estado Democrático de Direito. 
Atingi-lo na sua essência ou cercear sua atuação representa enfraquecer irre-
mediavelmente a própria democracia.
 A importância que a instituição passou a ter para a sociedade, em ra-
zão dos relevantes serviços prestados, traz consigo uma enorme responsabili-

Apresentação



dade para todos nós membros que a compomos. De um lado, temos o dever 
de conservar essas conquistas, as quais não nos pertencem senão a toda a 
sociedade brasileira. De outro, temos também a obrigação, em nossa atuação 
diuturna, de aferir constantemente a idoneidade dos meios utilizados e dos 
objetivos estabelecidos na consecução do bem comum. Isso exige a autocrítica 
persistente e a avaliação constante dos rumos institucionais.
 Na linha de contribuir para a necessária re? exão interna, tenho a sa-
tisfação de apresentar a Revista “Pensar MPF”, uma nova publicação destina-
da à exposição de temas sobre política institucional e gestão estratégica. Pre-
tende-se, com esse periódico, criar um fórum permanente de debates voltado 
especialmente para o aperfeiçoamento da instituição.
 Contamos, nesta primeira edição, com a publicação de onze artigos so-
bre os mais variados temas de sumo interesse para o futuro do MPF, assinados 
exclusivamente por membros. São pontos de vista de colegas que vivenciam os 
desa# os da instituição de perto, sem que nenhum deles represente necessaria-
mente a linha de pensamento da atual administração da Casa, circunstância 
que vai ao encontro do caráter plural e da natureza democrática da linha edi-
torial que se pretende para esta Revista.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
Procurador-Geral da República 
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A função eleitoral do Ministério 
Público Federal: por uma nova 
atuação em defesa da sociedade

1

André de Carvalho Ramos*

1. Introdução

 O Direito Eleitoral é um instrumento de viabilização da democracia, 
em geral representativa. Longe de ser neutra, a edição das regras eleitorais 
e sua aplicação podem in? uenciar completamente o resultado das eleições, 
como se vê nas mais diversas simulações realizadas por cientistas políticos e 
juristas no Brasil e em outros países. Com a modi# cação – às vezes sutil - de 
algumas regras eleitorais, é possível alterar o partido majoritário em um deter-
minado Parlamento ou ainda os resultados de um pleito majoritário1. 
 Do ponto de vista legislativo, um Direito Eleitoral que adote, por exem-
plo, desenhos de circunscrições eleitorais pouco representativas, para valorizar 
o voto de regiões rurais ou subpovoadas, gerará resultados distorcidos da re-
presentatividade popular. Do ponto de vista do enforcement, o Direito Eleitoral 
que não conte com instrumentos e# cazes de aplicação das regras eleitorais 
pode gerar também resultados distorcidos, manipulando-se a soberania popu-
lar pela ine# cácia das regras que visam assegurar (i) igualdade entre os com-
petidores e (ii) autenticidade do voto. 
 Nos últimos anos, a preocupação da doutrina e da sociedade civil vol-
taram-se para a seara legislativa: houve a edição de várias “minirreformas“ 
do Direito Eleitoral brasileiro, introduzindo-se inovações como a punição dos 
gastos ilícitos (art. 30-A da Lei 9.504/97), captação ilícita de sufrágio (o artigo 
41-A da mesma lei) ou ainda a recente Lei Complementar 135/2010, conheci-
da como Lei da Ficha Limpa.

1 Para conferir, do ponto de vista jurídico, a ausência de neutralidade dos sistemas eleitorais, ver 
SILVA, Luis Virgílio Afonso da. Sistemas Eleitorais – tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 1999.

* Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (biênio 2012-2014). Procurador Regional da 
República. Professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP (Largo São 
Francisco). Livre-Docente e Doutor em Direito Internacional pela USP.
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 Mas, como ocorre habitualmente no Brasil, pouco avançamos no de-
bate sobre a implementação dessas inovações legislativas ou ainda sobre a 
estrutura e (in)e# cácia dos mecanismos de investigação e persecução dos in-
fratores dessas normas e de outras. Por isso, estudaremos nesse artigo o estágio 
atual da estrutura do Ministério Público Eleitoral, com foco na função eleitoral 
do Ministério Público Federal, bem como as perspectivas de futuro da atuação 
ministerial. 
 Essa preocupação do artigo é ainda mais importante pelo protagonismo 
do Ministério Público na área do Direito Eleitoral. Há somente dois agentes 
que podem provocar a jurisdição eleitoral: os políticos (partidos e coligações 
inclusos) e o Ministério Público. O sectarismo e a luta pelo poder (a tradicional 
“troca de chumbo” – jargão usado nos juízos eleitorais para indicar, sarcasti-
camente, o uso de ações eleitorais sem lastro pelos adversários políticos), bem 
como os conluios (o adversário de ontem nas eleições pode ser o aliado de hoje 
na gestão de coalizão...) implicam em maior responsabilidade para o Minis-
tério Público, único ator com legitimidade ativa e independência funcional 
nessa temática.

2. Ministério Público Federal e a função eleitoral

 As funções eleitorais do Ministério Público Federal (MPF), previstas na 
Seção X (artigos 72 a 80) da Lei Complementar  n.º 75/93, foram revestidas por 
muito tempo de uma incômoda invisibilidade, tanto dentro quanto fora da 
instituição. Tal invisibilidade é, na verdade, a invisibilidade do próprio Direito 
Eleitoral, cuja prática não abrange todos os membros do Ministério Público. 
Em que pese a produção profícua na área de diversos autores oriundos do 
parquet2, deve-se notar que todos os membros do Ministério Público Eleitoral 
atuam por mandato, como será adiante discutido, o que obviamente di# culta 
o acúmulo de experiência no Direito Eleitoral e a re? exão sobre os temas con-
troversos da área.
 Felizmente, essa situação está se alterando nos últimos anos, pois o 
Direito Eleitoral vem ocupando o centro dos debates sobre os necessários apri-
moramentos da nossa jovem democracia.
 O discurso – hoje muito comum – que invoca a reforma política como a 
solução que mataria pela raiz a corrupção na máquina estatal tem como pres-
suposto a ideia de que o bom funcionamento dos mecanismos da legislação 
eleitoral é o que barra a chegada ao poder de representantes eleitos de forma 
viciada, e por consequência, impede também práticas futuras (tanto legislati-
vas quanto administrativas) igualmente corrompidas. 
 Esse pressuposto é correto, como nos mostam, por exemplo, as situa-

2 Citem-se, entre outros, GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral. 8. ed. São Paulo:  Atlas, 2012; GONÇALVES, 
Luiz Carlos dos Santos. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. São Paulo: Atlas, 2012; GONÇALVES, Luiz Car-
los dos Santos. Direito eleitoral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012; ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 3. ed. Porto 
Alegre: Verbo Jurídico, 2012; BARROS, Francisco Dirceu. Direito processual eleitoral. Rio de Janeiro: Campus 
Elsevier, 2010; CASTRO, Edson de Resende.Curso de direito eleitoral. 6 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.  AL-
MEIDA, Roberto Moreira de. Curso de Direito Eleitoral - 6a edição - Revista, ampliada e atualizada, Juspodivm, 
2012. SANSEVERINO, Francisco de Assis Vieira. Direito eleitoral. 4. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012. ARAS, 
Antônio Augusto Brandão de. Fidelidade e Ditadura (Intra) Partidárias. São Paulo: Edipro, 2010. ARAS, Antônio 
Augusto Brandão de. Fidelidade Partidária: A Perda do Mandato Parlamentar. São Paulo: Lumen Juris, 2006.
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ções de # nanciamento de campanha: governantes eleitos graças a campanhas 
milionárias # nanciadas ilicitamente por empresas (caixa 2 e outros subter-
fúgios) poderão facilitar licitações fraudulentas, obras superfaturadas, entre 
outras irregularidades. 
 Assim, o Direito Eleitoral pode ser visto como instrumento por meio do 
qual uma comunidade democrática garante a lisura de todos os seus processos 
políticos: cuidando para que o nascedouro de tais processos – as eleições – não 
seja contaminado. A legislação eleitoral visa garantir a lisura da disputa polí-
tica como um todo.  
 A lei eleitoral de maior repercussão dos últimos anos, a chamada “Lei 
da Ficha Limpa” (Lei Complementar n.º 135/2010, que alterou a Lei das Inele-
gibilidades, Lei Complementar n.º 64/90) parte da mesma ideia, buscando ga-
rantir um processo eleitoral probo como uma forma de garantir e concretizar 
os valores democráticos. 
 Nesse contexto de relevância cada vez mais acentuada da legislação 
eleitoral, o Ministério Público Federal não pode se furtar de uma atuação pro-
positiva e protagonista nessa área.
 Muito se avançou na atuação eleitoral do MPF desde a redemocratiza-
ção: hoje, há um planejamento estratégico em curso na área e foi criado ainda 
um Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe3) para efetivar as 
ações. Nesse contexto, devem ser considerados alguns vetores de atuação que, 
a nosso ver, permitirão que o MPF assuma o protagonismo na # scalização do 
processo eleitoral no país – reforçando, assim, sua posição institucional de 
combate à corrupção e à impunidade.
 O objetivo desse breve artigo é apresentar e discutir tais vetores, que 
serão agrupados em três temáticas: (i) fortalecimento institucional das Procura-
dorias Regionais Eleitorais (PREs), (ii) padronização e coordenação de compor-
tamentos institucionais, e (iii) novas fronteiras de atuação para o Ministério 
Público Eleitoral (MPE).
 Antes que se passe à discussão dessas temáticas, no entanto, deve ser 
feita uma breve exposição da estrutura do MPE, pois apenas com o adequado 
entendimento de tal estrutura será possível compreender as questões levanta-
das nessas três temáticas.

3. Estrutura do Ministério Público Eleitoral

 O Ministério Público Eleitoral possui uma estrutura híbrida, sendo 
composto por membros tanto do Ministério Público Federal (MPF) quanto dos 
Ministérios Públicos Estaduais. No âmbito do MPF, há as Procuradorias Regio-
nais Eleitorais e a Procuradoria Geral Eleitoral, sendo que o Procurador-Geral 
Eleitoral é o próprio Procurador-Geral da República.
 As Procuradorias Regionais Eleitorais existem em todos os estados da 
Federação e no Distrito Federal. O Procurador Regional Eleitoral, além de o# -

3 O Grupo Nacional Executivo da Função Eleitoral (Genafe) tem a tarefa de coordenar, em conjunto 
com os Procuradores Regionais Eleitorais, a implementação do Plano de Ação da Função Eleitoral, sob a 
orientação < nal da Procuradoria Geral Eleitoral. O Genafe foi criado pela Portaria PGR n.º 206/2013, sendo 
composto de um Coordenador Nacional e seis Coordenadores Regionais. Atualmente, exerço a função de 
Coordenador Nacional do grupo (Portaria PGR n.º 230/2013).
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ciar perante o Tribunal Regional Eleitoral, coordena e orienta a atividade dos 
Promotores Eleitorais, função administrativa prevista nos artigos 24, VIII e. 27, 
§ 3º do Código Eleitoral e que considero indispensável à unidade e indivisibili-
dade do Ministério Público Eleitoral.
 O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com seu substituto, é de-
signado pelo Procurador-Geral da República (artigo 75, I, da Lei Complemen-
tar n.º 75/93), dentre os Procuradores Regionais da República no Estado ou 
dentre os Procuradores da República nos Estados que não abrigam Procura-
dorias Regionais da República. O mandato é de dois anos (artigo 216 da Lei 
Complementar n.º 75/93), permitida uma única recondução. Atualmente, por 
força da Portaria PGR n.º 588/2003, a designação é precedida de eleição direta, 
realizada entre os membros da respectiva Procuradoria da República ou Pro-
curadoria Regional da República. Esse formato de consulta aos membros da 
unidade assegura representatividade do Procurador Regional Eleitoral entre 
seus pares, implicando, ao menos em tese, na apresentação de propostas e, no 
caso do desejo de recondução, exibição de resultados concretos.
 Já os Promotores Eleitorais são membros do Ministério Público Estadu-
al, designados, também para um biênio, pelo Procurador Regional Eleitoral 
após indicação de nomes feita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado. O 
procedimento adotado ocorre de acordo com os artigos 72, 77, in & ne, 79, pa-
rágrafo único, e 216, todos da Lei Complementar n.º 75, e com a Resolução n.º 
30/2008 do Conselho Nacional do Ministério Público.
 Tal estrutura híbrida faz com que a função eleitoral necessite de for-
te coordenação institucional, para otimizar a transmissão de conhecimento, 
buscando sempre uma atuação coerente e consistente do Ministério Público 
Eleitoral desde o primeiro grau (Zona Eleitoral) até o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). É importante notar que, enquanto os advogados eleitoralistas têm 
plenas condições de atuar verticalmente (do 1º grau até o TSE), apresentando 
teses de forma coerente perante todas as instâncias, o mesmo não ocorre com 
o MPE, em razão da (i) restrição da atuação de cada órgão ministerial a um 
órgão jurisdicional eleitoral especí# co e ainda (ii) atuação de membros de Mi-
nistérios Públicos distintos.  
 Não se deve, entretanto, lamentar essa estrutura – opção até o momen-
to seguida pela interpretação constitucional e legal majoritárias dos dispositi-
vos hoje vigentes –, sim, buscar maneiras de aperfeiçoar seu funcionamento. 
 É nesse sentido que gostaríamos de discutir as temáticas abaixo.

4. A temática 1: Fortalecimento institucional das Procuradorias Regionais 
Eleitorais

 a. O baixo grau de institucionalização da função eleitoral:  invisibilidade e 
dependência

 Já se mencionou que a função eleitoral no Ministério Público Federal 
sofreu por muito tempo com uma perniciosa invisibilidade. As consequências 
dessa incômoda posição para a estrutura das Procuradorias Regionais Eleito-
rais foram as mais gravosas possíveis. Dois exemplos podem esclarecer o que 
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vem a ser essa invisibilidade e suas consequências para a estruturação da fun-
ção eleitoral.
 Em primeiro lugar, a invisibilidade estatística: o Relatório Geral divulga-
do pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que congrega dados de todos 
os Ministérios Públicos do país4 não traz as estatísticas da atuação eleitoral do 
Ministério Público Federal e os dados dos Ministérios Públicos dos Estados estão 
distorcidos (quando se consulta, por exemplo, dados da atuação eleitoral do 
Ministério Público de São Paulo de janeiro a dezembro de 2012, o resultado é 
de 5 processos recebidos, 28 devolvidos e 491 em andamento, o que obviamen-
te não corresponde à realidade).
 Em segundo lugar, a invisibilidade estrutural: podemos mencionar o fato 
de que, apesar de haver estagiários lotados em todos os gabinetes de Procu-
radores da República e de Procuradores Regionais da República, não há, na 
regulamentação administrativa do Ministério Público da União, previsão de 
estagiários para comporem especi# camente a estrutura organizacional das 
Procuradorias Regionais Eleitorais. Equipara-se, portanto, uma Procuradoria 
Regional Eleitoral do tamanho da do Estado de São Paulo (que representou 
aproximadamente vinte por cento do volume processual da maior Procuradoria 
Regional da República do país, a da 3ª região5) a um Gabinete de Procurador 
da República no interior do país.
 Esses são apenas dois exemplos das diversas lacunas administrativas 
da área eleitoral. A questão, no entanto, é mais enraizada do que se pode 
imaginar, e revela a existência de toda uma área de atuação do Ministério Pú-
blico Federal que, apesar de sua importância e crescente protagonismo, ainda 
possui um baixo grau de institucionalização. Para examinar essa questão, ana-
lisamos a seguir alguns aspectos da maneira pela qual estão organizadas as 
Procuradorias Regionais Eleitorais ao redor do Brasil.
 Um problema básico e representativo da baixa institucionalização da 
área eleitoral no MPF é a ausência de exclusividade de atuação na seara elei-
toral da maior parte dos PREs. Dados contabilizados pelo Genafe no projeto 
do I Diagnóstico das Procuradorias Regionais Eleitorais6 mostram que apenas 
dezenove por cento das PREs, ou seja, cinco unidades7, podem contar com um 
Titular de atuação exclusiva para o eleitoral.
 Além dessa franca maioria de Titulares não dedicados exclusivamente, 
os dados mostram que o Procurador Regional Eleitoral Substituto não possui 
atuação corriqueira na área eleitoral na maior parte das Procuradorias. Ape-
nas em dez delas, ou trinta e sete por cento, o PRE Substituto atua cotidiana-
mente nos processos, e não somente em períodos de férias ou licença do Titular. 
Somente em metade dessas Procuradorias, no entanto, essa atuação chega a 
uma média de quarenta (Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Pará) ou cin-
quenta por cento dos processos (Goiás e São Paulo).

4 Disponível em: http://aplicativos.cnmp.gov.br/cnmpind/relatorio/relatorioGeral.jsf. Acesso em 
15/05/2013.

5 Ver PRE-SP em Ação: Relatório Anual de Atividades da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo 
– Ano 2012, p. 12. Disponível em: http://www.presp.mpf.gov.br/index.php?option=com_remository&Itemi-
d=255&func=startdown&id=1120. Acesso em 15/05/2013

6 O Diagnóstico está em fase de elaboração. Os dados foram colhidos por meio de formulário online, 
que se solicitou ser preenchido por todas as Procuradorias Regionais Eleitorais. Essa é a primeira contabili-
zação de tais dados e pode haver pequenas alterações em contabilizações futuras.

7 São as seguintes as Procuradorias que têm um Titular exclusivo para a atuação eleitoral: Paraná, Rio 
de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.
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 A # gura do PRE Auxiliar, que exerce a função eleitoral em períodos 
de eleições, também não está presente na maior parte das unidades: apenas 
nove, ou trinta e três por cento, a# rmaram contar com PREs Auxiliares. Todos 
esses são pagos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), não pelo MPF.

 A dependência em relação aos TREs é, aliás, o mais importante aspec-
to a ser equacionado para garantir a adequada institucionalização das Pro-
curadorias Regionais Eleitorais. A dependência da estrutura física dos TREs é 
signi# cativa: nove Procuradorias a# rmaram usar algum tipo de recurso dos 
Tribunais. Destas, sete usam até computadores da Justiça Eleitoral, em seis, 
o próprio gabinete do PRE está localizado no prédio da Justiça e, em quatro, é 
usado o sistema de registro e controle de informações do Tribunal. Além disso, 
em seis Procuradorias há servidores cedidos pelo TRE.
 Esse cenário mostra a necessidade de repensar a estrutura institucional 
da função eleitoral no MPF. Não se cogita, mesmo em um contexto de grande 
escassez de recursos, a possibilidade de que alguma Procuradoria Regional da 
República possa ser obrigada a lotar seus membros no Tribunal Regional Fe-
deral – por que com a função eleitoral deveria ser diferente? A situação  atual 
não é adequada para a imagem institucional do órgão e obviamente compro-
mete a estruturação das Procuradorias Regionais Eleitorais enquanto órgãos 
independentes.

PRE Substituto: atua 
corriqueiramente nos processos

Sim 10 37%

Não 17 63%

Possui PRE Auxiliares

Sim 9 33%

Não 18 77%

Tabela 1. Procuradores Regionais Eleitorais Substitutos e Auxiliares

Usa servidores do TRE

Sim 6 22%

Não 21 78%

Usa estrutura do TRE

Sim 9 33%

Não 17 63%

Tabela 2. Recursos dos Tribunais Regionais Eleitorais usados pelas PREs
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 Para completar o quadro do que vem se chamando de baixa insti-
tucionalização das Procuradorias Regionais Eleitorais, deve ser mencionada 
também a questão da comunicação com o público externo. Ainda que todas 
as Procuradorias Regionais da República e Procuradorias da República nos 
Estados possuam sites bem estruturados e sempre atualizados, além de partici-
parem de redes sociais como o Twitter, o mesmo não é verdade em relação às 
PREs. 
 Apenas doze PREs, menos da metade, informaram possuir site próprio, 
desvinculado das páginas das PRs e das PRRs. Destas, somente cinco (dezoito 
por cento) a# rmaram realizar atuações frequentes no site, com a inserção de 
notícias e outras informações. Em relação às redes sociais, a situação não é 
melhor: somente três Procuradorias a# rmaram possuir Twitter e apenas uma 
a# rmou possuir página no Facebook. Isso sem contar que mesmo as maiores 
Procuradorias Regionais Eleitorais dependem da alocação de recursos da As-
sessoria de Comunicação – cargo em geral capitaneado por assessor escolhido 
pelo Procurador-Chefe da Procuradoria no Estado ou da Procuradoria Regional 
da República, que não necessariamente terá recursos e treinamento para aten-
der à rapidez da comunicação que o Eleitoral exige.
 A ausência de canais próprios de comunicação obviamente se re? ete 
no contato com os cidadãos: onze Procuradorias Regionais Eleitorais, quarenta 
e um por cento do total, informaram não possuir canal próprio de contato com 
os cidadãos, para pedido de informações ou denúncias. Essa de# ciência é es-
pecialmente séria em períodos eleitorais, épocas nas quais as demandas da 
população por # scalização são, como é de se esperar, abundantes e variadas.
 

 

Possui site próprio

Sim 12 44%

Não 15 56%

Possui Twitter

Sim 3 11%

Não 24 89%

Possui Facebook

Sim 1 4%

Não 26 96%

Possui canal para o cidadão

Sim 16 59%

Não 11 41%
 

   Tabela 3. Comunicação das PREs com público externo
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 b. Recursos humanos: descontinuidade e não especialização

 O cenário de baixa institucionalização das Procuradorias Regionais 
Eleitorais congrega-se, em um ciclo vicioso, com a insu# ciência de recursos 
humanos na área. A inexistência de pessoal especializado e que trabalhe de 
forma contínua di# culta a criação e o cumprimento e# ciente das atividades 
institucionais para além da atuação processual, que abarca apenas um aspecto 
dessas atividades.
 Mas é a própria ausência de um grau adequado de institucionalização 
que faz com que seja especialmente difícil para esses órgãos conseguir recursos 
humanos permanentes – que sejam alocados diretamente na PRE e não sejam 
transferidos após o # nal do mandato de dois anos do Procurador Regional 
Eleitoral –, e assim a invisibilidade da função eleitoral se reproduz. Espera-se 
que as PREs tenham uma estrutura compatível com a diversidade de funções e 
temas abarcados por suas atividades, mas o quadro existente hoje não atende 
a essa expectativa.
 Além da atividade judicial e extrajudicial que é corriqueira no trabalho 
de todos os membros do Ministério Público Federal, os Procuradores Regionais 
Eleitorais acumulam tarefas administrativas que não são típicas de qualquer 
outro ofício em todo o MPF, especialmente a (i) orientação e coordenação dos 
Promotores Eleitorais de todos os Estados e a (ii) nomeação destes Promoto-
res para o exercício da função eleitoral, com a (iii) determinação ao Tribunal 
Regional Eleitoral para que realize o pagamento. Como exemplo, no Estado 
de São Paulo são 425 promotores eleitorais e não é possível, por ausência de 
recursos, destacar um servidor da Procuradoria Regional Eleitoral para lidar 
exclusivamente com tais tarefas (cuja responsabilidade, inclusive no que tan-
ge à Lei de Responsabilidade Fiscal e de Improbidade Administrativa, dispensa 
comentários).
 Há também o trabalho de # scalização do processo eleitoral em si, tanto 
nas eleições municipais quanto nas eleições gerais, o que demanda reuniões e 
articulações com o Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais, além dos 
próprios Promotores. É necessário ainda realizar coordenação direta com a Po-
lícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar.
 O trabalho de oitiva e transparência com a sociedade civil exige reuni-
ões periódicas com organizações, tais como o Movimento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral, movimentos feministas (pela inclusão eleitoral da mulher), 
organizações de assistência aos presos (pela implementação do voto do preso 
provisório), entre outros. Também incumbe à PRE a organização de audiências 
públicas e outras iniciativas que permitam a obtenção de consensos e altera-
ções de posturas sem a necessidade de provocação do Judiciário, como se vê na 
temática da acessibilidade eleitoral (que envolve os administradores dos locais 
de votação, via de regra vinculados às Secretarias de Educação) ou ainda da 
votação do preso provisório (que exige a articulação de entes como a Secreta-
ria Estadual de Administração Penitenciária e Defensoria Pública do Estado).
 A atuação processual, por sua vez, demanda especialização em temá-
ticas diversas, uma vez que o Direito Eleitoral abarca feitos cíveis, criminais e 
mistos (de conteúdo administrativo, porém judicializado pelo direito eleitoral).
 As matérias cíveis, em especial, são extremamente variadas de acordo 
com o nosso Direito Eleitoral e a atuação da PRE pode ser diferenciada, a de-
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pender de ser parte autora (às vezes, com atribuição exclusiva – só o Ministério 
Público pode ingressar com a ação) ou custos legis. A PRE possui legitimidade 
ativa para propor perante o TRE diversas ações que exigem expertise na coleta 
de material e na elaboração da petição inicial, assim como no acompanha-
mento durante o trâmite e sustentação oral no Tribunal, além da propositura 
de recursos cabíveis. Essas ações podem ser sazonais (por exemplo, # scalização 
da propaganda eleitoral8 e da campanha em geral9), com prevalência da atua-
ção originária da PRE nas eleições gerais – e atuação originária da PGE apenas 
na eleição presidencial –, ou perenes, com  atuação da PRE em todo momento 
(por exemplo, ações de perda de mandato por in# delidade partidária10 e ações 
de # scalização da propaganda partidária, visando coibir a promoção pessoal 
de # liados ou ainda punir partidos que descumprirem a cota feminina na pro-
paganda partidária11).
 A atuação extrajudicial também é intensa: durante os períodos eleito-
rais e no semestre posterior às eleições, abundam denúncias da população so-
bre condutas diversas, principalmente irregularidades nas propagandas eleito-
rais, mas também condutas mais graves, como captação ilícita de sufrágio. 
 Finalmente, a PRE deve atuar na área administrativa de orientação e 
coordenação dos promotores, bem como na construção de estratégias de inteli-
gência eleitoral. Quanto à orientação dos promotores, a Procuradoria Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo, em 2012, elaborou um Manual das Eleições 
Municipais, com foco na propaganda e condutas ilícitas. Em 2013, elaborou 
um pormenorizado “passo a passo” para orientar a propositura das ações (que 
são de monopólio do Ministério Público Eleitoral) por doação eleitoral acima 
do limite da lei, com a oferta de modelos diversos e nota técnica para auxiliar 
os promotores eleitorais a rebater os argumentos usuais dos advogados eleito-
ralistas.
 Já quanto à inteligência eleitoral, é um truísmo reconhecer que as prá-
ticas eleitorais ocultas (com o uso de notas # scais frias, pagamentos diversos 
“por fora” para ocultar o abuso de poder econômico etc) é um desa# o que uma 
PRE não pode deixar de enfrentar e nem pode depender de “denúncias” da 
sociedade civil, uma vez que os infratores camu? am essas condutas, gerando 
opacidade como maneira de garantir a impunidade. Assim, cabe ao MPF en-
frentar essa situação, com uma postura proativa, buscando meios que identi# -
quem tais práticas e agindo pela sua punição.
 Essa diversidade na atuação processual, extrajudicial e administrativa 
demanda especialização dos recursos humanos na área eleitoral, o que só é 
possível se houver continuidade do trabalho realizado.
 Esse projeto encontra, no entanto, um relevante obstáculo estrutural. 
Os membros do Ministério Público Eleitoral atuam pelo período de dois anos, 

8 A propaganda eleitoral está regulamentada nos artigos 36 e ss. da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições) e 
as representações pelo descumprimento dos dispositivos legais se dá de acordo com o artigo 96 da mesma 
lei.

9 São inúmeras as condutas a serem < scalizadas durante a campanha eleitoral. Sem contar as infra-
ções criminais, no âmbito cível, devem ser coibidas, dentre outras, a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da 
Lei das Eleições), a captação ou gastos ilícitos de campanha (art. 30-A da Lei Eleitoral), as condutas vedadas 
aos agentes públicos (art. 73 da Lei Eleitoral), o abuso de poder político ou econômico e o uso indevido de 
meios de comunicação social (art. 22 da Lei n.º 64/90).

10 Resolução TSE n.º 22.610/2007.

11 A promoção pessoal de < liados na propaganda partidária é vedada pelo artigo 45, § 1º, inciso I, da 
Lei n.º 9.906/95. A promoção da participação feminina deve abarcaro o mínimo de dez por cento do tempo 
total da propaganda partidária, nos termos do mesmo artigo 45, inciso IV.



21

Pensar MPF
A Revista do Ministério Público Federal

Pensar MPF, v.1, 2013, p.11-33.

com possibilidade de uma única recondução. Isso faz com que boa parte dos 
servidores, assim como os próprios Procuradores, também trabalhem tempo-
rariamente na área eleitoral, pois, na ausência de equipe própria das PREs, a 
equipe original dos Procuradores Regionais Eleitorais os acompanha na fun-
ção eleitoral, mas é novamente alocada em suas funções originais quando 
termina o biênio. Tal circunstância leva à descontinuidade do trabalho, tanto no 
que se refere à gestão de informações quanto no que se refere à memória da 
atuação precedente.
 A descontinuidade di# culta a existência de iniciativas a longo prazo e 
prejudica também a coordenação entre Procuradorias e entre estas e os Pro-
motores Eleitorais. A ausência de coordenação, que será mais bem analisada 
adiante, signi# ca na prática que o Ministério Público Eleitoral, apesar de sua 
abrangência nacional e de sua interiorização, atua apenas de forma fragmen-
tada – ao contrário, diga-se de passagem, das grandes bancas de advocacia de 
Direito Eleitoral, capacitadas para atuar em todo o seu Estado de origem e em 
todas as instâncias da Justiça, de modo perene.

 c. Reestruturação das PREs: possíveis medidas

 Felizmente, a superação do quadro acima descrito já está em curso, 
ainda que obviamente esta seja uma tarefa de longo prazo. A criação do Gru-
po Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) pelo Procurador-Geral 
Eleitoral representou um grande avanço nesse sentido.
 Abaixo, sugerimos algumas providências que nos parecem essenciais e 
re? exões que poderiam subsidiar tais providências.

i. Classi# cação das Procuradorias Regionais Eleitorais: discussão dos critérios

 A existência de uma PRE em cada estado e no Distrito Federal resulta 
em unidades muito diferentes entre si, até pelas diversidades dos colégios elei-
torais. Por exemplo, o Município de São Paulo possui mais eleitores do que 23 
dos 27 Estados brasileiros (incluindo o Distrito Federal), perdendo apenas para 
o próprio Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O Estado 
de São Paulo, o maior colégio eleitoral estadual, possui mais de trinta e um 
milhões de eleitores, o que representa vinte e dois por cento do eleitorado na-
cional e ainda mais que o dobro do segundo colégio eleitoral estadual, Minas 
Gerais. Essas diferenças regionais tornam ainda mais problemática a escolha 
feita pela Constituição e pela Lei de # xar a mesma quantidade de juízes nos 
Tribunais Regionais Eleitorais (sete) em todo o país e apenas um Procurador 
Regional Eleitoral para cada estado (do maior colégio eleitoral, São Paulo, ao 
menor, Roraima, que possui duzentos e sessenta mil eleitores).
 Não é possível dizer que todas possuam as mesmas demandas: uma 
Procuradoria pode necessitar de mais recursos humanos, outra, de estrutura 
material e outra, ainda, poderia ter parte importante de suas necessidades 
atendidas apenas pela concessão de exclusividade ao Titular (e outras depen-
deriam, além disso, de procuradores auxiliares exclusivos).
 Assim, uma medida profícua para contribuir com a reestruturação das 
PREs é a sua classi# cação em faixas, para aprimoramento da organização 
administrativa de cada uma a depender das demandas que efetivamente exis-
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tam em cada local. A análise de dados quantitativos sobre o porte das Procu-
radorias pode ser considerada um primeiro passo para tal classi# cação.
 Como mostram os grá# cos abaixo, é possível perceber que as disparida-
des quantitativas entre as PREs são acentuadas. A interpretação desses dados, 
no entanto, deve ser realizada em conjunto. Além da questão mais evidente 
da movimentação processual, é preciso considerar, na área eleitoral, ainda 
os seguintes fatores: (i) tamanho da população dos estados, (ii) número de 
municípios e (iii) número de Zonas Eleitorais. O tamanho da população é in-
dicativo da quantidade de eleitores e as demandas potenciais de cada estado. 
O número de municípios, por sua vez, indica o número de prefeituras e cargos 
de vereância em disputa, bem como a pulverização política de determinado 
estado. Já o número de Zonas Eleitorais corresponde ao número de Juízos Elei-
torais, ou seja, o número de equipamentos do estado colocados à disposição 
para # scalização do processo eleitoral e processamento das respectivas ações 
judiciais, implicando em maior ou menor esforço da PRE na orientação e coor-
denação dos promotores. 
 A caracterização desses dados já mostra que não nos é permitido su-
por que apenas Procuradorias em estados com grande população teriam, por 
exemplo, movimentação processual mais intensa, pois essa movimentação 
depende também da quantidade de municípios e Juízos (Zonas) Eleitorais.
 A análise em conjunto de dados de todo o Brasil (Grá# co 1 abaixo) 
mostra, em primeiro lugar que, embora o número de  Zonas Eleitorais tenda a 
seguir proporcionalmente a população dos Estados – com a notável exceção de 
São Paulo, que, proporcionalmente a sua população, possui muito menos ZEs 
do que todos os outros estados (o que signi# ca dizer, menos Juízes e Promotores 
Eleitorais) –, o número de municípios é proporcionalmente variável em relação 
a população e ZEs. Há estados com elevada proporção de municípios, especial-
mente Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais (mas também Piauí, 
Paraíba, Santa Catarina, entre outros). Por outro lado, Estados como São Paulo 
e especialmente Rio de Janeiro possuem proporcionalmente muito menos mu-
nicípios do que população, em razão do grande porte de suas capitais.

Grá< co 1. População, número de Zonas Eleitorais e municípios nos Estados
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 A análise mostra que qualquer classi# cação das PREs teria que con-
siderar pelo menos esses três indicadores quantitativos (população, municí-
pios e Zonas Eleitorais), uma vez que não há clara proporção entre os três. 
O exame de um dado da movimentação processual (entrada de processos12) 
em comparação com a população de cada estado con# rma a inexistência de 
clara relação entre tamanho populacional e movimentação processual. Como 
mostra o Grá# co 2 adiante, há estados nos quais existe considerável distância 
proporcional entre a quantidade de processos entrados em 2012 e o número de 
habitantes, notadamente Piauí, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Maranhão, Pa-
raná, Bahia e Ceará (em alguma medida, também o Estado do Rio de Janeiro).
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Grá< co 2. Entrada de processos em 2012 e população

 Quando vista em comparação com os municípios e Zonas Eleitorais 
(Grá# co 3), é possível notar que a entrada processual parece guardar mais 
similaridades com o número de municípios. Assim, por exemplo, os Estados do 
Maranhão, Paraná e Bahia têm entrada proporcional à quantidade de muni-
cípios. Em outros Estados, notadamente os de muitos municípios, como Piauí, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a entrada processual parece guardar pro-
porção com o número de Zonas Eleitorais. Mas há casos em que não é possível 
determinar, de imediato, nenhuma correlação ou coincidência entre os dados: 
é a situação especialmente do Estado do Ceará, mas também de Mato Grosso 
do Sul, Alagoas e Rio de Janeiro.

12 Os dados de movimentação processual também foram coletados no âmbito do I Diagnóstico das 
Procuradorias Regionais Eleitorais. Até o momento, no entanto, não foi possível coletar os dados de todas as 
PREs.
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Grá< co 3. Entrada de processos em 2012, municípios e Zonas Eleitorais

 O exame desses dados preliminares indica, em primeiro lugar, as gran-
des diferenças existentes entre as Procuradorias Regionais Eleitorais, que, como 
é de se esperar, re? etem as demandas especí# cas a cada estado. Em segundo 
lugar, é preciso notar que critérios quantitativos deverão sempre ser analisados 
em conjunto para # ns de classi# cação das PREs,  pois qualquer proposta que 
se baseie somente em um ou outro resultará em distorções, como se mostrou 
acima. 
 Por # m, também é preciso ter em conta a necessidade de examinar 
dados qualitativos, com vistas a obter um quadro completo acerca das parti-
cularidades de algumas Procuradorias que se desviam do padrão quantitativo. 
Assim, ainda que uma PRE possua uma movimentação processual pouco sig-
ni# cativa, é preciso examinar o que leva a esse quadro, especialmente nos lo-
cais em que o tamanho da população, o número de municípios e/ou de Zonas 
Eleitorais é relativamente elevado. A baixa movimentação pode ser indício de 
que a Procuradoria não possui meios adequados para exercer a efetiva coorde-
nação dos Promotores Eleitorais ou mesmo para exercer seu poder de iniciativa 
em processos de atribuição originária.

ii. Acabar com a dependência e a invisibilidade: exclusividade de Titulares, 
estruturação com recursos próprios e fortalecimento da comunicação

 A classi# cação das PREs é uma medida preparatória para uma rees-
truturação administrativa com vistas a determinar a necessidade de aporte 
de recursos em cada unidade. Independentemente dessa reestruturação, no 
entanto, parece-nos que algumas medidas deveriam ser tomadas de imediato 
para contornar o que se chamou acima de “dependência” e “invisibilidade” da 
função eleitoral.
 A garantia da independência e da visibilidade da função eleitoral não se 
traduz no mero aporte de recursos, e não é algo voltado puramente à e# ciência 
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de atuação das unidades. Trata-se de garantir a própria imagem institucio-
nal do órgão como ator essencial ao bom funcionamento do processo políti-
co-eleitoral, deixando clara a relevância de sua atuação e sua independência 
perante os demais atores do processo, especialmente em relação aos órgãos 
jurisdicionais.
 A independência e a visibilidade representam, na verdade, o # m do 
quadro de “baixa institucionalização” acima descrito. Para tanto, algumas 
medidas podem ser adotadas:
 1) Exclusividade de atuação dos Procuradores Regionais Eleitorais. Todas as 
PREs devem contar com um Titular exclusivo, que será o representante da fun-
ção eleitoral do Ministério Público Federal nos estados. É importante lembrar 
que as funções do PRE Titular são muito mais amplas do que a mera atuação 
processual e envolvem inclusive atuações originárias que se prolongam no 
tempo, mesmo fora do período eleitoral, como é o caso da # scalização da pro-
paganda partidária e da propaganda eleitoral antecipada, e da ação de perda 
de mandato por in# delidade partidária. 
 2) Fim da dependência de recursos dos Tribunais Regionais Eleitorais. A si-
tuação de dependência de recursos da Justiça para estruturação do Ministério 
Público é inaceitável. Hoje, o pagamento pelo exercício da função eleitoral 
por Procuradores Regionais Eleitorais e Auxiliares durante o período eleitoral é 
feito pelo Tribunal, assim como também várias PREs informam possuir algum 
tipo de recurso, seja material ou humano, originalmente locado no TRE.  Essa 
situação obviamente compromete a atuação e principalmente a imagem ins-
titucional do Ministério Público Eleitoral. Embora a Justiça tenha estruturado 
a área eleitoral como um corpo independente e permanente, o MP permanece 
refém da visão segundo a qual o exercício da função eleitoral é sazonal e limita-
do. Esta talvez tenha sido uma visão correta nos primórdios da redemocratiza-
ção, mas não mais encontra aporte nos fatos. Hoje, a competição político-elei-
toral não está mais con# nada aos meses que antecedem as eleições – se é que 
algum dia realmente esteve. Além disso, como será visto no tópico 4 adiante, 
há vários nichos de atuação do MPE que não estão necessariamente relaciona-
dos à competição eleitoral. Assim, não é mais possível considerar o Ministério 
Público Eleitoral um órgão passivo, que “hiberna” durante boa parte do tempo 
para “acordar” apenas em anos eleitorais, sendo portanto urgente sua estrutu-
ração efetivamente independente dos órgãos de jurisdição.
 3) Fortalecimento da comunicação institucional. A reversão do quadro de 
“baixa institucionalização” da função eleitoral do Ministério Público Federal 
passa necessariamente pela existência de uma política de comunicação espe-
cializada, que tenha condições de consolidar perante a sociedade o importante 
papel institucional do Ministério Público na garantia de licitude e probidade 
das eleições. Hoje, o Direito Eleitoral ainda não tem a mesma visibilidade de 
outras áreas do direito público e, quando merece algum destaque, as institui-
ções às quais se associa a # scalização das eleições são, via de regra, os órgãos 
da Justiça, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral. Em 2012, por exemplo, 
a pauta da efetivação da Ficha Limpa manteve-se praticamente no âmbito 
da Justiça Eleitoral. Algumas providências práticas poderiam colaborar para 
a reversão desse quadro. Em primeiro lugar, as Assessorias de Comunicação 
de cada unidade tem de ser preparadas para lidar com a matéria eleitoral 
que, além de tratar de assuntos de “alta voltagem política”, por assim dizer, 
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também exige informações rápidas, no ritmo dos prazos eleitorais, que são 
os mais curtos de todo o direito processual. Além disso, é imprescindível que 
toda Procuradoria Regional Eleitoral tenha uma página própria na internet, 
com informações constantemente atualizadas (inclusive informações sobre o 
PRE titular e substituto) e divulgação de notícias sobre a atuação. Igualmen-
te importante é que o site da Procuradoria Geral Eleitoral tenha informações 
sempre atualizadas sobre as vinte e sete PREs.

5. A temática 2: padronização e coordenação de comportamentos institu-
cionais

 Até o momento, buscamos analisar as questões relativas à estrutura 
das Procuradorias Regionais Eleitorais enquanto unidades do Ministério Pú-
blico Federal. Neste segundo tópico, serão analisadas as questões relativas à 
relação das PREs entre si e entre estas e os Promotores Eleitorais. 
 Como a estrutura do Ministério Público Eleitoral é sui generis, abar-
cando tanto órgãos do Ministério Público Federal – seja nas Procuradorias Re-
gionais Eleitorais ou na Procuradoria Geral Eleitoral  – quanto do Ministério 
Público Estadual, a coordenação entre esses diversos órgãos e a padronização 
de seus comportamentos são da maior importância.
 
 a. Padronização de comportamentos institucionais

 Uma primeira questão que se coloca é a necessidade de padronizar 
alguns comportamentos institucionais relacionados à atuação das PREs que 
ainda não foram objeto de normatização – a invisibilidade da função eleitoral 
certamente contribuiu para esse quadro de vácuo normativo. O alto número 
de Procuradorias e a diversidade entre elas tornam essa tarefa mais complexa.
 Apenas como exemplos, podemos citar três áreas nas quais é possível 
ver com clareza a ausência de um padrão de atuação das unidades.
 No campo administrativo, uma medida interessante é a importação de 
dados dos Tribunais Regionais Eleitorais (tais como a classi# cação processual 
utilizada) diretamente para os sistemas das Procuradorias Regionais eleitorais, 
assim facilitando a busca e o controle de informações. Essa providência, no en-
tanto, é adotada somente por quatro unidades do total de vinte e sete, # cando 
dependente da relação de cada Procuradoria com o respectivo TRE. 
 No campo processual cível, uma questão controversa é a homologa-
ção, pela Procuradoria Regional Eleitoral, do arquivamento de procedimentos 
cíveis na primeira instância.
 No campo processual penal, há importante espaço para a coordenação 
da atividade dos promotores eleitorais no que tange aos pedidos de arquiva-
mento de peças de informação ou inquéritos policiais eleitorais, não aceitos 
pelo juízo. O artigo 357 do Código Eleitoral determina que o juízo inconforma-
do deve encaminhar os autos para análise do Procurador Regional Eleitoral, 
que designará outro promotor para promover a denúncia ou insistirá pelo 
arquivamento (que deverá, então, ser aceito pelo juízo). Resta ainda dúvida 
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quanto à derrogação ou não do artigo 357, § 1º13 do Código Eleitoral pela Lei 
Complementar nº 75/93, que determina que a análise do inconformismo do 
juízo criminal deve ser de incumbência da 2ª Câmara de Coordenação de Revi-
são do Ministério Público Federal. Não obstante a existência de Enunciado da 
citada Câmara Criminal do MPF a respeito14, entendo que a questão deve ser 
revista em prol da atuação revisória dos Procuradores Regionais Eleitorais, em 
virtude da especialidade da regra eleitoral e do seu papel de coordenação dos 
Promotores Eleitorais (tarefa que não pode estar dissociada da revisão).
 Por # m, no campo processual penal, a tramitação direta de inquéritos 
policiais entre a PRE e a Polícia Judiciária Eleitoral é conduta cuja adoção divi-
de as unidades. Enquanto a maioria, setenta e quatro por cento das unidades, 
não adotam tal conduta, o restante (dezessete Procuradorias) pratica a trami-
tação direta.

 A normatização nacional poderia ser uma solução a ser pensada para 
esses campos. É preciso considerar, no entanto, a fragilidade de uma norma-
tização enquanto não existir mecanismos aptos a viabilizá-la. Por exemplo, o 
recurso da homologação dos procedimentos cíveis, tal como usado corriquei-
ramente na área de tutela coletiva (art. 9º, §2º, da Lei nº 7347/1985), pode ser 
inviável em algumas unidades, especialmente no período eleitoral, em vista 
da grande movimentação processual e dos exíguos prazos. 
 Trata-se de um problema de estrutura material e de recursos humanos, 
como já discutido acima. Ele poderia, no entanto, ser amenizado com a existência 
de sistemas informatizados de informação entre Procuradorias e os Promotores 
Eleitorais. Essa observação nos leva ao tópico seguinte, em que se discute a neces-
sidade de atuação coordenada entre PREs e entre estas e Promotores Eleitorais.

13 Art. 357. Veri< cada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 
(dez) dias. § 1º Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento 
da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comu-
nicação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la, ou 
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

14 O Enunciado n.º 29 da 2ª CCR determina que “Compete à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal manifestar-se nas hipóteses em que o Juiz Eleitoral considerar improcedentes as 
razões invocadas pelo Promotor Eleitoral ao requerer o arquivamento de inquérito policial ou de peças de 
informação, derrogado o art. 357 § 1º do Código Eleitoral pelo art. 62, inc. IV da Lei Complementar nº 75/93.”

Importação de dados do TRE

Sim 4 15%
Não 23 85%

Homologação de Procedimentos cíveis

Sim 4 15%

Não 23 85%

Tramitação direta de inquéritos

Sim 17 46%

Não 20 74%

Tabela 4. Ausência de padronização de condutas nas PREs
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b. Sinergia entre PREs e entre estas e os Promotores Eleitorais

 As Procuradorias Regionais Eleitorais têm atribuições de coordenação 
da atuação dos Promotores Eleitorais, mas, em qualquer estado no qual o 
colégio eleitoral seja mais signi# cativo, as PREs não possuem estrutura para 
acompanhar as realidades políticas locais e dependem estritamente das in-
formações fornecidas pelos Promotores Eleitorais para levar adiante certas 
ações.
 Esse cenário é resultado da inexistência de um sistema de gestão compar-
tilhada do conhecimento, o que torna impossível às Procuradorias acompanhar 
as atividades rotineiras dos Promotores Eleitorais. Assim, não é possível saber, 
por exemplo, quantos/quais arquivamentos são promovidos pelos Promotores, 
ou mesmo quantas são as sentenças de improcedência em ações promovidas 
pelo Ministério Público, nas quais não houve recurso ministerial. Isso impossibili-
ta a visão de conjunto necessária para qualquer tipo de trabalho coordenado, 
re? etindo também na atuação da Procuradoria-Geral Eleitoral junto às Procu-
radorias Regionais Eleitorais e na coordenação entre estas.
 Faz-se necessário, assim, fortalecer os mecanismos de comunicação em 
tempo real, para (i) estimular a uniformização do tratamento das questões 
eleitorais e (ii) evitar a duplicidade de trabalho. Devem ser elaborados siste-
mas informatizados de gestão da informação, vale dizer, que exijam apenas 
um dispêndio mínimo de recursos e pessoal das Procuradorias. Um sistema de 
informação integrado, implantado na intranet da Procuradoria-Geral Eleito-
ral, poderia ser formulado para suprir essa necessidade.
 A atuação para coibir a in# delidade partidária traz um bom exemplo 
dessa necessidade. Os Procuradores Regionais Eleitorais detêm a legitimidade 
para propor a ação de perda de mandato, mesmo de prefeitos e vereadores 
(no caso de inação ou conluio dos partidos, legitimados primários). Para isso, 
precisam, no entanto, das informações acerca da movimentação partidária 
desses políticos, sendo evidente que tais informações somente podem ser obti-
das junto aos Promotores que acompanham cada Zona Eleitoral (a des# liação 
do mandatário é feita perante o juízo zonal). Uma vez decidida a perda de 
mandato, é necessário ainda que haja o acompanhamento acerca do cumpri-
mento da decisão, o que também é tarefa dos Promotores. Assim, esse é um 
exemplo de atuação que envolve necessariamente a junção de esforços, o que 
hoje ocorre apenas de maneira precária e pouco efetiva.
 Além de sistemas informatizados, não se deve abrir mão de mecanis-
mos tradicionais, como grupos de trabalho, notas técnicas e recomendações. A 
relação da Procuradoria Regional Eleitoral com os Promotores Eleitorais deve 
ser marcada pelo maior ? uxo de informações possível, assim como deve ser a 
relação entre PREs.
 

6. A temática 3: novas fronteiras de atuação

 A diversidade temática da atuação eleitoral abre fronteiras que ultra-
passam em muito a atuação processual cotidiana. A re? exão sobre o Minis-
tério Público Eleitoral não pode deixar de considerar esses novos temas, do 
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contrário, o órgão poderá perder o tempo da sociedade, deixando passar um 
excelente momento para se modernizar.

 a. A Ficha Limpa e a necessidade de mecanismos de inteligência eleitoral

 A Lei Complementar nº 135/2010, chamada Lei da Ficha Limpa, pro-
moveu alterações na Lei Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades) 
para incluir várias novas hipóteses de inelegibilidade e modi# car algumas das 
já existentes, sempre com o # m de resguardar a probidade administrativa, a 
moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do can-
didato, e ainda a normalidade e legitimidade das eleições contra a in? uência 
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta (art. 14, § 9º, da Constituição Federal).
 As eleições do ano de 2012 foram as primeiras em que a lei recebeu 
aplicação em sua integralidade, após ser considerada constitucional pelo Su-
premo Tribunal Federal (julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitu-
cionalidade nos 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4578). Os 
resultados foram muito expressivos: apenas no Estado de São Paulo o número 
de barrados pelo Tribunal Regional Eleitoral chegou a 34115.
 A aferição do número total em todo o país # cou infelizmente prejudi-
cada, em razão da questão da invisibilidade estatística da função eleitoral do 
MPF, já exposta acima. O resultado alcançado foi, em sua maior parte, fruto 
do esforço das Procuradorias Regionais Eleitorais que, sob a coordenação da 
Procuradoria-Geral Eleitoral e com o apoio técnico da Assessoria de Pesquisa 
e Análise da Procuradoria-Geral da República (ASSPA/PGR), viabilizaram um 
sistema nacional de coleta e análise de dados provenientes de diversos órgãos 
públicos e privados.
 É urgente, entretanto, um esforço sistemático e permanente para efe-
tivação integral da Ficha Limpa. A criação de um Cadastro Nacional de Po-
tenciais Inelegíveis deve ser uma pauta a ser assumida pelo Ministério Público 
Eleitoral. Os motivos para criação desse cadastro são vários:
 a) Diversidade das hipóteses de inelegibilidade. A partir da Lei Comple-
mentar nº 135/2010, a de# nição de “# cha suja” passa a abarcar desde conde-
nações criminais e cíveis por órgãos colegiados nas Justiças Comum, Militar e 
Eleitoral até exclusão do exercício de pro# ssão, decididas por entidades de clas-
se (como a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - e os Conselhos Regionais 
de Medicina - CRM’s), passando ainda por decisões de cassação de mandato 
tomadas por órgãos do Poder Legislativo (Câmaras de Vereadores, Assembleias 
Estaduais, Congresso Nacional). 
 b) Amplitude da inelegibilidade. A “# cha suja” não se restringe aos es-
tados, ou seja, uma pessoa condenada criminalmente no Amapá é inelegível 
também no Rio Grande do Sul.
 c) Diversidade de órgãos que possuem bancos de dados relevantes. Em ra-
zão do exposto nos itens 1 e 2, um cadastro nacional de “# chas-suja” deve ser 

15 A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo (PRE-SP) contabilizou os registros indeferidos em 
razão da Lei da Ficha Limpa, divulgando periodicamente os dados, que foram compilados em uma planilha 
disponibilizada ao público chamada “Contator de Registros – Ficha Limpa”.  Ver mais na notícia publicada na 
página da PRE-SP, “05/10/2012: Dados levantados pela PRE-SP apontam 341 candidatos paulistas com regis-
tros negados em razão da Lei da Ficha Limpa. Disponível em: http://www.presp.mpf.gov.br/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=733:05102012-dados-levantados-pela-pre-sp-apontam-341-candidatos
-paulistas-com-registros-negados-em-razao-da-lei-da-< cha-limpa&catid=1:notas&Itemid=284.
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constituído com o cruzamento de informações de inúmeros bancos de dados. 
Se considerarmos apenas os órgãos da Justiça Comum, Eleitoral e Militar, os 
Tribunais de Contas e as Assembleias Legislativas, são aproximadamente 100 
bancos a serem analisados, sem contar as informações das Câmaras de Verea-
dores, de órgãos de # scalização pro# ssional e de órgãos públicos diversos, uma 
vez que pessoas demitidas do serviço público também são inelegíveis. 
 d) Atualização do cadastro. É necessário que todas as instituições acima 
listadas enviem periodicamente suas informações, para que não tenhamos 
apenas um quadro estático sobre as situações de inelegibilidade no país. Um 
verdadeiro cadastro, em outras palavras, deve funcionar em tempo real. As-
sim, evita-se situações nas quais o Ministério Público Eleitoral trabalha com 
uma informação que será alterada no dia seguinte a seu recebimento.
 Como alternativa ao cadastro, que é a solução ótima, poderia se exigir 
dos candidatos a apresentação de certidões cíveis, e não apenas criminais, nos 
processos de registro de candidatura. Essa solução exigiria que o TSE editasse 
uma resolução com essa exigência especí# ca, o que também pode ser uma pau-
ta a ser assumida pelo Ministério Público Eleitoral.
 A necessidade de um “Cadastro de Inelegíveis” mostra que a atuação 
eleitoral terá, cada vez mais, de se preocupar com mecanismos de inteligência, 
que permitam uma # scalização e# caz mesmo em vista de dados complexos e 
organizados em bancos diversos. Além da Ficha Limpa, outro campo de atu-
ação que exige tais mecanismos é a # scalização das prestações de contas de 
candidatos, partidos e comitês. Atualmente, essa # scalização é realizada prin-
cipalmente nas Seções de Contas dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tribu-
nal Superior Eleitoral, mas o Ministério Público Eleitoral não pode se furtar de 
assumir também essa tarefa, fornecendo um crivo independente e adicional e 
fazendo jus ao seu papel de # scal da lei eleitoral.

 b. Inclusão eleitoral

 O processo eleitoral deve ser o mais amplo e inclusivo possível, pois é o 
momento de efetivação dos direitos mais básicos conferidos pela democracia. 
Há, no entanto, vários aspectos que revelam que ele ainda é mais restrito do 
que deveria. Três questões merecem atenção do Ministério Público Eleitoral: (i) 
a difusão da participação política feminina, (ii) a inclusão eleitoral de pessoas 
com de# ciência e (iii) o voto dos presos provisórios. 
 O planejamento para ação nesses campos depende da ação conjunta 
de Promotores e Procuradores Eleitorais, sendo que as Procuradorias Regionais 
não podem, como acima exposto, ter estrutura su# ciente apenas para dar con-
ta das atividades processuais.

    i. Voto do preso provisório

 O direito de voto dos presos provisórios é assegurado constitucionalmen-
te, uma vez que apenas pessoas com condenação criminal transitada em julga-
do podem ter seus direitos políticos suspensos. Neste ano, a votação de presos 
provisórios em São Paulo não foi expressiva (399 presos estiveram aptos a votar 
em todo o Estado de São Paulo), mas a de adolescentes internados na Fundação 
Casa teve um maior impacto (1.299 na capital e 2.497 no restante do estado).
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 O baixo número de presos aptos a votar pode ser um re? exo do fato de 
que eles são muitas vezes mantidos em municípios distantes de suas cidades de 
origem e não têm interesse de participar das escolhas políticas locais. Como os 
adolescentes geralmente não são afastados de suas cidades de origem, é possí-
vel que esse fator explique a diferença para o número de eleitores nos centros 
de detenção provisória.
 Como instituição que preza pela defesa dos direitos humanos, o Minis-
tério Público deve assumir plenamente essa discussão, devendo ser planejadas 
e efetivadas medidas que visem assegurar o pleno exercício do direito de voto 
pelos provisoriamente detidos.

    ii. Inclusão eleitoral de pessoas com de& ciência

 As pessoas com de# ciência, ainda que possam requerer uma certi-
dão de quitação eleitoral com validade indeterminada (Resolução TSE nº 
21920/2004), devem ter o seu direito de voto garantido pelo Estado. Nesse sen-
tido, não é su# ciente que sejam criadas “seções especiais” de votação (para 
as quais as pessoas com de# ciência devem pedir transferência, dentro de um 
prazo determinado de inscrição), uma vez que todos os espaços públicos, e es-
pecialmente os de votação, devem ser acessíveis.
 Novamente aqui, trata-se de uma questão de direitos humanos cujo 
atendimento não pode ser negligenciado pelo Ministério Público.

    iii. Participação política feminina

 A participação de mulheres na vida política é objeto de ações a# rma-
tivas no âmbito do Direito Eleitoral, as quais devem ser efetivadas ao máximo 
pelo órgão ministerial.
 A cota de candidatura por sexo (a quantidade de candidatos de cada 
sexo não pode ultrapassar setenta por cento do total de candidatos16) é um 
importante instrumento nesse sentido. Com a alteração legislativa que deter-
minou que esse percentual deve ser cumprido em relação ao número efetivo de 
candidatos, e não ao número de vagas que poderiam ser obtidas pelo partido, 
as eleições de 2012 foram as primeiras em que se alcançou o percentual de 
trinta por cento de candidaturas femininas no pleito proporcional.
 Essa ação a# rmativa não é, entretanto, a única prevista pela legislação, 
que também a# rma a necessidade de se reservar dez por cento do tempo da 
propaganda partidária para promoção da participação política da mulher17.
 A # scalização dessa determinação demanda, no entan-
to, uma ação extraprocessual especí# ca e trabalhosa, que en-
volve a análise de toda a mídia das propagandas partidárias 
reunidas no semestre. Assim, é imprescindível a criação de núcleos especia-
lizados nas PREs (no caso, um núcleo de mídia), como já discutido acima.

16 Conforme o artigo 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97, cujanova redação dispõe que “Do número de vagas 
resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”. A redação anterior à 
alteração de 2009 trazia, ao invés do vocábulo “preencherá”, a locução “deverá reservar”, o que causava pro-
blemas de efetividade a esta ação a< rmativa

17 Conforme artigo 45, inciso IV, da Lei 9.906/95.



32

Pensar MPF
A Revista do Ministério Público Federal

Pensar MPF, v.1, 2013, p.11-33.

 c. Infrações eleitorais cíveis e criminais: a capacidade investigatória do MPE

 A legislação eleitoral tipi# ca diversas condutas ilícitas no processo elei-
toral, que abarcam não só os crimes, mas também condutas ilícitas no âmbito 
cível, para as quais se prevê pena de multa (caso de propagandas partidárias 
irregulares) ou mesmo de cassação de registro e inelegibilidade (caso de con-
dutas vedadas e abuso de poder econômico, de autoridade ou uso indevido dos 
meios de comunicação social).
 A sociedade civil é uma parceira fundamental do Ministério Público na 
# scalização do processo eleitoral, sendo essencial a existência de canais de de-
núncia amplos e acessíveis. Não é possível, entretanto, que o órgão ministerial 
dependa completamente da # scalização popular, uma vez que esta funciona 
melhor apenas para aquilo que “pode ser visto”, ou seja, irregularidades que 
se mostram aos olhos, como é o caso de propagandas realizadas fora dos pa-
râmetros legais.
 Para condutas mais complexas e com maior potencialidade lesiva, 
como é o caso do próprio crime de corrupção eleitoral e seu correspondente 
cível de captação ilícita de sufrágio, do abuso de poder, de várias condutas ve-
dadas (infrações cíveis), como o gasto excessivo com propaganda institucional 
em ano eleitoral, é imprescindível a existência de uma estrutura de # scalização 
ampla e so# sticada, mas não é isso que se encontra na prática. 
 Essa é uma área, portanto, que merece maior planejamento, com a 
criação de mecanismos que possam robustecer a capacidade investigatória do 
Ministério Público Eleitoral.

7. Conclusão

 Como a# rmado na introdução a esse artigo, a edição das regras elei-
torais não é neutra e as opções do legislador podem mudar os resultados elei-
torais. Contudo, também a (des)preocupação com o enforcement da seara elei-
toral não é neutra, pois implica em aceitar regras sem aplicação, em um uso 
retórico do Direito Eleitoral, justi# cador e legitimador da ascensão distorcida 
ao poder.
 O pano de fundo dessa falta de re? exão sobre a estrutura do órgão 
de defesa da sociedade, o Ministério Público, é uma pretensa valorização do 
resultado das urnas. Segundo esse argumento, tal resultado não poderia ser 
comprometido pela ação de um órgão não eleito (o Ministério Público), inseri-
do na esfera do sistema judicial, pois isso seria antidemocrático.
 Sintetizo tal argumento nas frases: “a urna absolve” ou ainda “justiça 
só para os perdedores, pois, aos vencedores, o poder”. Obviamente, esses argu-
mentos escondem uma realidade trágica: a burla às regras de igualdade entre 
os competidores (com os mais diversos abusos de poder econômico, político e 
dos meios de comunicação), bem como os diversos instrumentos que falseiam 
a autenticidade do voto (a captação ilícita de sufrágio, a corrupção eleitoral, 
as condutas vedadas de uso da máquina etc), que acarretam uma falsa vitória, 
pois conspurcada e comprometida.
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 O fortalecimento do Ministério Público como órgão de defesa da socie-
dade na seara eleitoral implica em robustecer o ideal democrático de ser o Di-
reito Eleitoral um instrumento da soberania popular apto a transformar votos 
autênticos em mandatos, sem manipulações ou deturpações das mais diversas 
ordens.
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1. Introdução: papéis formais e informais do MP no sistema político

 Neste artigo pretendo examinar muito brevemente, do ponto de vista 
teórico, o tema que me foi proposto para o primeiro volume da Revista do 
Ministério Público Federal (MPF): a seletividade da atuação do MPF na tutela 
coletiva. Pode-se abordá-lo, sem dúvida, numa perspectiva estritamente jurí-
dica. Depois das de# nições do que se entende por “seletividade da atuação do 
MPF na tutela coletiva”, exercício semântico que precede a análise dogmática, 
caberia dizer se tal seletividade é permitida, proibida ou obrigatória; e diante 
de que pressupostos de fato especí# cos essas modalidades deônticas se aplica-
riam. Talvez seja isso o que se espera de um Procurador da República. Não me 
parece, contudo, a melhor maneira de lidar com assunto tão novo e desconhe-
cido. 
 Estudos de campo sugerem que o Ministério Público (MP) tem sido, nas 
últimas duas décadas, o principal sujeito da tutela dos direitos difusos e coleti-
vos no Brasil (VIANNA; BURGOS, 2005b). As principais razões apontadas para 
essa posição central do MP são os amplos poderes de requisição de informa-
ções e um adequado instrumento para reuni-las, o inquérito civil, além de sua 
condição peculiar de “litigante habitual”, que lhe dá conhecimentos especiais 
tanto sobre o Poder Judiciário quanto sobre as estratégias processuais mais 
efetivas. A ambiguidade constitutiva do MP, órgão do Estado e defensor dos 
interesses sociais, permite-lhe transitar em todos os âmbitos e instituições da 
vida social: igrejas, sindicatos, empresas, movimentos sociais, universidades, 
Poder Público, organizações internacionais etc.

A seletividade na atuação do MPF na 
tutela coletiva em nova perspectiva:
em busca de um modelo democrático 
pluralista

2
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 É razoável supor, como hipótese de trabalho, que no Brasil o MP re-
presenta a sociedade, por meio da chamada “representação funcional”, não 
apenas no Poder Judiciário, mas também perante todos os poderes públicos, 
levando até eles uma agenda que muitas vezes, não fosse o esforço da insti-
tuição, não teria fácil acesso aos gabinetes de órgãos técnicos ou não teria o 
mesmo peso nas instituições representativas1. Em muitos casos, o MP pode 
tornar-se até mesmo, em competição com outros agentes, sujeito privilegiado 
da “representação existencial” da sociedade, um instrumento de sua atuação 
na história como portadora de uma ideia articulada2. 
 Assim, o MP situa-se, no jogo constitucional, entre a sociedade (incluin-
do os grupos de interesse especiais), os burocratas, os políticos e os juízes, mes-
mo que sua atuação por excelência seja a provocação do Poder Judiciário3. 
Essa participação intensa no campo político permite aplicar ao MP teorias ela-
boradas para a análise de sistemas políticos, com a ressalva de que os incen-
tivos a que reagem os membros do MP e suas motivações são mais parecidos 
com os dos juízes do que com os dos políticos que disputam o cargo nas urnas 
ou com a dos os burocratas sob a autoridade do chefe do Poder Executivo (o MP 
brasileiro, como se sabe, é independente do Poder Executivo)4. 
 De qualquer modo, a representação da sociedade e dos interesses so-
ciais em con? ito, assim como a mediação da relação da sociedade com os po-
deres pelo MP, cria uma nova forma de sociabilidade política (RIBEIRO, 2013). 
Converte-se o MP brasileiro em símbolo privilegiado de representação de in-
teresses coletivos5, ponto de articulação de vários grupos sociais, muitos deles 
sem acesso a outras instâncias de mediação de interesses6. A judicialização da 
política (TATE e VALLINDER, 1994) pode ser concebida no Brasil também como 
um fenômeno de “emepeização” da política que, segundo Renato Janine Ribei-
ro (2013), tem dentre as possíveis causas um certo abandono de tarefas pelo 
sistema político tradicional – sobretudo pelo Poder Executivo.
 No processo de formulação de políticas públicas (policymaking), o MP 
não se situa apenas como ponto de veto dotado da capacidade jurídica de pôr 
em movimento a máquina judiciária e obter decisões que anulam ou modi# -
cam escolhas públicas. Trata-se de uma grande transformação que supera a 
ideia de substituição da representação política tradicional pela “representação 
funcional”. Está o MP assumindo papéis cada vez mais importantes no sistema 

1  Embora se possa ver no MP uma forma renovada de “representação funcional”, a verdade é que, 
como órgão do Estado, sua função no sistema político parece ser muito mais complexa do que uma simples 
“metamorfose” da velha representação funcional do corporativismo dos anos 1920 e 1930, que pretendia 
substituir, ou pelo menos corrigir, os defeitos da representação política tradicional pela participação direta 
dos interesses segundo a “função” exercida por cada um na estrutura econômica e social – basicamente, o 
capital e o trabalho. Mas a expressão tem uso corrente nas descrições do MP, por isso decidi mantê-la ao 
longo do texto. 

2 Para o conceito de “representação existencial”, veja-se Voegelin (1982).

3 Para uma visão formalizada do jogo constitucional, restrita à produção de um bem público apenas, 
a política econômica, ver Monteiro (2004, 2007). Esses modelos, contudo, ignoram alguns elementos que me 
parecem centrais em qualquer jogo constitucional, como, por exemplo, a imprensa. Para um modelo dife-
rente de “jogo social”, ver Matus (2005).

4 Ver, no que se refere a motivações dos juízes, Posner (2008).

5 Por exemplo, o MP tornou-se no Brasil um símbolo que representa o interesse da sociedade no com-
bate à corrupção.

6 Há indícios de que uma parte da atuação do MP se origina de provocação de agentes com acesso a 
outras formas de mediação de interesses, por exemplo, partidos políticos e organizações não governamen-
tais. Isso tem a ver com a redução dos “custos de transação” desses agentes ao deixar que o MP promova as 
medidas judiciais e extrajudiciais, em especial o custo de aquisição de informações, mas não retira o fato de 
que a maioria das comunicações recebidas pelo MP vem de outras fontes.
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político, mais ou menos distintos daqueles que se acham formalmente expres-
sos nos textos normativos, porém relativos sempre à defesa de direitos.
 Para compreender os novos papéis do MP,  cumpre afastar-se um pou-
co das teorias jurídicas e buscar arsenal teórico diverso e mais robusto, que 
dê conta dos múltiplos in? uxos que o MP exerce no sistema político, para em 
outro ensaio voltar ao direito e a suas técnicas particulares, pois uma das ca-
racterísticas do avanço do MP sobre a política está em que a organização se 
serve, sobretudo, de instrumentos jurídicos, que são os recursos de poder à sua 
disposição. Além da ciência política, podemos mencionar a economia consti-
tucional baseada na teoria da escolha pública e a sociologia das organizações 
como referências para esse tipo de estudo.
 Nesse sentido, pode-se identi# car no jogo constitucional de que resul-
tam as escolhas públicas três modelos de atuação do MP em geral e do MPF em 
particular: o empírico-discricionário, o burocrático e o democrático-pluralista. 
Todos dizem respeito ao modo como o MP seleciona as prioridades de sua atu-
ação e, portanto, decide onde vai despender seus recursos escassos, sobretudo 
a atenção de seus membros, mas também estão relacionados à organização 
formal do MP. Meus propósitos nas seções seguintes deste ensaio são o de des-
crever os elementos centrais desses modelos e o de sugerir a adoção do modelo 
democrático-pluralista como superação dos demais na busca da seletividade 
inclusiva e legítima. Tudo referido, quando possível, às peculiaridades do Mi-
nistério Público Federal.

2. A seletividade inevitável e os modelos de atuação (com ênfase no MPF)

 Toda empresa humana encontra limites. Nenhuma organização con-
segue dar conta de todos os cometimentos a ela atribuídos em todos os casos 
possíveis com igual rendimento, menos ainda se as competências recobrirem 
praticamente toda a vida social. Como dado da realidade, a seletividade existe 
porque os recursos são escassos e as necessidades in# ndáveis, na tradução or-
ganizacional do problema econômico. Isso já foi reconhecido pela criminolo-
gia, que se preocupa em investigar as causas e o signi# cado da seletividade, na 
atuação concreta do sistema de justiça criminal, como um fato social (VERAS, 
2010). Por se tratar de uma experiência mais recente, a tutela coletiva – a tu-
tela de direitos coletivos e a tutela coletiva de direitos (ZAVASCKI, 2011) – não 
recebeu tratamento semelhante. Tudo é realmente novo, portanto, quando se 
trata de compreender, fora dos quadros estreitos do direito, a seletividade na 
atuação cível do Ministério Público Federal. 
 Pode-se iniciar essa pesquisa lá no fundo da experiência pessoal dos 
membros do MPF que atuam na tutela coletiva. Se algo nos perturba, deve ter 
um sentido existencial mais profundo que não pode ser dissociado da corrente 
da vida. Imaginem um Procurador da República sem estrutura adequada nem 
apoio institucional, em local onde se multiplicam as carências e os con? i-
tos, com centenas de inquéritos civis e procedimentos administrativos sob sua 
presidência. Agora vão para uma grande cidade, com patrimônio histórico e 
cultural vasto e abandonado, ou para a maior metrópole brasileira, São Paulo, 
e seus enormes desa# os na saúde, educação, transportes, moradia, seguran-
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ça etc. Adicionem um conjunto de promessas constitucionais generosas, uma 
Administração Pública mal equipada e atribuições do MPF que parecem não 
ter # m, sobretudo diante dos volumes enormes e cada vez maiores de recursos 
transferidos pela União para Estados e Municípios. Por onde começar? O que 
fazer? Qual a melhor estratégia?
  Isso causa, naturalmente, ansiedade. Quer-se fazer tudo e, ao mesmo 
tempo, percebe-se que não é possível resolver de uma só vez os problemas 
que se apresentam ao MPF – muito menos os que, por qualquer motivo, não 
se apresentam. Aparece, em seguida, a frustração resultante da impotência 
diante de uma realidade social avassaladora.  Pode-se superar tanto a ansie-
dade quanto a frustração mediante a criação de um método de trabalho que 
permita administrar os recursos escassos do membro do MPF – especialmente 
a atenção e o tempo. 
 Dominadas ao menos em parte pela razão no plano individual, a an-
siedade e a frustração dão lugar a uma racionalização de meios tendo em vista 
a realização de certos # ns. A seletividade pode ser, então, estudada, analisada. 
Torna-se objeto de re? exão que mobiliza recursos cognitivos mais elaborados 
e ganha a possibilidade de expressar-se no plano  coletivo, para além da ex-
periência pessoal imediata, pois se torna, ipso facto, inteligível para os outros. 
Ao chegar-se a tal ponto, começa a desenhar-se o problema organizacional da 
seletividade, ou seja, de# nir quem seleciona o quê, como e para que # ns. 
 Vale a pena observar mais de perto o problema organizacional. Apesar 
de a questão do sujeito parecer menos problemática à primeira vista,  nela en-
contraremos o material su# ciente para a teorização. Para os # ns deste ensaio, 
o sujeito será o MPF, mas o MPF organiza-se de forma relativamente complexa. 
Assim, o desa# o consiste em identi# car quem no MPF realizará a seleção: o 
Procurador com sua experiência pessoal, alguma instância institucional que 
elabora a experiência coletiva, uma combinação dos dois etc. Isso nos leva ao 
nosso destino: os três possíveis modelos de atuação do MPF na tutela coletiva, 
que guardam forte correlação com as estruturas organizacionais7. 

 2.1. Modelo empírico-discricionário 

 Pode-se dizer que a estrutura do MPF é centralizada e concentrada na 
função administrativa e descentralizada e dispersa na atividade judicial e ex-
trajudicial. Há também uma valorização interna muito forte do binômio “pro-
motor natural e independência funcional”. Esses elementos tendem a produzir, 
na ausência de contraponto e# caz, um modelo de atuação que se pode cha-
mar de empírico-discricionário. 
 Nele prevalece a seleção de prioridades baseada na experiência indivi-
dual. É fraca a mediação de instâncias institucionais que possam receber em 
depósito e transmitir, aos que nela chegam ou já estão integrados, a experiên-
cia coletiva. Cada membro do MPF, segundo seus métodos e critérios, escolhe 

7 Quase dispensável dizer que, não obstante ancorados na experiência, esses modelos constituem 
tipos ideais que são a síntese de características comuns a vários modelos concretos. Trata-se de uma síntese 
que permite ascender um pouco na escala de abstração e descrever a atuação em < guras típicas. Por exem-
plo, a experiência tem mostrado que a coordenação das atividades do MPF na defesa dos direitos indígenas 
se acha mais próxima do modelo democrático-pluralista, com fortalecimento dos mecanismos de coesão 
interna, valorização da independência e de< nição de prioridades por instâncias institucionais, do que do 
empírico-discricionário ou do burocrático. Em outras áreas isso ocorre de forma episódica e pontual.
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os casos que terão prioridade. Ainda que não se selecione ativamente nada, a 
alocação de recursos escassos a um conjunto de atribuições muito amplo terá 
como resultado necessário uma seletividade não intencional, até mesmo in-
consciente, que se torna por essa razão objeto da projeção de processos sociais 
mais amplos. 
 Dois riscos muito graves podem ser identi# cados no modelo empírico-
discricionário. Primeiro, o de que a intenção, quando houver, se torne pouco 
inteligível, abrindo espaço para uma atuação sujeita a críticas externas preci-
samente pela ausência de um critério objetivo revelador da intenção que ope-
re como condição de inteligibilidade. Segundo, o de que a ausência de # ltros 
institucionais, no caso de uma seletividade não intencional, leve o MPF a ser 
capturado, involuntariamente, por outros agentes do jogo constitucional. 

 2.2. Modelo burocrático

 A alternativa poderia ser o reforço de um segundo modelo, que chamo 
de burocrático, em clara inspiração weberiana (WEBER, 1982). Nele se mani-
festam de modo especial a rigorosa divisão de trabalho, mediante a de# nição 
clara de atribuições, e a padronização de procedimentos e de métodos de atu-
ação.  
 No modelo burocrático há controles que asseguram o respeito a suas 
regras formativas. Impõe-se, no caso do MPF, um conjunto de deveres que não 
afetam diretamente a independência funcional, mas estabelecem limites à 
possibilidade de selecionar ativamente os casos a que será deferida prioridade. 
Isso se dá pela exigência de alocação de recursos a todos os casos indistinta-
mente, sob controle externo ou interno: prazos de conclusão de inquéritos civis 
e procedimentos administrativos, comunicações aos interessados (que exer-
cem, desse modo, uma função de controle), revisão das decisões de declínio de 
atribuições, enunciados das Câmaras de Coordenação e Revisão, orientações 
gerais, correições e inspeções ordinárias, dentre outras. Reduz-se, assim, a pos-
sibilidade de exercício da seleção discricionária, mas se incentiva, talvez sem 
querer, uma atuação reativa e empírica.
 Apesar de reduzir a discrição dos Procuradores pela imposição da uni-
formidade de tratamento aos casos particulares, o modelo burocrático incom-
pleto incrementa o risco de captura por agentes organizados do jogo consti-
tucional. Se todos os inquéritos civis e procedimentos administrativos devem 
ser tratados segundo procedimentos uniformes, não se pode de# nir, com base 
nas regras do modelo burocrático, prioridades mediadas por instâncias insti-
tucionais. O modelo burocrático do MPF simplesmente não elimina a seleção 
de acordo com critérios ininteligíveis e sujeitos a críticas precisamente por sua 
ininteligibilidade. 
  Os defeitos na transição do modelo empírico para o burocrático deri-
vam apenas de seu caráter incompleto nas condições jurídico-institucionais 
atuais do MP brasileiro. No limite, a organização formal do MPF numa buro-
cracia levaria a uma hierarquização completa da estrutura institucional com 
forte concentração das decisões na cúpula ou em instâncias intermediárias, 
que passariam a formular, com força mais ou menos vinculante, diretrizes 
materiais de atuação para os escalões inferiores e a responder pela atuação 
própria e dos subordinados diante dos escalões superiores. Se reproduzido em 
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larga escala no interior do MPF, esse processo poderia reduzir a discricionarie-
dade e tornar inteligíveis os critérios de seleção, mediante a explicitação das 
intenções que presidiram as escolhas. 
  Hoje a hierarquização somente é possível de forma parcial e fragmen-
tária. Há na Constituição Federal e nas leis orgânicas do MP duas barreiras 
muito fortes à transição completa de um modelo para outro, que são os já 
mencionados princípios do promotor natural e da independência funcional, 
verdadeiras linhas de força de# nidoras da permanência do modelo empírico-
discricionário como possibilidade concreta dotada de respaldo jurídico-cons-
titucional. Assim, ou o modelo burocrático terá de conviver com o empírico-
discricionário ou, como proponho a seguir, ambos podem ser superados numa 
síntese de ordem superior, que chamo de modelo democrático-pluralista. 

 2.3. Modelo democrático-pluralista

 Esse terceiro modelo se constrói com a introdução de um conjunto de 
regras ou procedimentos que, no plano da seleção dos casos, formas e estraté-
gias de atuação, opera como contraponto: de um lado, às forças centrípetas do 
modelo empírico-discricionário, que garantem a independência mas levam à 
desagregação interna e dispersão de esforços; e de outro, às forças centrífugas 
do modelo burocrático, que produzem coesão, unidade e relativa e# ciência, 
mas podem eliminar a independência. A legitimidade das escolhas que ine-
vitavelmente serão feitas, quer pelo MPF, quer pelos outros agentes do jogo 
constitucional que provocam a ação do MPF, fortalece-se na medida em que o 
processamento das informações para a de# nição de uma agenda de atuação 
do MPF se racionaliza e se aproxima de uma matriz de atuação com elementos 
empiricamente veri# cáveis e controláveis – semelhante à que deveria orientar 
a agenda do Poder Executivo. 
 No modelo democrático-pluralista tem-se uma de# nição clara dos cri-
térios de seleção,  mediada sobretudo por instâncias institucionais, sem in-
troduzir, contudo, linhas hierárquicas que contradigam o binômio “promotor 
natural e independência funcional”. Ademais, o foco da seletividade sai da 
exclusão de casos já sob a responsabilidade do MPF que não receberão alta 
prioridade para # xar-se na inclusão de casos que terão tratamento prioritário 
no universo de casos possíveis, ainda que não tenham chegado ainda ao co-
nhecimento do MPF.  
 Pode-se argumentar que há riscos no modelo, decorrentes alguns de seu 
caráter também incompleto e outros de elementos externos. Do ponto de vista 
exógeno, embora não leve necessariamente a um controle pleno da agenda 
do MPF por grupos de interesse, não há dúvida de que a interação mais orga-
nizada com outros sujeitos do jogo constitucional pode resultar em captura da 
instituição e perda de autonomia. Esse risco se acha presente, como vimos, nos 
demais modelos. Mas no modelo democrático-pluralista, ao menos em prin-
cípio, torna-se mais intenso pelas relações mais próximas e frequentes que o 
MPF estabelece com os vários agentes.
 Como a síntese dos elementos do modelo burocrático e empírico será 
necessariamente imperfeita, nada no modelo democrático-pluralista garante 
que não haverá uma recaída para o modelo discricionário, se faltar legitimi-
dade aos processos institucionais de de# nição de critérios de seleção, ou se a 
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matriz de atuação, por qualquer motivo, # car desatualizada e não responder 
mais aos desa# os de seu tempo. Ainda assim, parece-me uma alternativa su-
perior à sobreposição incompleta do modelo discricionário ao modelo burocrá-
tico. 

3. As premissas de um modelo democrático-pluralista: o processamento do 
, uxo de informações, suas etapas e a divisão do trabalho institucional

  O modelo democrático-pluralista se apoia na mediação permanente 
de interesses que fornece ao MPF um ? uxo contínuo de informações provindo 
dos demais agentes do jogo constitucional. Se formulação de políticas públi-
cas, onde se inclui a correção (eventualmente judicial) de políticas equivoca-
das, signi# ca tentar resolver problemas com base em ? uxos de informação 
(JONES e BAUMGARTNER, 2005, p. 12), a maneira como a informação chega 
ao MPF e é processada internamente torna-se crucial para conceber qualquer 
modelo de atuação que pretenda enfrentar o problema da seletividade da atu-
ação na tutela coletiva.
 Vale-se o Ministério Público Federal de sua ambiguidade constitutiva 
– órgão do Estado e representante da sociedade – para coordenar o ? uxo de in-
formações entre os sujeitos do jogo constitucional e in? uenciar positivamente 
o processo de escolhas públicas. Nesse papel o MPF retém parte da informação 
transmitida e a incorpora a seus processos internos para de# nir prioridades, 
qualquer que seja o modelo de atuação. Nessa perspectiva, a diferença entre 
os modelos estaria no modo de processamento da informação: como ela é co-
letada, ordenada, interpretada e priorizada (JONES e BAUMGARTNER, 2005, 
p. 7). 
 Dois problemas básicos – resumidos por Jones e Baumgartner (2005, p. 
11) como “problema da construção de índice” e que talvez possa ser chamado 
“problema da matriz de atuação” – surgem no processamento da informação 
para a de# nição da agenda do MPF. Primeiro, o de decidir que temas serão 
objeto de atenção prioritária pelo MPF e, depois, o de atribuir peso e importân-
cia às informações e combiná-las para estabelecer um curso de ação em cada 
um dos vários temas. Isso # cará claro com um exemplo. Suponha que, após 
receber muitos sinais do ambiente, interpretá-los e ponderá-los, o MPF decida 
que as mudanças climáticas globais merecem prioridade. Isso ainda não é tudo: 
será preciso de# nir o que fazer, em que casos atuar, qual será a estratégia e que 
resultados se pretende obter, numa nova rodada de interpretação e valoração 
dos dados recebidos, agora no marco de uma escolha preliminar já realizada. 
 Estes são os dois grandes problemas da seletividade na tutela coletiva, 
concebida como um aspecto da participação do MPF na elaboração e exe-
cução das políticas públicas, que um modelo democrático-pluralista tem de 
resolver: de um lado, selecionar os temas que receberão atenção e, de outro, 
tomar decisões diante de problemas concretos. Vou expor agora um esquema 
da operação do modelo em cada etapa do processamento das informações. 
 Em primeiro lugar, a aquisição de informações deve ser a mais ampla 
possível. Não pode restringir-se a um órgão apenas, nem a um grupo pequeno 
a quem esse órgão delegue parte de suas atribuições. As interações do MPF com 



43

Pensar MPF
A Revista do Ministério Público Federal

Pensar MPF, v.1, 2013, p.35-44.

o ambiente que possam emitir sinais relevantes para a de# nição de priorida-
des devem ser validadas sem exclusão de nenhuma. Tudo o que for possível 
considerar nas condições organizacionais vigentes ao tempo da produção dos 
sinais deve ser considerado. Para que isso funcione, no entanto, deve haver a 
instituição de canais internos de comunicação e# cientes. 
 A quantidade e a variedade das fontes de informação aumentam a 
complexidade do processamento de informações e podem agravar certo atraso 
na reação, associada a uma desproporção, ou seja, uma resposta exagerada 
ou irrelevante ao sinal. Para evitar os problemas inerentes ao modelo plu-
ralista, deve-se estimular a comunicação organizada, permanente e rápida 
entre Procuradores da República, mediante encontros estaduais, regionais, na-
cionais, e outros meios, assim como aprofundar os vínculos entre os órgãos 
internos de coordenação, que passariam a ter uma atuação conjunta quando 
mais de um ponto de vista sobre o mesmo problema fosse possível. Convém 
igualmente privilegiar a criação de grupos de trabalho vinculados aos órgãos 
de coordenação, que atuem como pontos de contato mais ou menos estáveis 
com os demais agentes do jogo constitucional e produzam informação rele-
vante. Desde que os grupos não sejam a única fonte de informação interna, 
sua utilidade para a operação de um modelo pluralista não pode ser ignorada.
 A organização das informações deve ser feita de maneira sistemática 
pelos órgãos centrais de coordenação e, com o apoio desses órgãos, por uma 
assessoria de informação do Procurador-Geral da República (PGR), hoje ine-
xistente. O PGR constitui um chefe sui generis que, mesmo fora do circuito de 
revisão e coordenação, que forma o núcleo do modelo burocrático incompleto 
sobreposto ao empírico-discricionário, atua no Supremo Tribunal Federal, re-
presenta o MPF e, por isso, não só adquire muita informação de qualidade, 
mas detém a responsabilidade última de falar e agir pela instituição em situ-
ações críticas. A informação deve ser documentada e arquivada de maneira 
adequada para consulta rápida por qualquer membro do MPF, observados os 
graus de sigilo previstos na legislação.
 A interpretação e a priorização das informações podem ser divididas em 
dois momentos bem distintos. No primeiro ocorre a de# nição de prioridades 
dentre os assuntos que competem pela atenção do MPF. Então os órgãos de 
coordenação têm a primazia da interpretação, mas para isso deverão se valer 
do mais amplo espectro de sinais captados na fase de aquisição e de processos 
que incluam o maior número possível de agentes externos e internos (neste 
caso, membros e servidores das áreas técnicas do MPF). 
 No segundo momento, de# nida a matriz de atuação com indicação 
dos temas prioritários, será preciso, em cada unidade do MPF, diante dos pro-
blemas concretos ali existentes, decidir como “sopesar e combinar as várias 
fontes de informação que afetam o problema escolhido para a ação” (JONES e 
BAUMGARTNER, 2005, p. 11). Então os Procuradores da República terão am-
pla liberdade – avalizada pela independência funcional – para avaliar essas 
informações, escolher os casos concretos em que se dará a atuação prioritária, 
de# nir a estratégia e executá-la de maneira compatível com a matriz de atua-
ção elaborada pelos órgãos de coordenação. 
 É imprescindível, para o êxito do modelo, que os Procuradores repor-
tem ao órgão de coordenação periodicamente as ações realizadas e os resul-
tados alcançados, de preferência na forma de um complemento ou adendo à 
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matriz de atuação. Apenas desse modo torna-se possível avaliar a aderência 
da atuação à matriz de# nida pelo órgão de coordenação, propor mudanças 
pontuais e fazer os ajustes necessários que assegurem o caráter dinâmico do 
jogo constitucional. 
 Não resta muito espaço para discutir outros aspectos teóricos dos pro-
blemas da atenção e da construção de prioridades, que afetariam, no limite, o 
funcionamento de um modelo democrático-pluralista apenas esboçado aqui. 
Também não há como dar exemplos de matrizes de atuação, embora elas se-
jam conhecidas de quem lida com organizações mais estruturadas. 
 Espero que este ensaio tenha despertado a atenção para a necessidade 
de compreender a seletividade não apenas como problema jurídico, que ela 
sem dúvida é, mas também como um problema de natureza político-institu-
cional que nos obriga a re? etir sobre o MPF que realmente é, e não sobre o 
MPF que se diz que ele deve ser. Porque uma coisa é certa: não há informação 
neutra ou desinteressada quando se trata do exercício de qualquer poder. 



45

Pensar MPF
A Revista do Ministério Público Federal

Pensar MPF, v.1, 2013, p.35-44.

Referências bibliográ% cas

JONES, B. D.; BAUMGARTNER, F. R. The politics of attention: How government 
prioritizes problems. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.

MATUS, C. Teoria do jogo social. São Paulo: Edições Fundap, 2005. 

MONTEIRO, J. V. Lições de economia constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Edi-
tora FGV, 2004.

______________________. Como funciona o governo: escolhas públicas na democra-
cia representativa. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 

POSNER, R. A. How judges think. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2008. 

RIBEIRO, R. J. Pensar o Brasil II. Disponível em: <http://www.renatojanine.pro.
br/brasil/pensar2.html>. Acesso em: 21/04/2013, às 18h41min. 

TATE, C. N.; VALLINDER, T. The global expansion of judicial power. Nova Iorque: 
NYU Press, 1997. 

VERAS, R. P. A nova criminologia e os crimes do colarinho branco. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2010. 

VIANNA, L. W.; BURGOS, M. B. (2005a). As ações coletivas e os novos lugares da 
democracia no Brasil. In: Cadernos CEDES, janeiro de 2005.  

______________________________ (2005b). Entre princípios e regras: cinco estudos 
de casos de ação civil pública. In: Dados, vol.48, no.4, Oct./Dec. 2005.

VOEGELIN, E. A nova ciência da política. 2ª ed. Brasília: Editora UnB, 1982. 

WEBER, M. Ensaios de sociologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982.

ZAVASCKI. T. A. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos. 5º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.



46

Pensar MPF, v.1, 2013, p.45-57.

1. Dizer o Direito ou tornar o Direito realidade?

 O Ministério Público, que é instituição objeto de grande con# ança da 
sociedade (FGV, 2013), exerce uma função essencial à justiça, ainda quando 
tomam-se os órgãos do Poder Judiciário por ‘Justiça’, mas não apenas nessa 
condição.
 E o que seria ‘fazer justiça’ em um Estado Democrático de Direito? A 
aplicação cuidadosa da Constituição Federal e das leis ao caso concreto é uma 
resposta tradicional à pergunta.
 A prática de um aplicador do Direito revela, contudo, uma grande 
variedade de elementos que não são considerados na descrição apresentada: 
ausência de normas especí# cas, normas vagas, escassez de informações do 
caso concreto, informações incongruentes, ausência de tempo para se analisar 
todos os elementos fáticos ou normativos (incluída nos últimos a forte necessi-
dade de atualização legal e jurisprudencial) e, principalmente, conclusões que 
não resolvem o con? ito, não recuperam o bem jurídico, não impedem nova 
lesão e não conferem autonomia às partes para que zelem diretamente pela 
proteção de seus próprios interesses.
 Os objetivos da República Federativa do Brasil e os direitos fundamen-
tais a# rmam que o poder público (incluída aí a ‘Justiça’ e as ‘Funções essen-
ciais à Justiça’) tem o dever de concretizar os bens individuais e sociais dos 
cidadãos, e não apenas de dizer quando são devidos e tentar implemen-
tá-los. Seria uma obrigação de # m e não de meio, juridicamente falando, ou 
simplesmente entregar resultados, numa acepção moderna. Sem abordar o de-
bate entre as correntes “clássica” e “moderna”, explicito a opção deste autor 
pela legitimação pública que privilegia a obtenção de resultados concretos.

Dizer o Direito ou entregar resultados 
sociais?

3

Aureo Marcus Makiyama Lopes*

* Procurador da República em Campinas/SP.
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2. Recursos limitados, necessidades ilimitadas

 O Direito lida com normas – proposições jurídicas – e descrições jurídicas 
dos fatos. Não estão presentes na formação do operador do direito elementos 
mais pragmáticos como os custos # nanceiros ou qualquer outro tipo de custo 
associado à realização da norma jurídica. Nem mesmo estudo das relações do 
direito com o tempo (possivelmente o recurso mais escasso de todos). Não o 
tempo para o Direito, como os prazos legais nos quais se estabelece o que se es-
perar e respeitar da realidade, mas o direito para o tempo das outras disciplinas 
do conhecimento, da realidade empírica e da sociedade em geral.
 Embora o Brasil tenha feito um amplo reconhecimento dos direitos 
fundamentais individuais, coletivos e sociais, os recursos físicos por sua vez - 
território, tempo, recursos naturais, moeda e crédito etc - são limitados e # xos 
e nunca são o su# ciente para fazer frente à plenitude das necessidades sociais 
e individuais. A par do ganho tecnológico e de e# ciência que podem expan-
dir os primeiros, são os recursos sistêmicos, políticos, culturais, educacionais e 
intangíveis que têm o melhor potencial para o atendimento de nossas neces-
sidades fundamentais. Mas qual o real envolvimento de signi# cativa parcela 
de agentes públicos brasileiros formada em direito com o desenvolvimento de 
soluções públicas?
 Caberia ao mero operador do Direito, ocupante de determinada função 
em certa organização tomar para si a responsabilidade de decidir a quem o 
Estado vai negar o direito realizador da dignidade humana (em benefício de 
outros direitos)? Seria ele o responsável por confessar à sociedade que o Direi-
to traiu a sua promessa de onisciência, onipotência e onipresença, quando 
não se podem garantir todos os direitos reconhecidos? O reconforto ideal que 
acalenta a muitos é que a culpa e a responsabilidade decorrentes do problema 
seriam dos ocupantes de outras funções pertencentes a outras organizações, ou 
que o problema não é solúvel, sendo razoável que se conte com a sorte ou com 
o acaso – a intrincada e indefectível teia de relações concausais – para que estes 
assumam a responsabilidade pelos resultados e fatos sociais.
 Mas se se entende, como de fato entendemos, que os promotores de jus-
tiça1 e funcionários do Ministério Público têm sua parcela de responsabilidade 
na entrega de soluções concretas à Sociedade, então como decidir, dentre as 
necessidades ilimitadas, quais “merecem” o emprego dos recursos limitados?

3. Priorizar a atuação. Como?

 Se os promotores de justiça respondem (em posição de destaque, embo-
ra junto com os demais agentes públicos) pelas in# nitas necessidades da socie-
dade (a qual alçou-os, por provas técnicas e não por votos, a tal função) ante 
seus recursos limitados, eles têm de fazer escolhas, como espécie de magistratu-
ra que são. E de fato as fazem, ainda quando as negam, declarando-se meros 

1 Embora a afeição, a tradição e a legalidade estejam a favor do emprego da expressão procurador da 
República (e subespécies) e notório e inegável que não conseguimos e não vamos conseguir que a sociedade 
não jurídica consiga nos diferenciar de procuradores federais, do estado, do município, da justiça etc. Pela 
clareza, compreensão e comunicação social nossa com a sociedade, devemos optar por nos apresentarmos 
de forma intuitiva e facilmente reconhecida: Promotores federais de justiça?
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executores de obrigações legais, num exercício de deliberada autorrestrição da
liberdade de escolha.
 Como não podemos a# rmar qual a escolha certa, o que podemos esperar 
dela é que seja explícita e sincera, para que possa ser discutida e avaliada pelos 
atingidos e interessados. Essa é a priorização do emprego de recursos escassos 
em favor de algumas questões e em prejuízo de outras: cada escolha, uma per-
da, ainda que relativa pela ordem temporal de tratamento ou pela realização de 
algumas diligências e outras não.
 Sem que haja uma decisão deliberada sobre o emprego dos recursos 
(cujo  principal é o tempo de pessoal disponível para pesquisas, análises e 
atividades), o comum é que a decisão sobre eles seja uma resposta que abran-
ja: a) a ordem cronológica dos casos (intuitiva e cobrada pelas corregedorias 
interna e externa); b) a in? uência do trâmite e dos elementos burocráticos 
internos (assessoria disponível, quantidade de volume de documentos do caso 
etc); c) a livre iniciativa e interesse dos denunciantes hábeis a de? agrar a ação 
do Ministério Público; dentre outros fatores.
 Quando se tenta superar o automatismo e a inércia acima descritos, 
tendo-se em conta a relevância de casos e a priorização, a primeira pergunta 
que vem à mente é “Quais são os temas mais relevantes para priorizar?” A 
questão é que esses temas são direitos fundamentais em con? ito, e conforme 
doutrina jurídica consolidada e experiência da prática equânime, nenhum 
deles vale, de plano e por si só, mais do que os outros, o que nos leva apenas a 
uma infrutífera e fratricida disputa sobre qual direito é mais importante, não 
importando qual elemento circunstancial se utilize para advogar o contrário. 
A relevância se mostra no caso concreto e decorre da conjunção de seus ele-
mentos intrínsecos e extrínsecos.
 No modelo proposto neste artigo, adotamos três níveis de priorização: 
Prioridade 1 (P1 - alta previsão de impacto); Prioridade 2 (P2 - média previsão 
de impacto); e Prioridade 3 (P3 - baixa previsão de impacto), sendo que os três 
tratam de uma previsão do impacto social provável (ajustável no curso do caso 
quando se # zer necessário)2.
 Para o juízo de priorização o promotor pode recorrer, dentre outros, aos 
seguintes critérios (para os quais não temos peso ou fórmula de aplicação a su-
gerir): 1) dano ocorrido, grau de quanti# cação, ainda que precária, estimativa 
de reversibilidade e natureza presumida, provável ou constatada; 2) cessação 
ou prevenção dos danos e riscos; 3) existência de elementos e probabilidade de 
responsabilização dos responsáveis; 4) quantidade de vítimas e abrangência 
quantitativa; 5) condição das vítimas (hipossu# ciência, necessidades, ausên-
cia ou presença de outras organizações com atribuição na matéria, com desta-
que para as mais especializadas que o Ministério Público); 6) consistência dos 
fundamentos legais e jurisprudenciais que dão suporte ao objeto; 7) urgência 
para evitar danos e velocidade atual de deterioração material do bem jurídico; 
8) probabilidade de e# cácia da alternativa de atuação judicial; 9) relevância 
social do objeto, e, # nalmente; 10) a potencialidade de realização dos objeti-
vos e obtenção dos resultados de relevância social relacionáveis ao objeto, por 
meio da sua prevenção e/ou reparação/recomposição.

2 Essa atribuição da prioridade deve ser feita o quanto antes pelo promotor e < car registrada nos 
autos e no sistema eletrônico, pois ajudará nas várias decisões do caso sobre “o que fazer?” e “o que deixar 
de fazer?”
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 Embora os critérios acima sejam de difícil determinação, e mais ainda 
o juízo sistêmico sobre o conjunto deles, essa é uma análise que não pode dei-
xar de ser feita. Mas não há uma resposta certa para como fazê-la, indicadora 
de um modo # xo de se fazer a melhor ponderação entre os critérios. A única 
medida que podemos adotar é a medição de quais resultados sociais (externos 
à lógica interna) foram concretamente realizados e medidos.

 
4. Entregar impactos sociais

 Retomando os tipos de prioridade estabelecidos, o que no início e no 
curso do caso concreto é uma estimativa de relevância e uma previsão de re-
sultados, será, ao seu # nal, uma medição e uma avaliação do que de fato foi 
obtido pela atuação. A prioridade (P) 1, 2 ou 3 do caso se transformará em ‘R’ - o 
resultado do caso - de classe 1, 2 ou 3, e quanto maior a correspondência entre 
os tipos, melhor se mostrará a qualidade da prioridade previamente atribuída.

CASO

Prioridade 1 (alta) => tende a gerar => Resultado 1 (impacto social concreto)

Prioridade 2 (média) => tende a gerar => Resultado 2 (impacto social presumido)

Prioridade 3 (baixa) => tende a gerar => Resultado 3 (sem impacto social)

 É importante de# nir o uso de alguns termos. Resultado às vezes é usado 
como termo geral, representando todos os demais. Tecnicamente, no entanto, 
tomamos resultados como gênero que agrega os produtos e saídas (outputs) das 
atividades e processos, sendo que impactos são os efeitos que esses produtos 
causam concretamente no mundo externo, tendo por critério as # nalidades 
para as quais eles foram criados.
 Outra importante diferenciação se aplica aos termos e& cácia, e& ciência 
e efetividade.
 A e& ciência principalmente, e às vezes a e& cácia, são usadas como gêne-
ro a representar essas três dimensões de avaliação das condutas e atividades.
 Tecnicamente, a e& cácia mede a quantidade que se produziu e a fun-
cionalidade do produto (se um inquérito civil processou-se e concluiu-se, por 
exemplo).
 Já a e& ciência mede o consumo de recursos, de toda ordem, que foram 
gastos para se chegar a certo produto (o tempo de processamento de um inqué-
rito civil, por exemplo).
 A efetividade por # m, avalia (vejam que o termo avalia, em vez de mede, 
já indica a natureza qualitativa) quais foram os efeitos causados e a sua susten-
tabilidade na realização dos & ns que vinculavam as atividades e produtos ora 
avaliados.
 Embora seja possível analisar as três dimensões da avaliação de uma 
atividade em separado, elas são organicamente interdependentes, não se po-
dendo excluir nenhuma delas de qualquer análise.
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 Sempre haverá uma ponderação a ser feita sobre qual dimensão privi-
legiar e de como fazê-la em relação às demais, pois da mesma forma que a deci-
são da priorização, a ênfase em uma dimensão signi# ca também uma escolha 
de menos atenção às demais. Uma referência interessante é que, num paralelo 
com o tempo, e# cácia, e# ciência e efetividade se referem respectivamente ao 
presente (o que faço agora), ao passado (como gasto os recursos disponibiliza-
dos) e ao futuro (o que acontecerá com o que # z).
 Também não há uma fórmula geral de equilíbrio entre as três dimen-
sões. Além do mais, cada indivíduo tem para si suas preferências e vocações 
bem arraigadas, as quais deve buscar equilibrar com as demais dimensões, se 
pretende obter os melhores resultados.
 Veremos adiante metodologias e indicadores para avaliar a e# cácia, 
e# ciência e efetividade da atuação promotorial3. Entretanto, é importante res-
saltar que, com alguns ajustes, muito dessa metodologia se pode aplicar ao 
Poder Judiciário. Para isso, vamos começar pela classi# cação dos resultados 
obtidos, em três espécies possíveis.
 Para embasar o teste da metodologia foram utilizadas soluções alter-
nativas de coleta e tratamento de dados, mas o ideal é que tais tarefas sejam 
automaticamente feitas pelo sistema de informações da atuação de cada Mi-
nistério Público, ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, numa solu-
ção que vá além da medição comparativa em uma instituição, conferindo às 
médias obtidas muito mais consistência, dada a variedade de situações abran-
gidas e medidas.

 4.1 Classi& cação dos resultados obtidos4

 Abordando em ordem decrescente, a terceira classe possível de resul-
tados é a de casos ‘sem impacto social’ (R3) que agrega hipóteses como, o 
não esclarecimento dos fatos quanto à existência ou não de irregularidades, 
a conclusão pela ausência de irregularidades, a constatação da regularização 
(sem contribuição do órgão), a ausência de interesse de agir, a prescrição, a 
impossibilidade material etc.
 A classe ‘sem impacto social’ é a mais simples de medir e de utiliza-
ção imediata, pois se não existem resultados, quanto menos tempo gasto, me-
lhor. Ela também serve para a avaliação dos resultados de processos judiciais, 
quando incluiria todos os casos extintos sem exame do mérito, por nulidades 
etc (em que houve custo, trabalho, mas nenhuma conclusão constitutiva), e 
os casos criminais do Ministério Público ou nos inquéritos policiais, quando a 
autoria não é identi# cada, a materialidade não é determinada, prescrição e 
outras formas de extinção.
 A segunda classe de resultados possíveis é a de casos ‘com impacto 
social presumido’ (R2) e inclui a adoção o# cial de ações pela organização re-
querida, a melhoria presumida das condições de proteção ao bem jurídico, a 
aceitação de compromissos em termos de ajustamento de conduta, atas com-

3 A tradicional expressão atuação ‘extrajudicial’ empresta uma terminologia do Poder Judiciário, que 
divide as coisas em ‘do judiciário’- judiciais – e ‘dos outros’- extrajudiciais, sendo que a última abrange to-
das as demais atuações jurídicas e não distingue a do Ministério Público. Precisamos de identidade e nome 
próprios para a atuação não judicial do Ministério Público. Qual?

4 A nota técnica da Comissão de Estatística e Produtividade da PFDC/MPF também concluiu pela 
necessidade de classi< cação de cada caso encerrado quanto ao resultado alcançado ou não.
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promissárias e recomendações, ordem promotorial acatada e ordem judicial 
etc. Essa é a classe mais comum de resultados atualmente utilizada e inclui 
a proposição de ações civis públicas e a obtenção de decisões judiciais não 
de# nitivas (liminares e sentenças) que não tenham medido concretamente a 
recomposição/proteção do bem jurídico e social. Nessa classe, em uma ava-
liação da atuação criminal, certamente incluir-se-iam as denúncias ofertadas 
e na atuação judicial seriam contadas as sentenças e decisões liminares que 
implementassem bens da vida, inclusive o de promoção da segurança pública.
 A primeira classe de resultados possíveis é a de casos ‘com impacto so-
cial concreto’ (R3) e inclui, por ação direta do Ministério Público ou por ação 
indireta por meio do judiciário, a proteção ou recuperação efetiva e sustentá-
vel dos bens jurídicos e do bem da vida, ou a diminuição concreta dos riscos a 
eles, a adoção concreta de medidas pelo responsável com constatação, recom-
posição patrimonial, ambiental ou de outro bem coletivo real e o desenvolvi-
mento promotorial da democracia, ou da percepção de seus efeitos, por meio 
da melhoria da transparência, diálogo, integração, diversidade e equilíbrio na 
atuação e sustentabilidade das relações sociais cuidadas.
 Essa classe, para a avaliação da atuação criminal incluiria resultados 
que tenham impactado na melhoria das condições de segurança pública, e 
para a avaliação da atuação judicial os bens da vida entregues e medidos, sen-
do em ambos os casos cabível a descrição dos resultados concretos, em modo 
assemelhado ao estabelecido para a atuação promotorial.
 Deve ser feita estimativa conservadora da real contribuição do órgão 
do ministério público para a solução do problema, eis que soluções concretas 
são necessariamente alcançadas pela soma de esforços de várias organizações. 
Nessa metodologia, ao contrário de outras que têm sido utilizadas para divul-
gação incompleta de informações à sociedade, registra-se a contribuição das 
outras organizações que concorreram para o resultado e se faz uma autoava-
liação da contribuição, com três conclusões possíveis:  alta, ‘protagonista’, com 
80%, média, ‘colaborador’, com 40%, e baixa ‘auxiliar’ com 15%, bem como 
inclui a nominação das outras instituições que concorreram para o resultado.
 Para a produção dos dados deve ser calculado o tempo médio dos casos 
e ter-se o registro do tipo de resultado que cada um obteve. Na falta de um 
aplicativo institucional automatizado, pode-se utilizar a planilha e o tópico de 
classi# cação de resultados do modelo de encerramento de caso disponíveis em 
https://teiasocial.mpf.gov.br/index.php5/Gabinete3-campinas-mpf.

 4.2 Tempo de resposta no processamento de casos

 Qual é o tempo ideal de duração de um processo? A brevidade pro-
cessual foi incluída como garantia fundamental constitucional e embora o 
debate atual gire em torno da atuação do Judiciário, sendo o Ministério Públi-
co uma magistratura que goza de prazos impróprios nos procedimentos que 
preside, a discussão também lhe é pertinente.
 Uma resposta menos simplista ao apelo da rapidez na conclusão de 
casos aponta para uma combinação do menor tempo possível para a melhor 
solução possível. Na medida em que não se consigam os dois, o melhor é que 
se gaste menos tempo para as conclusões menos resolutivas e que se compare 
o tempo gasto nas soluções com os resultados concretos obtidos.
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 Como já estabelecemos a classi# cação dos resultados, nossa tarefa agora 
é mais simples. Basicamente calcula-se o tempo de processamento de cada caso, 
a partir da entrada (protocolo) na instituição até o encerramento do caso (com o 
arquivamento ou propositura de ação judicial). Aí somam-se as demandas, com 
mesmo tipo de resultado, e somam-se também todas as demandas.
 O dado mais importante nesse processo é o tempo médio das deman-
das encerradas sem impacto social (R3), pois a medição do tempo, e conse-
quentemente dos recursos empregados  pelo órgão é particularmente relevante 
para os casos em que ele cumpriu apenas seu dever de análise dos fatos e de 
dizer o direito, mas não concluiu pela existência de problema ou de medida a 
ser adotada.
 Se o processamento do caso nada acresceu à sociedade, essa atuação 
é tanto melhor quanto menos recursos (inclusive tempo) consumiu para ser 
alcançada. Assim, a média de dias de processamento de casos sem impacto 
social em um órgão é indicador fundamental de e# ciência5.
 O custo médio dos casos encerrados sem impacto social também pode 
ser cruzado com inúmeras variáveis para veri# car relações possíveis. Por exem-
plo, eventuais diferenças relevantes de atuação encontradas em promotores 
há mais tempo na mesma matéria, localidade etc (o que poderia con# rmar a 
hipótese de que o “rodízio” de ofícios é prejudicial ao trabalho do promotor), 
ou com mais tempo de carreira (o que poderia medir e con# rmar que o bene-
fício # nanceiro do anuênio justi# ca-se por uma experiência acumulada que 
implica respostas mais rápidas).
 Para um cálculo mais preciso do tempo médio de processamento no 
Ministério Público, ou para o cálculo no Judiciário ou na Polícia, devem ser 
identi# cados quais órgãos participam do processamento e calcular quanto 
tempo cada um destes consumiu do tempo total.
 O tempo em cada classe de resultados poderá identi# car que em casos 
mais complexos e com mais resultados é normal que se tenha uma média de 
resposta mais longa.
 O tempo de resposta médio, composto de todos os casos encerrados no 
período é um bom indicador geral de e# ciência.
 Por # m, a análise do tempo de resposta de cada órgão permite uma in-
teressante visão da atuação do poder público como um todo, por meio de seus 
poderes e órgãos.
 A# nal, quanto tempo o órgão público no qual foi identi# cada a irregu-
laridade (a partir de sua ciência) demorou para saná-la? Quanto tempo levou 
cada um dos órgãos de controle - corregedorias administrativas, tribunais de 
contas, ministérios públicos, polícias etc – para processar e entregar seus resul-
tados, administrativamente, ou por meio da judicialização, quando cabível? 
E quanto tempo consumiu o juiz? E o tribunal? E o tribunal superior, quando 
interveniente?
 Essa linha geral de tempo de resposta estabelece um único e compar-
tilhado ? uxo de processo transorganizacional e ajudará na identi# cação dos 
gargalos públicos que prejudicam a devida prestação de serviços à sociedade.

5 E e< cácia, se se pensar no direito do requerido de ter declarada a ausência de identi< cação de res-
ponsabilidades no caso.
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 4.3 Índice de e& cácia da atuação

 A primeira coisa que se pode falar sobre a mensuração da e# cácia é 
que não se deve medir apenas o estoque de casos existentes num dado mo-
mento, porque este apenas demonstra o que não foi feito e o que há para fazer, 
e incorpora os custos de manutenção dos atos ordinatórios e impacta o tempo 
de resposta à sociedade.
 Para o cálculo do índice de e# cácia da atuação, devem ser somados os 
atos relevantes praticados que iniciam e encerram o caso - denúncias instau-
radas (que medem o quanto recebemos, em face do que há para fazer), arqui-
vamentos e ações civis públicas - e os que não encerram - reuniões e audiências 
públicas promotoriais, atas compromissárias,  (estabelecem compromissos in-
termediários de cumprimento da obrigação geral pelos órgãos requeridos), re-
comendações acatadas, termos de ajustamento de conduta - e divididos pelo 
acervo médio de casos no período (pois os primeiros representam produtos 
entregues enquanto o estoque de processos implica custos incorridos, inclusive 
de tempo de resposta) (GAVRONSKI, 2010).
 Quanto maior o resultado do índice de e% cácia, melhor ele indicará 
a proporção entre o que fazemos com presunção de relevância em face do 
que temos para fazer em estoque no gabinete.
 É válido dar um peso diferente para os atos relevantes, dentre os re-
conhecidos presumidamente, tendo em vista a sua complexidade, mas os re-
sultados que normalmente se associam a essa relevância presumida não fa-
zem parte dessa discussão porque são analisados no tópico da efetividade (4.5). 
Além disso, embora se possa argumentar que a complexidade de um ato é 
objetiva, o esforço dela decorrente será subjetivo e personalíssimo, dado que 
associado à experiência, conhecimentos e habilidades de quem o pratica.

 4.4 Tempo é dinheiro: custo médio dos casos processados

 Embora não se encontrem estudos com facilidade, existem certamente 
muitas formas possíveis de cálculo úteis a se estimar o custo da atuação do 
Ministério Público. Neste tópico apresentamos um exemplo ilustrativo da me-
todologia, em que se combinam dados reais com dados arbitrados (que não 
prejudiquem o cálculo) para o número de atos relevantes e a média de dias por 
classe de resultado.
 Para isso, partimos da despesa executada do orçamento total do Minis-
tério Público Federal em 2012 e subtraímos o valor das quantias impertinentes 
(inativos, obras e reformas e inversões # nanceiras). O custo incorrido pela ins-
tituição no período foi de R$ 1.935.047.436.
 Esse valor deve ser dividido pelo número das menores unidades de atuação 
existentes no Ministério Público Federal responsáveis pelas atividades e resultados 
constitucionalmente atribuídos, os quais justi# cam a existência da instituição e o 
seu orçamento. O número médio de membros ativos em 2012 foi de 948.
 O custo de cada unidade de produção (gabinete ou ofício) compõem-
se do que é gasto por ela acrescentado do rateio simples de todas as demais 
despesas (salvo as excluídas acima), visto que são unicamente os gabinetes 
que diretamente executam os atos e entregam os resultados da instituição 
a quem a remunera: a sociedade.
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 Dividindo-se a primeira variável pela segunda, obtém-se o custo mé-
dio, pro rata e aproximado, de um gabinete de procurador da República 
(sem diferenciações concretas, como a existente entre os três níveis da carrei-
ra). O valor anual é R$ 2.041.189,27. O valor mensal é R$ 170.099,10.
 A partir desse número poderemos calcular o custo médio geral de proces-
samento naquele gabinete. Para isso utiliza-se a média geral de tempo de pro-
cessamento (calculada conforme o item 4.2) para o mesmo período de cálculo 
do custo. Daí decorrerão  ‘x’ casos encerrados em ‘y’ tempo médio de processa-
mento a um custo geral de ‘z’ no período ‘p’ (um ano é um bom período para 
diluir oscilações circunstanciais).
 A partir do custo dos casos encerrados no período, calcula-se o cus-
to médio para cada uma das três classes de resultados possíveis, fazendo-se 
uma proporção entre o tempo médio de processamento em cada uma delas, o 
tempo médio geral e o custo médio geral. Esse cálculo vai nos oferecer o valor 
médio de custo do processamento unitário em cada tipo de caso – sem impacto 
social, com impacto presumido e com impacto concreto.
 Essa fórmula e cálculos serão apresentados no tópico 4.6.

 4.5 O que são impactos concretos e avaliação de efetividade?

 A avaliação da efetividade do que foi feito pelo órgão pode conter uma 
comparação com aquilo que ele não fez/deixou de fazer, seja no momento da 
priorização, seja no momento dos resultados.
 O impacto tem a ver com os resultados externos à instituição e assim 
reconhecidos como socialmente relevantes. Ao contrário da e# cácia e da e# ci-
ência que podem ser medidas apenas pelo ponto de vista do órgão ou organi-
zação, a efetividade é o valor social de aproveitamento comum, reconhecido 
pelos cidadãos e pelas organizações que compõem a sociedade.
 Embora relevante a quantidade dos que reconhecem determinado im-
pacto social positivo causado, por maioria ampla ou pequena, é mais conside-
rável a heterogeneidade dos avaliadores, que a# rma o caráter comum e públi-
co do bem, ao passo que certas maiorias podem a# rmar seu caráter sectário, 
classista, circunstancial e de curto prazo.

 4.6 Exemplo ilustrativo de aplicação dos indicadores

 Para ilustrar os indicadores, vamos exempli# car com dados reais e ar-
bitrados -  em que faltem os primeiros - de um gabinete. Das inúmeras e varia-
das atividades que são praticadas neste, temos que identi# car as que possam 
absorver a totalidade do custo do órgão, por serem objetivas, mensuráveis, 
relevantes e vinculáveis aos resultados produzidos ou esperados.
 Caso o gabinete ou ofício não tenha apenas atuação promotorial co-
letiva e difusa, pode ser desenvolvida a metodologia  e realizados os cálculos 
referentes à atuação criminal e à atuação judicial, ou, mais simpli# cadamen-
te, pode-se estimar o percentual do tempo (e portanto dos custos) vinculado à 
primeira atuação e se calcular os custos proporcionais a essa parte.
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 Aqui na e# cácia, o órgão também pode destacar os atos de relevância 
para os quais atribua excepcional potencial/previsibilidade de impacto.
 Como visto acima, obteve-se um custo anual médio de R$ 2.041.189,27 
por unidade de atuação (gabinete). A partir disso os seguintes cálculos podem 
ser feitos: Custo médio de processamento por caso encerrado (divisão por 40); 
e por tipo e média de tempo  de processamento (200 dias, 600 dias e 1800 
dias, em nosso exemplo); custo médio de atos relevantes praticados (obtido no 
cálculo do índice de e# cácia, em nosso exemplo 135). Neste exemplo, o custo 
médio da manutenção de casos em gabinete (100 casos) foi de R$ 20.411,89 e 
o custo diário por cada um de R$ 92,78.

 Escolhemos o registro de apenas 5 resultados concretos porque isso fa-
cilita a análise pelos avaliadores, induz o avaliado a mostrar o seu melhor em 
destaque e porque é reconhecido na mensuração de resultados que os maiores 
ganhos se concentram em um percentual muito pequeno de casos (os quais 
cabem ao avaliado identi# car). Além dos cinco casos de descrição obrigatória, 
é facultada a descrição de outros casos se considerada útil pelo avaliador. 

Índice de e% cácia 
da atuação - 2012 Fórmula Cálculo

1,35 Nº de atos relevantes

acervo médio

40 instaurações + 

40 encerramentos (arquivamentos e ações) +

20 reuniões +

20 atas compromissárias +

10 recomendações acatadas +

  5 TAC’s # rmados =

135  = 1,35
100*                     

(*acervo médio de casos)

Índices de e% ciência da atuação - 2012

Classes de
resultados

Número e
percentual de

casos encerrados
por tipo de

impacto

Tempo
médio de

resposta por 
tipo

Custo médio de
processamento
por caso # ndo e

por tipo

Custo, por tipo
e médio, dos

atos relevantes
praticados

Sem
impacto social 20 50% 200 dias R$ 18.556,00

R$ 604.796
(40 casos)

Com impacto
social presumido 15 37% 600 dias R$ 55.668,00

R$ 529.197
(35 casos)

Com impacto
social concreto 

e medido
5 13% 1800 dias R$ 167.006,35

R$ 907.195
(60 casos)

Total/média
geral

40
casos

100% 550 dias R$ 51.029,73
R$ 15.119,92 

(135 atos)
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5. Conclusões

 Neste artigo a# rma-se a viabilidade da medição metódica e qualitativa 
dos resultados da atuação promotorial e apresentam-se indicadores para tal 
# nalidade.
 Entende-se que não se pode adiar mais a (já há muito esperada) ava-
liação qualitativa da atuação, visto que a medição apenas quantitativa e de 

Descrição dos 5 melhores impactos sociais concretos obtidos - 2012

Nº
Descrição do 

problema
Descrição do impacto e 

variáveis
Contribução 

do MP

Outros 
contribuin-

tes

627/11

Corriqueiras
reportagens 

mostravam o 
caos no acesso ao 

aeroporto.

Mudança do ? uxo viário, sinaliza-
ção vertical, proibição de parada 

na área crítica, troca da localização 
de parada entre ônibus e táxi, ins-
talação de semáforos, marcação de 
vagas de idoso e de# ciente, lombo-

faixa, painéis de mensagem variável 
informando a disponibilidade de 

vagas. Melhoria do serviço público 
federal e diminuição de acidentes.

80% 
Protagonista

Infraero+ 
e Empresa 

municipal de 
trânsito+

010/09

Regularização 
moradias e recu-
peração créditos 
públicos federais.

Recuperação de créditos públicos 
federais e regularização de mora-
dias. 62 unidades desligadas no 
ano de 2012, a um valor médio 

de R$ 41.238,70. Num total de R$ 
2.680.515,50.

80% 
Protagonista

Emgea+, CEF+, 
Cooperativa 
Habitacional 
de Araras+, 

Habteto+, Justi-
ça Estadual

ICP 47 
2011

Negativa da 
Cohab de  outor-
ga de escrituras 

do SFH para 
# nanciamentos 
quitados, face a 

discussão jurídica 
entre a Cohab e a 
CEF sobre a quita-

ção do FCVS.

Liberação de 5.110 contratos para 
escrituração e 1510 efetivamente ou-
torgadas, assegurando devido título 
e segurança jurídica aos mutuários 
e evitando número correspondente 
de ações judiciais, ou desproteção 

em caso de falha no acesso à justiça. 
Se tomarmos, a titulo ilustrativo, o 
custo médio de processo # scal na 

JF – R$ 4.368, teremos a economia 
presumida de R$ 6.595.680.

40% 
Colaborador

Cohab Cam-
pinas+, Gab5+ 

e CEF

200132/
2010

Implantação 
do exame NAT 
para diminuir 
contaminações 

em transfusões de 
sangue.

O NAT trata-se de um exame que 
permite detectar se um doador de 
sangue foi recentemente infectado 
por doenças como aids ou hepati-
tes B e C que tem entre 84% e 68% 
de mais e# cácia. Esse percentual 

aplicado ao número de pessoas que 
se submetem ao exame dá o número 
de pessoas não infectadas decorrente 
da atuação. A partir do TAC # rmado 

a Unimed Campinas gastou em 
2012 R$ 2.022.182 na realização dos 

exames.

40% 
Colaborador

Unimed Cam-
pinas+

200020/
2009

Dano ambiental 
decorrente de 

atividade de ex-
tração mineral.

Regularização da atividade e recupe-
ração da área mediante suavização 
topográ# ca e plantio e monitora-
mento de 850 mudas de árvores 

nativas.

15% 
Auxiliar

MPE, Gab5, 
Cetesb, Justiça 

Federal

* http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf
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e# ciência gera um desequilíbrio na avaliação e mesmo na própria atuação, 
direcionando excessivamente os órgãos avaliados em direção à e# ciência (atos 
praticados com menor consumo de tempo), em prejuízo da efetividade e do 
impacto social.
 Este trabalho propõe uma avaliação concreta e objetiva do trabalho 
realizado (na medida em que deve incluir a avaliação externa), incluindo o 
impacto das escolhas, deliberadas e priorizadas ou autorrestringidas e sub-
metidas à demanda ‘natural’. É a medição e a re? exão sobre esses resultados 
que melhor permitirão e induzirão o desenvolvimento da qualidade de nosso 
trabalho.
 Os cálculos, indicadores e metodologia aqui apresentados não se pre-
tendem completos ou de# nitivos, devendo ser objeto de constante discussão, 
atualização e desenvolvimento.
 A presente iniciativa está alinhada e contribuirá para medir a reali-
zação, em relação ao planejamento estratégico do Ministério Público Federal, 
da missão, do valor da efetividade, dos objetivos estratégicos pertinentes e da 
visão, que foi construída democraticamente como “Até 2020, ser reconhecido, 
nacional e internacionalmente, pela excelência6 na promoção da justiça, da 
cidadania e no combate ao crime e à corrupção”.
 Por # m, vale lembrar que o Ministério Público recebeu legitimação ex-
traordinária para a defesa dos direitos coletivos e difusos. Como órgão de contro-
le, age tradicionalmente quando há algo errado. Como organização pública, 
quanto mais necessidades de sua responsabilidade existirem, teoricamente 
mais se justi# ca a importância da instituição e a necessidade de lhe aquinhoar 
recursos públicos. Mas numa perspectiva sustentável deve medir sua atuação 
pela diminuição dos problemas (em quantidade e qualidade) e não pela proli-
feração de respostas que correm em paralelo ao seu agravamento.
 O objetivo do Ministério Público, assim como o dos órgãos públicos em 
geral, deve ser o de devolver à sociedade, gradativamente e até o limite possí-
vel da democracia direta e participativa, a pesada incumbência de promoção 
da justiça individual e social que recebeu e pela qual zela em nome e por conta 
da sociedade, pois é extremamente frágil a legitimidade dessa representação 
dos interesses quando os próprios representados encontram-se minimamente 
em condições de exercê-la.
 

6 Destaque nosso.
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1. Introdução

 Fundada em 1888 por George Eastman, a empresa KODAK dispensa 
apresentações. Reinou absoluta por quase cem anos no mercado de # lmes 
para máquinas fotográ# cas. Na década de 80, chegou a dominar 85% do mer-
cado dos EUA. A empresa foi responsável por iniciar duas grandes revoluções 
no mercado da fotogra# a: a primeira, no # nal do século XIX, consistiu na 
invenção da máquina fotográ# ca manual, feito que descortinou o mundo da 
fotogra# a aos não pro# ssionais; a segunda foi o desenvolvimento da máquina 
digital, que, paradoxalmente, foi também a causa de sua derrocada.
 Ainda na década de 70, a KODAK já havia desenvolvido a tecnologia 
da máquina digital – antes de suas concorrentes e quinze anos antes que essas 
máquinas se popularizassem. Os dirigentes da empresa à época, no entanto, 
não perceberam o alcance daquele evento e relegaram a invenção por receio 
de que o novo invento canibalizasse seu produto de maior sucesso no mercado, 
o famoso # lme de rolo.
 Os especialistas apontam essa falha estratégica como a causa que deu 
início ao declínio desse império da fotogra# a, e que, no # m de 2011, levou a 
KODAK a pedir concordata nos EUA, em razão de graves di# culdades # nancei-
ras.
 O exemplo da KODAK é bem ilustrativo de que não importa o quão 
inovador se foi no passado; quem não consegue entender bem o presente e 
perceber a direção dos ventos que nos impulsionam para o futuro está fadado 
ao fracasso.
 O caso citado, é verdade, pode não se encaixar como uma luva a uma 
instituição pública como o MPF, mas alteando um pouco a perspectiva de aná-
lise é possível, sim, senão estabelecer um paralelo, pelo menos extrair lições do 
caso KODAK aplicáveis a qualquer empresa ou instituição que pretendam a 
longevidade e o sucesso no desempenho de sua missão existencial.

Ministério Público Federal - por que 
temer o futuro?
Algumas re8 exões sobre os caminhos 
institucionais

4

Danilo Pinheiro Dias*

* Procurador da República e Secretário-Geral Adjunto do MPF.
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 Em primeiro lugar, não se pode viver eternamente de conquistas passa-
das, por mais importantes que elas tenham sido. Aos poucos e com o passar do 
tempo, o capital decorrente de uma importante realização esgota-se, e nada 
mais se pode esperar além de alguns esparsos gestos de generoso reconheci-
mento. Em segundo lugar, é possível concluir, também da experiência repor-
tada, que o medo – não a prudência, frise-se – é um péssimo conselheiro às 
lideranças no momento de decidir os rumos que deve seguir uma instituição.  
Prender-se ao passado, àquilo que deu certo em um determinado momento 
histórico, mas que não mais funciona em face de novas demandas, é, de certa 
forma, colocar-se voluntariamente como peça obsoleta a ser descartada da en-
grenagem social. No caso, a escolha pelo passado implica a desconsideração 
do presente e, consequentemente, a rejeição do futuro.
 Nesse passo, antes que assomem acusações de arauto do # m do mun-
do, é preciso, sim, reconhecer que o Ministério Público Federal é uma grande 
Instituição, que goza ainda de incomensurável prestígio e legitimidade na so-
ciedade, em outras instituições públicas e, até mesmo, entre a classe política. 
Mesmo cientes dessa realidade, é inegável que paira na carreira uma certa in-
tranquilidade entre os membros; todos – ou quase todos – sentem-se acossados 
por uma espécie de sombra que espreita a oportunidade de lançar a escuridão 
nos caminhos institucionais. Muitos tentam dar objetividade a essa ameaça 
quase transcendente: seria a defasagem dos subsídios; seriam as investidas 
contra as prerrogativas institucionais. Nada disso, nem isoladamente, nem 
considerado em seu conjunto, é apto a explicar o fenômeno que se observa em 
nossas hostes.
 O cerne da “crise” institucional nada tem com essas questões, todas 
elas contingenciais e transitórias. O problema, a nosso sentir, é mais profun-
do e diz com a própria identidade do MPF, que precisa urgentemente decidir 
qual o seu caráter marcante e em que espectro de suas atribuições abstratas a 
instituição pode de fato fazer a diferença. Por outro lado, deve desenvolver a 
competência para melhor dialogar com os poderes constituídos – especialmen-
te o Executivo e Legislativo – e os atores políticos que operam nessa seara, acei-
tando a carga predominantemente política do exercício de suas atribuições. 
Dito de outro modo, o MPF necessita i) (re)encontrar sua verdadeira vocação; 
e ii) ser capaz de entender os códigos e símbolos políticos, de forma a interagir 
e transitar nessa esfera sem receios ou preconceitos puritanos, assumindo sua 
identidade marcadamente política, sem, no entanto, perder a imparcialidade 
e consequentemente sua credibilidade institucional.
 A inquietação, assim, que acompanha os dias e as noites do Parquet 
Federal nada mais é do que a percepção intuitiva de que o modelo de atuação 
e de organização adotados nos últimos 20 anos chegou à exaustão, e não mais 
responde às necessidades atuais, permeada pelo receio de mudar, de inovar e, 
nesse processo, perder a alma...

2. Em busca da verdadeira identidade

 No que se refere ao (re)encontro de sua identidade, deve-se admitir que 
equacionar tal dilema não é tarefa fácil. Para isso, a primeira pergunta que a 
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classe deve responder a si mesma é: o que é, na essência, o MPF, e o que que-
remos ser daqui para frente? Essa questão aparentemente singela nos coloca 
diante de uma assustadora encruzilhada, ponto existencial onde devemos es-
colher um caminho e esquecer de# nitivamente o outro por ser incompatível. 
Explico melhor. Hoje, há duas formas de encarar a instituição: para uns o MPF 
é antes de tudo um símbolo que sintetiza ou encarna os bons valores republi-
canos, e que se basta a si mesmo; para outros, é uma importante instituição da 
República, mas que, como as outras, precisa legitimar-se com serviços presta-
dos à sociedade, demonstrando os resultados efetivamente alcançados.  É certo 
que dentro de cada um desses dois grupos não há propriamente homogenei-
dade de ideias; excluídas, no entanto, as divergências consideradas marginais 
para a análise aqui desenvolvida, essencialmente os pensamentos conduzem 
a um só caminho, a uma mesma escolha.
 Pois bem, aqueles que acreditam que o MPF não só pode, como deve 
continuar a atuar em todas as áreas de interesse da sociedade, aferrando-se a 
uma leitura romântica/literal e, a meu sentir, rasa da Constituição e das Leis, 
bem como os que enxergam uma proporção direta entre a quantidade de atri-
buição e a intensidade de poder, elegeram para o MPF, de forma consciente ou 
inconsciente – o que pouco importa para # ns práticos –, um papel simbólico no 
concerto político institucional do país.
 Ora, é evidente que poucos assumem claramente a sua escolha com 
todas as consequências que dela necessariamente advêm. O discurso mais co-
mum e confortável é aquele que procura conciliar óleo e água pelos tentadores 
recursos da retórica: quer-se um MPF que atue em todas as áreas da tutela 
coletiva (patrimônio público, questão indígena, ambiental, patrimônio histó-
rico, direitos humanos) e na área criminal com a máxima e# ciência, evitando 
a seletividade e o estabelecimento de prioridades entre os diversos temas de 
atuação. Essa ideia, embora imbuída dos melhores propósitos, é, para dizer o 
mínimo, ingênua. Uma instituição que estivesse apta a atuar em todas essas 
áreas, nos parâmetros hoje utilizados no MPF, com e# ciência e expertise, já 
teria se substituído ao Poder Executivo com folga. Poderia então o MPF almejar 
uma estrutura que emulasse os órgãos técnicos do Poder Executivo (IBAMA, 
FUNAI, IPHAN etc)? A pergunta, por óbvio, é meramente retórica, pois, no 
mundo real, não há condições materiais para que o MPF logre esse intento, 
seja do ponto de vista # nanceiro, seja do ponto de vista operacional. Não ha-
veria orçamento que comportasse ambição institucional dessa envergadura, 
nem estrutura gerencial que desse conta de tanta diversidade. Por # m, não 
parece que o arcabouço jurídico-constitucional relativo ao MP, interpretado 
sistematicamente e com racionalidade, dê guarida a entendimento com esse 
desmesurado alcance.
 Disso, então, conclui-se que o MPF não pode – nos moldes atualmente 
seguidos pela instituição, repito – desenvolver em todas as áreas especializa-
das a expertise necessária a uma atuação coordenada, equilibrada e, acima de 
tudo, e# ciente. Caso insista nessa particular forma de ser, restará apenas um 
caminho, o qual  se pode desdobrar em duas vertentes: sob o aspecto simbó-
lico, arvorar-se a instituição em uma espécie de reserva moral da República e 
em um farol dos bons valores destinado a guiar a sociedade à redenção; e, sob 
o aspecto prático, aceitar-se como a instituição defensora das causas irreme-
diavelmente perdidas, ou, sendo mais realista, como um “joguete inocente” 
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nas mãos de grupos organizados em prol do bem, mas cujos interesses verda-
deiros não poucas vezes são inconfessáveis. O MPF seria, assim, o inocente útil, 
a consolar-se com a certeza de que, mesmo ao errar fragorosamente em suas 
ações, ninguém ousaria duvidar de suas boas intenções – tal benefício, hoje, a 
bem da verdade, não nos é mais concedido por quase ninguém. Somos, assim, 
desafortunadamente, uma instituição ainda sem estratégia de# nida na área 
# m, sem pauta própria, vagando ao sabor dos ventos ou estacionando nas 
calmarias em locais não muito desejáveis. E como muito bem anotou Alvin 
Tof? er, quem não tem sua estratégia própria, faz parte da estratégia de alguém. Eis 
um fato incontornável.
 Nesse contexto, estaríamos reservando ao MPF o papel simbólico das 
virgens vestais, aquelas que, mesmo sem um objetivo existencial muito con-
creto, eram as guardiãs imaculadas de valores simbólicos da Roma antiga, 
circunstância que, por certo, tornavam-nas # guras das mais con# áveis e so-
cialmente respeitadas. Resta apenas saber se a sociedade brasileira atual está 
disposta a bancar o custo de uma instituição com tal natureza. Lembro-me 
aqui das lúcidas palavras de Fábio Medina Osório: “nenhuma instituição so-
brevive ou se legitima apenas pelo discurso de defesa abstrata dos valores sociais”. 
Concluindo, a# rma ainda o autor que “é necessário identi& car quais os valores 
concretamente abrigados na sociedade e que se encaixam nos esquemas abstratos da 
Constituição ou das leis” (Garcia, 2008).
 A outra alternativa – que a mim parece mais realista e condizente com 
nossa natureza – seria a reformulação dos paradigmas de atuação. Isso pas-
saria primeiro pela aceitação de uma realidade clara e evidente: o Ministério 
Público não foi jurídico ou politicamente concebido para “salvar” o país de si 
mesmo nem de ninguém. A uma, porque, por evidentes razões, esse objetivo 
seria impossível de alcançar; a duas, porque essa ideia não deixa de ? ertar, 
de certa forma, com uma concepção fascista segundo a qual o bem coletivo 
e a salvação das massas só poderia vir do Estado.  Nesse último caso, há ain-
da uma questão subjacente a merecer re? exão: essa salvação viria de uma 
instituição despida da legitimidade própria das instâncias democraticamente 
eleitas, ou seja, com algum dé# cit de representatividade.
 Nessa ordem de ideias, é preciso também que o MPF se concilie com 
as suas naturais limitações, especialmente em face da grande amplitude de 
atribuições que lhe foram constitucionalmente impostas. Buscar o caminho 
de uma interpretação constitucional mais # nalística e principiológica, e me-
nos literal, em relação às expectativas sociais já seria um bom começo. Esse 
passo de “autoconhecimento” tornaria necessariamente o MPF apto a atender, 
racionalmente, todas as pautas que o legislador constituinte criou para ele, e, 
tão importante quanto, em condições de atingir esses objetivos com realismo, 
coerência e e# ciência.
 É o convite a uma re? exão. Uma reformulação de paradigmas de atua-
ção e de organização. Um profundo processo de reformas internas que seja # el 
à essência e à origem do MPF, e acima de tudo que não desborde dos limites da 
institucionalidade, com vistas à superação de crise sem ruptura institucional.
 Nesse caminho, seríamos necessariamente conduzidos a uma verdadei-
ra e marcante identidade coletiva, em meio a um processo de (re)construção de 
um modelo institucional apto a dialogar com os demais atores políticos e com 
a sociedade de forma menos idiossincrática. No ponto, embora não seja possí-
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vel aqui desenvolver a questão como ela mereceria, pode-se a# rmar, de logo, 
que essa identidade, esse traço marcante, deverá, a nosso sentir, confundir-se 
com as áreas de atuação em que o MPF é absolutamente indispensável aos 
interesses da sociedade: o crime, com ênfase no combate à corrupção, e a pro-
moção de direitos humanos. Nessas esferas de interesses sociais, o MPF jamais 
será descartável ou mero coadjuvante; terá sempre um papel de protagonista, 
mas deverá aceitar que o protagonismo na atuação penal e na defesa dos di-
reitos humanos impactará a abrangência de sua atuação em outras áreas.
 A atuação criminal está na gênese e no DNA do Ministério Público. A 
ação penal pública é privativa do Parquet, mas, apesar disso, a instituição não 
tem logrado # rmar-se como agente protagonista seja na investigação criminal 
seja na formulação de políticas de segurança pública. É certo que esse proble-
ma é multifatorial (concorrência de outras instituições, di# culdades no diálogo 
com o poder político etc), mas é inegável também que o fator preponderante a 
impedir que o MP se empodere nessas áreas está na dispersão interna de ener-
gia, consubstanciada em uma atuação que não canaliza com racionalidade 
os recursos necessários para o exercício da função que a própria Constituição 
elegeu como o mais importante meio de promoção, pelo MP, da defesa da or-
dem jurídica e do regime democrático.
 Por outro lado, a promoção dos direitos humanos, por meio especial-
mente da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, deve, a nos-
so sentir, integrar também as linhas de ação prioritária da instituição. Nessa 
área, o trabalho do MPF será sempre imprescindível, independentemente do 
desenvolvimento econômico, social e institucional que o país venha a alcan-
çar no futuro. A realidade de outras nações que chegaram a um maior nível 
de desenvolvimento demonstra que a questão da tutela e implementação dos 
direitos humanos é sempre candente, merecendo uma especial atenção do Es-
tado, especialmente em razão da constante tensão interna entre os direitos que 
orbitam nessa esfera. Nesse sentido, a participação de uma instituição com as 
características do Ministério Público Federal – autônoma e independente em 
relação aos demais poderes – revela-se não apenas desejável, mas imprescin-
dível para a garantia e a implementação, no maior alcance possível, desses 
direitos, atuando o MPF como um e# ciente mediador no contexto de uma so-
ciedade altamente con? ituosa.
 Acatar isso implica necessariamente aceitar também que a atuação 
do Ministério Público nas demais áreas só faz sentido se se entender que sua 
atribuição não penal é meramente residual. Ou seja, que a atuação, espe-
cialmente na tutela coletiva, deve ser rigorosamente seletiva, de forma que 
a instituição não se substitua aos órgãos públicos e à própria sociedade civil 
organizada, aceitando inclusive o direito de errarem. Aqui, a presença do MPF 
deve ser restrita e eventual, mas não menos importante.
 Para isso, o plano de ação institucional na tutela do meio ambiente, 
do patrimônio histórico e cultural, de minorias, do consumidor etc. deve, em 
alguns casos, priorizar o trabalho desenvolvido por órgãos públicos especiali-
zados nas respectivas matérias; em outros, a atuação de organizações da pró-
pria sociedade civil. Nessas áreas, um bom índice de desempenho institucional 
seria aquele que medisse a retração da presença do Parquet ao longo do tempo. 
Em outras palavras, o principal trabalho do MPF na tutela coletiva seria atu-
ar fortemente na emancipação dos órgãos do Executivo já existentes e espe-
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cializados nos respectivos temas e das organizações da sociedade, intervindo 
diretamente para coadjuvar na formulação de políticas públicas referentes a 
direitos coletivos e difusos. Apenas excepcionalmente, sempre dentro de di-
retrizes e parâmetros restritivos, preestabelecidos institucionalmente, teria lu-
gar a sua atuação em casos concretos. Desse modo, melhor estaria o trabalho 
dos órgãos públicos especí# cos e também da sociedade civil organizada e, por 
conseguinte, mais efetivas terão sido as ações do Ministério Público na defesa 
desses direitos.
 Não fosse pelos motivos já expostos, tal postura institucional seria ple-
namente justi# cada por uma incontornável razão de ordem prática: com o 
passar do tempo, os órgãos especializados na defesa de minorias, do meio 
ambiente, do patrimônio histórico, além da própria sociedade civil, tendem 
a avançar em termos de organização interna e de e# ciência em suas áreas de 
atuação. Assim, caso o MPF não reveja sua abordagem nesses temas, a insti-
tuição poderia tornar-se, no limite extremo, um agente disfuncional no siste-
ma, causando embaraços à plena efetivação dos interesses que a Constituição 
lhe cometeu resguardar.

3. Reconstruindo pontes

 O outro aspecto da crise institucional diz, a nosso sentir, com o delibe-
rado afastamento institucional do palco político e a gradual perda de capaci-
dade de diálogo com o sistema representativo, circunstância que tem levado 
ao esgarçamento das relações interinstitucionais, em prejuízo da própria socie-
dade.
 Há razões históricas para esse movimento pendular que retirou o MP 
do seio do Estado e o levou a blindar-se de forma quase inexpugnável contra 
as injunções políticas das instâncias representativas. Deve-se reconhecer que 
se desvincular do Estado a quem serviu por quase trinta anos durante todo 
o período de exceção, para se tornar, após o processo constituinte de 1988, a 
grande instituição defensora da sociedade e do regime democrático, exigiu do 
Parquet muita habilidade política e senso de oportunidade (ARANTES, 2002), 
mas não se pode também deixar de registrar que tal movimento trouxe tam-
bém efeitos re? exos, consubstanciados principalmente na autoexclusão da po-
lítica e na persistente descon# ança no sistema representativo.
 Esse fenômeno não deixa de ser curioso, especialmente se observarmos 
que ao longo dos últimos quarenta anos, antes, portanto, do advento da CF88, 
a instituição obteve importantes vitórias na seara legislativa, com praticamen-
te nenhum revés digno de nota, a despeito de muitas investidas.
 No início da década de 70, novas perspectivas surgiram para a atuação 
da instituição com o art. 82, III, do CPC, incorporando e aperfeiçoando tese 
apresentada pelo Promotor de Justiça gaúcho Sérgio Franco (Arantes, 2002). 
Dez anos após, a LC 40/81, Lei Orgânica do MP estadual, que conferiu a esse 
ramo maior autonomia. Ainda em 1981, a Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei nº 6.938/81) criou o que seria o embrião da ação civil pública, 
em seu art. 13, § 1º, concedendo legitimidade ao MP para manejá-la.
 Em 1985, veio a grande vitória do MP, no palco legislativo. Concorren-
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do com o projeto de lei elaborado pelos juristas Ada Pellegrini Grinover, Kazuo 
Watanabe, Candido Rangel Dinamarco e Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, 
encaminhado ao Congresso Nacional pelo Deputado Federal Flávio Bierrenba-
ch, o projeto de lei do MP paulista, elaborado pelos Promotores de Justiça A. 
M. de Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nelson Nery Júnior - ambos criavam a 
ação coletiva no Brasil -, sai vencedor da disputa, sendo aprovado como a Lei 
7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
 Na constituinte de 1987/1988, o MP consolidou # nalmente seu status 
de defensor dos interesses relevantes da sociedade. Já em 1989, foi editada a Lei 
do Portador de De# ciência – Lei 7.853/89, trazendo o Parquet como # gura de 
relevo da defesa dos interesses dos de# cientes físicos. Em 1990, vem o ECA que, 
coerentemente com o sistema constitucional vigente, coloca o MP em  posição 
de destaque na tutela da infância e da juventude. Assim também foi com o 
CDC, Lei 8.078/90, em relação ao consumidor. Em 1993, é promulgada a Lei 
de Improbidade Administrativa, legitimando o Parquet para o manejo da ação 
destinada à aplicação das sanções cominadas aos agentes ímprobos. Ainda 
nesse ano, adveio a LC 75/93 – Lei Orgânica do MPU - aprovada praticamente 
com o conteúdo integral do projeto encaminhado ao Congresso Nacional, além 
da Lei Orgânica dos Ministérios Públicos dos Estados – Lei 8.625/93.
 A partir daí praticamente todas as leis que trataram de temas de inte-
resse social1, trouxeram atribuições para o MP, o que demonstra ainda muito 
vigor da instituição para fazer frente aos desa# os que a atualidade lhe impõe.
 Importante destacar ainda a expressiva vitória institucional no ano 
de 1999, com a rejeição, pelo Congresso Nacional, do projeto de lei conhecido 
como “lei da mordaça”, que restringia os pronunciamentos de promotores e 
procuradores sobre casos que estes conduziam.
 Outro dado digno de nota, neste particular, é o índice de projetos de lei 
apresentados ao Congresso Nacional pelo MP. De acordo com pesquisa reali-
zada por Myriam de Fátima Correa de Mello2, até o ano de 2008, o Ministério 
Público tinha obtido o índice de 70% de aprovação dos PLs por ele apresenta-
dos na Câmara dos Deputados, sendo que os outros 30% ainda estavam em 
tramitação. Nessa mesma pesquisa, constatou-se que nada menos do que 81% 
dos PLs em tramitação eram positivos para o Ministério Público.
 É fundamental, nesse sentido, que a instituição não esqueça que as suas 
mais importantes conquistas se deram na peleja política, por meio de um traba-
lho persistente de sensibilização dos atores políticos sobre a importância do MP 
na defesa dos interesses sociais mais caros, sem que isso tenha ao longo de sua 
história maculado de qualquer forma sua independência e autonomia; antes 
pelo contrário, o que a realidade demonstra é que essas garantias saíram fortale-
cidas com tal postura. O MP e, no caso, o MPF foram concebidos, por óbvio, para 
operar na sociedade brasileira, como instrumentos de auxílio na implementação 
das importantes conquistas sociais trazidas a partir da Constituição de 1988. A 
autonomia que lhe foi concedida pelo Estatuto Constitucional é, nessa linha de 
entendimento, um meio para se atingir um # m, e não uma autorização para que 
a instituição se descole e se afaste do meio em que precisa agir, ainda que sob 
pretexto de proteger a sua imparcialidade (rectius: neutralidade).

1 Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

2 Judicialização e Representatividade: A representação funcional na percepção dos representantes 
políticos da sociedade brasileira, 2009. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (http://bd.camara.gov.br)
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4. Conclusão

 A questão, pois, que coloca em xeque a “alma” do MPF nada tem a 
ver com sua capacidade de mudança e de adaptação aos novos tempos ou 
com sua disposição de abrir-se ao diálogo. Diz mesmo é com seu tirocínio, sua 
força e coragem para decidir, com acerto e serenidade – enquanto isso ainda é 
possível –, o caminho a trilhar para o futuro: poderemos ser uma organização 
ética, mas também pragmática, que cultua valores republicanos e, por isso 
mesmo, busca otimizar suas forças para servir à sociedade, e não apenas aos 
propósitos de autorrealização pessoal. Uma instituição capaz de abrir mão da 
(pseudo) segurança forjada no insulamento e de dispor-se ao diálogo constru-
tivo, em busca não de soluções ideais e utópicas para problemas reais, mas de 
caminhos de consensos possíveis com os atores sociais, inclusive e sobretudo os 
atores políticos de nossa sociedade.
 Volto, aqui, novamente, à KODAK. O ponto de tangenciamento –   apa-
rentemente improvável – entre o MPF e a famosa empresa de fotogra# a reve-
la-se candente e de# nitivo nas palavras de Robert Burley, em livre tradução, 
“embora a KODAK tenha se antecipado à inevitável ascensão da fotogra& a digital, 
a sua cultura corporativa estava muito enraizada nos sucessos do passado, 
impedindo a ruptura necessária para abraçar completamente o futuro”. E 
conclui o professor da Reyrson Toronto University, “sua história foi muito im-
portante para eles, uma rica história centenária, período em que eles & zeram coisas 
incríveis e ganharam muito dinheiro ao longo desse caminho. Agora, sua história 
tornou-se um passivo.”3 (gn)
 Encerro assim essas re? exões, exortando o MPF à mudança tão neces-
sária quanto salutar. Não é fácil, bem o sei. Os anos 90 foram o nosso woods-
tock institucional, e aquelas crenças idealistas, de tão verdadeiras e sinceras 
– deve-se reconhecer –, foram capazes de nos impulsionar com sucesso até 
aqui. Somos, sim, tributários daqueles dias inesquecíveis. Contudo, a voz da 
razão serena e madura ecoa tonitruante e in? exível para os que têm “ouvidos 
de ouvir”: “o sonho acabou”. Permanecer como se está, ou como se foi outrora, 
não pode ser considerado uma escolha válida na quadra em que nos encontra-
mos. Mudanças meramente cosméticas e super# ciais também não atendem. 
Os tempos ainda são de bonança, e, por isso, é a hora de pensar o futuro com 
destemor. Sim, é possível continuarmos apegados a nosso “# lme de rolo” que 
sempre nos pareceu tão e# ciente e avançado, ou também àquela crença ju-
venil e ingênua de que a contracultura rock n’ roll salvará o mundo dos seus 
con? itos brutais. Nesse caso, seria bom também esperar, com a mesma convic-
ção, que o progresso estanque diante de nós, reverente às nossas virtudes ima-
culadas e aos nossos nobres propósitos messiânicos. Só não devemos esquecer 
que em um futuro não tão distante a sociedade a quem devemos servir cobrará 
a fatura da energia e do tempo empenhados em um sonho romântico e, na 
atual quadra, também inconsequente.

3 http://business.time.com/2012/01/20/in-kodak-bankruptcy-another-casualty-of-the-digital-revolu-
tion/ (Time Magazine Business)
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O Procurador-Geral da República e a 
imagem institucional do Ministério 
Público Federal

5

Eugênio José Guilherme de Aragão*

1. Introdução

 É consenso entre operadores do direito que o Ministério Público Federal 
não está passando por boa fase em sua articulação com os demais poderes 
e órgãos da República. A degradação do relacionamento em especial com o 
Legislativo e o Executivo atingiu momento crítico, a ponto de se dar como alta-
mente provável a perda de atribuições e prerrogativas de seus membros e, com 
isso, de sua própria capacidade de atuação orgânica. As causas são variadas 
e a origem do progressivo isolamento institucional é remota. Mais importante 
do que buscar um culpado pelo processo de desgaste é examinar como, dora-
vante, dele se pode sair. Um papel especial cabe ao Procurador-Geral da Repú-
blica, como chefe da instituição. No limiar de um novo mandato, é chegada a 
hora de indagar o que ele, o futuro titular da che# a, pode fazer para rea# rmar 
o espaço do Ministério Público Federal? Quais iniciativas deve tomar? Caberia 
uma reorganização da Casa e da carreira? É para responder a estas perguntas 
cruciais que resolvemos por mãos à obra neste curto texto, antes de tudo acre-
ditando que o lugar do Ministério Público no quadro constitucional brasileiro 
é por demais grave para ser desperdiçado ou amesquinhado. Adotar, aqui, 
eventualmente a sinceridade da autocrítica é um gesto de fé na capacidade de 
autossuperação da instituição e um começo para rea# rmar seu lugar e garan-
tir a continuidade de seus relevantes serviços para a democracia.
 Esta contribuição é dividida em três partes, sem pretensões de esgotar o 
tema. Na primeira, descrevem-se os contornos da crise atual do Ministério Pú-
blico Federal; apontam-se causas possíveis para o isolamento institucional. Na 

 * Subprocurador-Geral da República e Corregedor-Geral do Ministério Público Federal; é, ainda, doutor 
em Direito pela Ruhr-Universtät Bochum (Alemanha), mestre em Direito Internacional dos Direitos Huma-
nos pela University of Essex (Reino Unido) e professor adjunto da Universidade de Brasília.
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segunda, busca-se estabelecer o papel do Procurador-Geral da República como 
principal ator e articulador político da instituição e, # nalmente, na terceira, 
sugerem-se estratégias que possam ser adotadas pelo futuro Procurador-Geral 
da República para recuperar a imagem e o espaço do Ministério Público Fede-
ral entre os poderes e órgãos do Estado.

2. Origens da crise atual do Ministério Público Federal

 O isolamento institucional do Ministério Público Federal é causado por 
falhas estruturais na concepção orgânica e por falhas humanas em sua fun-
cionalidade. Constata-se, no mais, forte in? uência, em sua atuação presente, 
do ambiente político carregado, estimulado pela mídia, com permanentes em-
bates com o Executivo e o Legislativo. A aposta no confronto em nada con-
tribui para prestigiar a instituição como protagonista na intermediação de 
con? itos sociais, como originalmente idealizada.
 No auge de seu prestígio, o Ministério Público brasileiro foi reconcebido 
na Constituinte de 1987-1988 para superar seu papel tradicional de órgão de 
persecução penal. A capacidade de alguns de seus atores, a partir da redemo-
cratização de 1985, de oferecer, como proativos # scais da lei, soluções criativas 
de políticas públicas para a realização de direitos coletivos e interesses difusos 
logrou enorme retorno no novo desenho constitucional, # rmando-se o órgão 
como interlocutor estatal entre sociedade e governo. Para tanto, pôde valer-se 
do inquérito civil e da ação civil pública. A Lei Orgânica do MPU e a Lei da 
Improbidade Administrativa fortaleceram esses instrumentos, por um lado ga-
rantindo aos membros plena independência de atuação orgânica, pressupon-
do agir concertado dentro da instituição, de conformidade com os princípios 
de unidade e indivisibilidade institucional; por outro lado, outorgando-lhes 
capacidade de admoestação administrativa, com poderes requisitórios e de 
ampla investigação de práticas lesivas ao patrimônio público. Internamente, 
o Ministério Público Federal, em particular, organizou-se de forma a esvaziar o 
poder de interferência de órgãos de sua estrutura central na atuação periférica; 
criou-se ambiente funcional não hierarquizado, calcado no princípio eletivo 
para o provimento da maioria dos cargos de revisão e coordenação interna. 
Só o cargo do Procurador-Geral da República escapou dessa tendência por de-
terminação constitucional: continua, ele, a ser provido, até os dias atuais, por 
livre escolha da Presidência da República, sujeita, apenas, à aprovação do 
Senado Federal para nomeação por mandato de dois anos renováveis.
 A razão prática dessa nova organização interna era a típica reação da 
época às práticas do regime militar. Vivia-se momento em que todo tipo de 
dirigismo e hierarquia institucional soava como manipulação autoritária e 
desvio do interesse público. Já a razão teórica era a fundada na missão consti-
tucional da renovada instituição, incumbida, conforme art. 127 da lei maior, 
da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis”. Como órgão de defesa da democracia, era o senso 
comum, o Ministério Público tinha que se organizar de forma “democrática”.
 O prestígio e os poderes dessa instituição atraíram a invídia corpora-
tiva de várias carreiras de outras organizações estatais. Passaram a ver o Mi-
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nistério Público como rival, mas também como modelo a ser reproduzido. E a 
carreira dos Procuradores da República em particular não soube lidar com essa 
contrariedade, encarando-a como risco a suas conquistas apenas.
 Com o passar dos anos, parece que a trajetória de sucesso do Minis-
tério Público, em especial do Ministério Público Federal, passou a sofrer uma 
in? exão. Aquilo que parecia ser sua maior virtude, a independência de seus 
membros, a “democracia” interna e o poder de admoestação administrativa 
nas mãos de cada um sem controle central, passou a ser causa de seu desgaste 
e de sua disfuncionalidade. A incapacidade de atuação coordenada, o volun-
tarismo de alguns, a rivalidade mal resolvida com outras carreiras de Estado 
e o ressentimento de atores políticos pela falta de diálogo e pela exposição 
desnecessária de suas mazelas por membros da instituição in? igiram prejuízos 
até agora inestimáveis para a posição do Ministério Público Federal no quadro 
constitucional. Para agravar a situação, os Procuradores-Gerais da República, 
nos últimos anos, não puderam ou não quiseram enfrentar as raízes do malo-
gro – antes, as reforçaram; o órgão interno de deliberação máxima, o Conse-
lho Superior, passou a agir frequentemente de forma populista, visando, mui-
tos de seus componentes interessados em renovar seus mandatos, a agradar 
seu eleitorado, mesmo que em detrimento da higidez funcional da instituição. 
Em consequência, os coordenadores de Câmaras de Coordenação e Revisão se 
viram, por vezes, desautorizados a tomar iniciativas de concertar a atuação 
coletiva e o Corregedor-Geral di# cilmente logrou obter respostas adequadas 
em procedimentos disciplinares postos à deliberação do colegiado maior.
 Tudo isso apenas serviu para solidi# car a cultura anárquica de atuação 
descontrolada. Para coroar o processo, na rede interna de comunicação entre 
os membros do Ministério Público Federal perdeu-se o respeito a colegas, órgãos 
internos e atores políticos externos, sendo corriqueiro o tom de deboche ofen-
sivo em mensagens de acerba crítica contra tudo e contra todos. A arrogância 
pública de alguns no julgamento favorável de si e na condenação implacável 
dos outros não chega mais a estranhar ninguém no ambiente interno. Se-
quer o vazamento esporádico de mensagens à imprensa e a terceiros estranhos 
conseguiu sensibilizar os usários da rede. Omitem-se os que poderiam fazer a 
diferença. Neste ambiente, os riscos à posição e atuação do Ministério Público 
são encarados com autocomiseração, vendo-se, parte expressiva dos membros, 
incapazes de autocrítica, como vítimas de uma grande conspiração contra si.
 Muito do desvio atual não foi e não poderia ser previsto no momento 
Constituinte. No caso do Ministério Público Federal, tratava-se, ainda, de or-
ganização relativamente pequena, com ambiente funcional quase familiar, 
em que a informalidade dominava o trato entre seus membros. O Procura-
dor-Geral da República, acessível a todos, provia tudo, desde a negociação de 
recursos orçamentários, o reconhecimento de vantagens pessoais, a concessão 
de licenças, bem como o exercício do poder disciplinar e do poder regulamen-
tar. Ninguém, àquela época, poderia antever o crescimento da instituição e de 
sua complexidade nos anos por vir. Este se deu de forma empírica, sem plane-
jamento. O recrutamento de novos membros manteve seu antigo feitio arte-
sanal, por concurso público de provas e títulos administrado internamente, a 
privilegiar o conhecimento enciclopédico jurídico dos candidatos, ao invés de 
habilidades organizacionais como a capacidade de trabalho em equipe. Em 
resumo, a instituição não estava preparada para os desa# os que ora enfrenta.
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 Estes desa# os estão na ordem do dia. Sai um Procurador-Geral da Re-
pública que centralizou sua atuação no embate com forças políticas que sus-
tentam o governo e pouco fôlego teve para mudar o ambiente institucional 
adverso, até porque, para tanto, teria talvez que promover reformas que exi-
giriam respaldo legislativo que o momento não oferece. Entra outro Procura-
dor-Geral da República que dirigirá uma instituição sob a crítica cerrada de 
diversos setores do Estado por sua incapacidade de dialogar, por sua prática 
de expor publicamente muitos daqueles que são alvos de sua atuação perse-
cutória. Para reverter a conjuntura desfavorável, o novo chefe do Ministério 
Público Federal deverá dar claros sinais para dentro e para fora de que fará 
uma gestão diferente. Diferente não de seu antecessor apenas, diferente do que 
se fez nos últimos anos em termos de planejamento e de gestão consequente da 
consolidação do lugar do Ministério Público no quadro constitucional.

3. Quem é o Procurador-Geral da República?

 Na história do Brasil, o Procurador-Geral da República tem sido # gura 
discreta. Até 1934, era um dos ministros da Corte Suprema que exercia o car-
go. A partir de então e até 1988, passou a ser múnus próprio, mas seu titular 
era demissível ad nutum. Somente com a constituição em vigor é que o cargo 
assumiu contornos de che# a de poder, com mandato de dois anos renová-
veis, podendo ser destituído por iniciativa do Presidente da República e com o 
concurso da aprovação de maioria absoluta do Senado Federal. Além de ser 
titular de iniciativas de controle concentrado de constitucionalidade, tem atri-
buição para promover, em alguns casos, a intervenção federal nos estados, o 
incidente de deslocamento de competência de feitos estaduais para a justiça 
federal em caso de graves violações de direitos humanos e a ação penal contra 
detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal 
e no Superior Tribunal de Justiça. Nessa qualidade, comanda investigações 
criminais contra o Presidente da República, contra ministros de Estado, contra 
senadores, deputados federais e governadores, dentre outros atores políticos. 
A par disso tudo, o Procurador-Geral da República é, ainda, Procurador-Geral 
Eleitoral, che# ando o Ministério Público junto à justiça eleitoral.
 Na atual Constituição, o poder do Procurador-Geral da República cres-
ceu sobretudo na gestão institucional. De# nido como “chefe do Ministério Pú-
blico da União” (que, além do Ministério Público Federal, inclui o do Trabalho, 
o Militar e o do Distrito Federal e Territórios), ele é o gestor de organização com 
autonomia funcional, administrativa e orçamentária, dispondo de iniciativa le-
gislativa no interesse da instituição e de suas carreiras. Ações do chefe do Execu-
tivo que tangenciem essa autonomia constituem crime de responsabilidade.
 A Lei Orgânica do Ministério Público da União limitou, entretanto, a ca-
pacidade de ação do Procurador-Geral da República sobre a atuação dos mem-
bros da instituição. Nesse particular, parece que, hipertro# ado o princípio da 
independência funcional destes, foram pouco explorados pelo legislador os prin-
cípios da che# a institucional e os da unidade e da indivisibilidade. Na prática, 
é o Conselho Superior, presidido pelo Procurador-Geral, que exerce a supervisão 
máxima da instituição e seus componentes são, para esta tarefa, eleitos, numa 
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parte, pelo Colégio Geral dos Procuradores da República e, em outra parte, pelo 
colégio mais restrito dos Subprocuradores-Gerais, membros do # nal de carreira. 
Os demais cargos de coordenação e atuação disciplinar ou são de escolha exclu-
siva do Procurador-Geral (coordenadores de Câmara de Coordenação e Revisão, 
Vice-Procurador-Geral e Vice-Procurador-Geral Eleitoral), ou, ainda que por ele 
escolhidos, devem contar com apoio do Conselho Superior que prepara a lista 
de candidatos ou é previamente ouvido (Corregedor-Geral, Procurador Federal 
dos Direitos do Cidadão e membros e suplentes de Câmaras de Coordenação e 
Revisão não coordenadores). A administração interna da instituição (a ativida-
de-meio) é toda escolhida pelo Procurador-Geral, que detém larga margem de 
discricionariedade para organizar sua estrutura.
 Em resumo, por mais que a Constituição tenha conferido ao Procu-
rador-Geral da República atribuições gravíssimas para a governabilidade do 
país e lhe outorgado mandato para che# a de uma instituição funcional, ad-
ministrativa e # nanceiramente autônoma, a legislação orgânica despiu-o de 
capacidade de interferir sobre a atuação dos membros, que, apesar de inde-
pendentes individualmente, devem agir unitariamente, dentro de uma orga-
nização indivisível, pressupondo coordenação e correção de desvios quando 
ocorrem. Boa parte do malogro institucional atual se deve a essa incapacidade 
de interferência coordenadora e corretiva.

4. Desa% os para o novo Procurador-Geral da República

 A recuperação do prestígio do Ministério Público e, em especial, do Mi-
nistério Público Federal, depende de tornar a instituição coordenável em sua 
atuação orgânica. Em outras palavras, é mister redimensionar a independên-
cia funcional no contexto dos outros dois princípios institucionais na constitui-
ção, o da unidade e o da indivisibilidade. O primeiro indica que a instituição, 
para fora, deve agir como órgão monolítico, com uma só voz, harmônico, 
não sendo admissíveis ações desencontradas, contraditórias; o segundo suge-
re que, internamente, cada membro age pelo todo, indiferentemente se o faz 
como autor de ação ou como # scal da lei, se atua em primeiro grau, em grau 
de apelação ou em grau especial ou extraordinário: o membro não pode ser 
desautorizado por outro nos limites de sua atribuição. 
 Esses princípios devem ser aplicados articuladamente. A independên-
cia funcional não é uma panaceia que justi# ca toda e qualquer atuação, por 
mais disparatada que seja. Em primeiro lugar, trata-se de princípio institucio-
nal e não de prerrogativa individual. É a instituição, para fora e na organiza-
ção interna da atuação de cada de seus membros, que é independente em sua 
funcionalidade, não podendo estar sujeita a pressões de ordem política. Mas 
essa independência é distinta da do juiz, que age sob provocação e, por isso, 
pode exercê-la autarquicamente; o Ministério Público, pelo contrário, tem ini-
ciativa de ação e, por isso, a independência de atuação pressupõe agir unitário 
e internamente coordenado.
 Caberá ao Procurador-Geral da República, num novo momento, ga-
rantir essa atuação concertada e disciplinada, usando seu poder de che# a da 
instituição. Não cabem mais voluntarismos desagregadores. Para tanto, as 
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Câmaras de Coordenação e Revisão e o Conselho Institucional deverão ser 
prestigiados e reforçados em suas atribuições. Se necessário for, a Corregedoria 
deverá exercer sua missão corretiva e sancionadora, apoiada por um Conselho 
Superior que reconheça a gravidade do momento e passe a agir de molde mais 
institucional e menos corporativo.
 Para combater corriqueiras expressões populistas internas em órgãos 
centrais, talvez seja o caso de, por via de alteração da Lei Orgânica, restringir 
a eletividade de cargos, sem se abrir mão da garantia de mandato. O Conselho 
Superior tem que ter capacidade de atuação contra impulsos corporativistas, 
ainda que majoritários na classe, a# rmando os princípios institucionais sem 
medo de desagradar eleitores. A solução seria introduzir a rotatividade e a 
antiguidade como princípios para o provimento dos cargos de conselheiros, 
cada um dos Subprocuradores-Gerais, em ordem de idade funcional, exercen-
do mandato por dois anos. O Procurador-Geral da República poderia, talvez, 
indicar alguns dos membros do Conselho para garantir estabilidade da go-
vernança interna, sem prejuízo de um número menor de conselheiros conti-
nuarem a ser eletivos, mas sem capacidade de, por si sós, serem decisivos no 
processo de deliberação colegiada.
 É urgente, também, rever o funcionamento da rede interna de discus-
são de membros. O ambiente agressivo e con? agrado deve dar lugar a um de 
respeito e produtividade. Não é possível que, numa instituição com graves fun-
ções para o Estado, alguns membros se manifestem agredindo colegas e emi-
tindo publicamente opiniões desairosas sobre tudo e todos, sem cuidados com 
a urbanidade e o decoro pessoal. E tudo sem qualquer consequência no plano 
disciplinar, ainda que as manifestações se deem em foro de serviço e, quase 
sempre, durante o período de trabalho. Impressiona como alguns usuários 
emitem, por diversas vezes ao dia, longas análises (não necessariamente com 
a profundidade e o cuidado técnico esperado de pro# ssionais tão preparados) 
sobre os mais variados assuntos, ao tempo que deveriam estar concentrados 
no andamento de seus feitos; é preocupante, sobretudo, que não há ambiente 
para a Corregedoria atacar essa distorção. O próximo Procurador-Geral da 
República deverá se dedicar a esse problema, sob pena de não mais se conse-
guir recuperar a cultura funcional de respeito e produtividade, com evidentes 
desgastes ou risco de desagastes para a imagem externa da instituição.
 Para fora, é importante restituir ao Ministério Público Federal sua ca-
pacidade de articulação com os demais poderes do Estado e órgãos da admi-
nistração pública. Parcerias e atuação conjunta interinstitucional devem ser 
privilegiadas e se antecipar ao confronto. Não que as ações civis públicas e 
de improbidade devam deixar de ser propostas, mas o diálogo ou tentativa de 
diálogo, com ? exibilização de posições e capacidade de ouvir o outro, devem 
antecedê-las. O confronto deve ser a ultima ratio e não a primeira opção. Cabe 
ao Procurador-Geral abrir o caminho para essas composições. Deve, ele, ser o 
iniciador de um diálogo em alto nível a que devam se seguir iniciativas mais 
concretas e pontuais dos diversos órgãos do Ministério Público Federal. Disso 
depende o futuro de seu prestígio e a própria valorização da carreira no con-
texto do serviço público.
 Especial atenção deve ser dada ao recrutamento e ao treinamento de 
membros da instituição. Quanto ao primeiro, é de constatar que o Ministério 
Público Federal não é exceção na procura de “concurseiros” por seus certames 
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de admissão, jovens bem formados, mas muitas vezes sem visão política. Urge, 
assim, repensar o modelo de recrutamento para se adotar como critério de ad-
missão não somente o conhecimento técnico, mas outras vocações como o de 
capacidade de trabalho em equipe e a re? exividade sobre os problemas com 
que tiverem que lidar. Há de se mudar o sistema de admissão na carreira e, 
também isso, restará ao novo Procurador-Geral da República fazer.
 Estes são apenas alguns dos muitos desa# os. Reconquistar o espaço 
perdido pelo Ministério Público e, em especial, pelo Ministério Público Fede-
ral, não será tarefa para apenas dois anos, depois de quase uma década de 
omissões coletivas. Será obra para uma geração de membros, que devem se 
articular para o trabalho de longo prazo. É importante que todos que almejam 
chegar à che# a institucional estejam comprometidos com o esforço, pois o Mi-
nistério Público já não comporta retrocessos.
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1. Introdução

 O Ministério Público Federal, tendo como dirigente máximo o Procu-
rador-Geral da República, é uma 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. Atuam os Pro-
curadores da República a bem da sociedade segundo sua consciência jurídica e 
sem subordinação hierárquica no desempenho de suas funções1. Recentemen-
te, como parte da modernização do órgão, foi construído o seu planejamento 
estratégico2.
 O planejamento estratégico apontou uma direção a seguir para o fu-
turo3 com a de# nição de o que, quem, como e quando fazer. O principal papel 
da estratégia foi mapear o curso da organização para que ela navegasse coesa 
em seu ambiente, focalizando esforços – todos na mesma direção -, provendo 
signi# cado e sentido às pessoas sobre o que é a organização e gerando consis-
tência e ordem para explicar o seu funcionamento e facilitar a ação (MINTZ-
BERG et al, 2010).
 Estamos em momento crucial à gestão estratégica, uma vez que será 
preciso examinar a adequação dos atuais modelos de coordenação, integração 
e revisão e rever a organização e a normatização existentes para os órgãos de 
execução em todos os níveis da carreira. Ao Procurador-Geral da República ca-
berá liderar o esforço da mudança e impulsionar todos à mesma direção focados 
em resultados, com estabelecimento de metas e priorização de iniciativas estra-
tégicas.  Com o presente trabalho, pretendemos trazer à re? exão os principais 
desa# os à implementação do planejamento estratégico na atuação # nalística.

1 Arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988.

2 Planejamento Estratégico 2011-2020: uma construção coletiva. Brasília: Secretaria-Geral, 2012.

3 O ano 2020 representa o futuro para o quanto planejado para a estratégia institucional.
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2. A Modernização

 A crença da desnecessidade do planejamento estratégico perdurou por 
longos anos sob a premissa de su# ciência da atuação reativa aos fatos ilícitos, 
em regra levados a conhecimento do Ministério Público pela polícia e outros 
órgãos de regulação, controle e # scalização. Tal convicção confundia-se com o 
exercício da advocacia pública no período anterior à Constituição Federal de 
19884. Relativamente aos poderes de atuação pró-ativa, o entendimento vigen-
te por longo período era de que os objetivos de atuação institucional estavam 
claramente de# nidos no quadro normativo existente, bastando uma apropria-
da organização e adequada divisão do trabalho para o atingimento dos resul-
tados esperados. Acreditava-se que a independência funcional dos membros 
poderia ser fator intransponível ao cumprimento das iniciativas estratégicas.
 Entretanto, interna e externamente, crescia a exigência de prestação 
institucional de contas de nossas ações à sociedade, maior transparência e me-
lhoria na qualidade do gasto público. Nos últimos anos, aprofundaram-se os 
debates sobre a necessidade de elaboração do planejamento estratégico, equi-
librado aos princípios da unidade e da independência funcional, como instru-
mento de política institucional.

3. O Planejamento Estratégico

 Na fase de diagnóstico da instituição, em 2010, a Fundação Getúlio 
Vargas - FGV-  destacou os seguintes fatores condicionantes à atuação insti-
tucional: i) o processo de expansão geográ# ca em função da interiorização 
da Justiça Federal; ii) o incipiente compartilhamento do conhecimento; iii) a 
necessidade de compatibilização das regras de carreira do Poder Judiciário ao 
MPF; iv) o não aproveitamento do conhecimento e experiência adquiridos pe-
los Procuradores da República com maior experiência pro# ssional; v) a distri-
buição dos membros em face das áreas de atuação de forma diversa em cada 
unidade; vi)  a avaliação de desempenho predominantemente burocrática; e 
vii) a intensa rotatividade de membros em início da carreira em determinadas 
unidades.  Ainda, identi# cou um alto nível de comprometimento e idealismo 
dos membros, muita interação com o poder público e com a sociedade e gran-
de relevância e impacto nas atribuições e nas ações empreendidas pelo Minis-
tério Público Federal.
 Os Procuradores da República de todos os níveis da carreira decidiram 
re? etir sua história, pensar o presente e planejar as ações futuras. A metodo-
logia do Balanced Scorecard (BSC) foi escolhida para a construção do plane-
jamento, por meio da # xação de objetivos e indicadores de desempenho em 
diversas perspectivas (KAPLAN; BOWER, 1999). Analisados os cenários futuros 
e fatores que poderiam in? uenciar nossas ações, impuseram-se os seguintes 
valores: autonomia institucional, compromisso, transparência, ética, indepen-
dência funcional, unidade, iniciativa e efetividade. A missão de promover a 
realização da Justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado Democrático 

4 Posteriormente, a Lei Complementar nº 75/93 dispôs sobre a organização, as atribuições e o estatuto 
do Ministério Público Federal, na forma do § 5º do art. 128 da CF/88.
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de Direito, forneceu um ponto de partida ao início da gestão estratégica. Para 
orientar a trajetória formulada em objetivos estratégicos, o Ministério Público 
Federal # rmou a visão de futuro de ser reconhecido nacional e internacional-
mente pela excelência da promoção da justiça, da cidadania e no combate ao 
crime e à corrupção. O planejamento, então, colocou a instituição em forte 
movimento (KAPLAN; NORTON, 2004).
 Membros de todos os níveis das carreiras uniram-se em causa comum.  
A ausência de hierarquia e o alto nível intelectual dos participantes exigiram 
a elaboração do planejamento de forma coletiva e negocial. Em razão de suas 
amplas atribuições constitucionais e complexa estrutura organizacional e ad-
ministrativa, objetivos estratégicos foram de# nidos e organizados de forma in-
tegrada e balanceada. Durante os seminários de elaboração do planejamento, 
lapidou-se o con? ito de ideias sobre variados temas, a cognição individual, 
a vontade emergente, o desígnio arbitrário, a vaidade intelectual e a política 
interna. O conhecimento foi compartilhado para a compreensão do todo.  O 
romantismo da atuação individual, embora destacada em seu tempo, cedeu à 
visão de atuação empreendedora coletiva. Os amplos poderes investigatórios 
foram fortalecidos na defesa do regime democrático e no combate à corrupção 
e ao crime organizado. Rea# rmou-se a autonomia administrativa, # nanceira 
e orçamentária. As garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibili-
dade de vencimentos atribuídas a seus membros foram valoradas como prer-
rogativas irrenunciáveis em favor da execução da estratégia sem temor aos 
abusos dos agentes com poderes político ou econômico.
 Os esforços do planejamento participativo e a construção coletiva ga-
rantiram três grandes vetores de qualidade (PwC, 2012), os quais funcionarão 
como catalisadores de fatores de sucesso para realização das atividades: i) co-
nhecimento do propósito; ii) conhecimento da estrutura e trâmites administra-
tivos; e iii) comprometimento. Os vetores, isolada ou cumulativamente, pro-
movem a gestão participativa com foco em resultados, indicam a capacidade 
de conhecimento das políticas, normas e procedimentos da instituição, estimu-
lam o exercício da liderança e o trabalho em equipe, bem como estabelecem 
um ambiente favorável à mudança. A informação do propósito tem íntima 
ligação com a clareza e simplicidade do que deve ser feito. O conhecimento 
da estrutura e trâmites administrativos são essenciais à exata compreensão de 
como são obtidos os recursos administrativos, # nanceiros e tecnológicos neces-
sários à execução da atividade # nalística. Permite concluir, diante de eventu-
ais limitações, a necessidade do estabelecimento de ações e metas a curto, mé-
dio e longo prazo. A compreensão da governança proporciona um ambiente 
de con# ança nos gestores, o acesso à informação e a correta organização das 
rotinas de trabalho e projetos. Já o comprometimento tem estreita relação com 
a atitude favorável e leal dos membros com os objetivos da instituição. Signi# -
ca o compromisso de bem cumprir, com orgulho, suas atividades estabelecidas 
no planejamento estratégico. Para a execução da estratégia, instituiu-se um 
novo modelo de gestão.
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4. O Novo Modelo de Gestão

 A organização não conduz seu processo estratégico às soltas e ao aca-
so (CHIAVENATO; SHAPIRO, 2003). O novo modelo de gestão, necessário à 
execução da estratégia, foi inspirado no exemplo da administração pública 
gerencial (MARTINS apud LEVY; DRAGO, 2005) que constitui argumentos e 
# loso# as administrativas propostas como um novo paradigma: descentraliza-
ção do poder político e administrativo, com base no pressuposto da con# ança 
limitada e não da descon# ança total5; poucos níveis hierárquicos com estru-
turas mais ? exíveis; controle e cobrança focalizados nos resultados preferen-
cialmente de# nidos em contratos ou acordos de gestão, ao invés do controle 
rígido dos processos e rotinas administrativas; administração com foco na ati-
vidade # m, ao invés de autorreferida; incentivo à recompensa, à criatividade e 
à inovação; direcionamento estratégico claro; desenvolvimento de habilidades 
gerenciais e liderança dos administradores.
 Instituiu-se nesse modelo de gestão, o Sistema Integrado de Gestão Es-
tratégica e Governança (SIGE), composto pelo: (i) Comitê de Gestão Estratégica 
(CGE); (ii) Subcomitê de Gestão Administrativa (SGA); (iii) Subcomitê Gestor de 
Tabelas (SGT); (iv) Subcomitê Consultivo de Projetos (SCP); (v) Subcomitê Es-
tratégico de Tecnologia da Informação (SETI); (vi) Subcomitê de Comunicação 
Social (SICOM); e (vii) Grupo Técnico em Tecnologia da Informação (GTTI).
 Com balizas de transparência, prestação de contas, sustentabilidade 
orçamentária e foco em resultados, criou-se a coordenação de projetos, o escri-
tório de processos de trabalho, os serviços de informação e de atendimento e 
a Ouvidoria. Procedeu-se à implementação de políticas de gestão organizadas 
em correspondentes planejamentos orçamentários anuais e plurianuais.  Cui-
dou-se da governança, estruturação administrativa e alocação de força de tra-
balho. A responsabilidade pelo planejamento e acompanhamento das ações 
administrativas foi assumida integralmente pelo gestor da ação e não mais 
pelo executor da despesa.  Cinquenta e quatro novas unidades foram insta-
ladas em municípios, melhorando nossos serviços e permitindo uma maior 
aproximação com o cidadão.

5. O Desdobramento do Planejamento Estratégico

 A segunda fase do planejamento estratégico teve início em 2012, por 
meio do desdobramento da estratégia nacional. As Câmaras de Coordenação 
e Revisão – CCRs e  a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC ela-
boraram o planejamento temático. As Assessorias Especializadas do Procura-
dor-Geral da República, as Procuradorias Regionais e Procuradorias da Repú-
blica e as Secretarias Nacionais construíram seus painéis de contribuição. Um 
plano de ação eleitoral foi desenvolvido. Organizou-se o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação – PETI e o Plano Diretor da Tecnologia da Informa-
ção – PDTI. A Corregedoria formulou seu plano de ação e o Procurador-Geral 
da República aprovou a nova estrutura para o funcionamento de seu gabine-

5 A administração excessivamente burocrática baseia-se na descon< ança total nas pessoas para a 
execução dos processos de trabalho.
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te, considerando os elementos críticos relacionados à gestão de suas atividades 
e à amplitude de sua liderança.
 Em pesquisa inicial, os membros informaram suas percepções de atu-
ação nas diversas temáticas e avaliaram os instrumentos de apoio à inves-
tigação e os mecanismos gerenciais existentes. Consultas públicas em vinte 
estados e no Distrito Federal serviram de subsídios ao desenvolvimento do pla-
nejamento em seminários e reuniões especí# cas, culminando com a estrutura-
ção dos mapas estratégicos das CCRs e PFDC.
 O planejamento temático6 apontou majoritariamente para métodos e 
processos de trabalho à realização da estratégia e ao aperfeiçoamento técnico 
e intelectual dos agentes de execução, o que sinaliza o estágio estruturante do 
planejamento.  As CCRs e a PFDC elegeram 59 (cinquenta e nove) objetivos es-
tratégicos, 146 (cento e quarenta e seis) ações e 68 (sessenta e oito) indicadores, 
organizados em perspectivas de aprendizado e crescimento, de processos internos, 
do cidadão e da sociedade. Avaliando-se os esforços e o resultado pretendido, 73% 
das ações foram consideradas como de alto resultado.
 Em razão da intensa transversalidade e reciprocidade dos objetivos e 
ações estratégicas estabelecidos, a empresa da consultoria PricewaterhouseCo-
opers – PwC sugeriu a realização de novos desdobramentos das ações de# ni-
das no planejamento temático para os órgãos de execução e a administração, 
respeitadas as especi# cidades setoriais e regionais. A PwC propôs uma aborda-
gem prática em três passos: (i) diferenciação das ações, se de área meio ou # m; 
(ii) priorização observando o diagnóstico da unidade, a demanda regional e a 
atuação preponderante na temática escolhida; e (iii) agrupamento dos órgãos 
e unidades segundo critério cronológico de execução das ações.

6. Os desa% os à implementação do planejamento estratégico na atuação % -
nalística

 Atualmente, na atuação # nalística, vige predominantemente a dis-
tribuição de trabalho baseada em critérios de antiguidade na carreira7 e a 
organização dos ofícios8 com forte in? uência do princípio da independência 
funcional. Os ofícios dos Subprocuradores-Gerais da República, basicamente, 
seguem as designações de atuação junto aos órgãos colegiados dos tribunais 
superiores. As Procuradorias Regionais da República e Procuradorias da Repú-
blica organizam-se por ato próprio, segundo diretrizes e ulterior homologação 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF9, as quais não 
estabelecem, como regra, medidas de resultados.
 As instâncias não são integradas simetricamente entre si e aos órgãos 
de coordenação. Enquanto há múltiplas Câmaras, as unidades comumente 
organizam-se nas temáticas cível e criminal. Algumas unidades adotaram a 

6 Disponível em http://www.modernizacao.mpf.gov.br/desdobrando-a-estratégia/mapas-estratégi-
cos-temáticos, acessado em 15 de maio de 2013.

7 Há designações, na forma do art. 49, XI, da LC 75/93, dos Subprocuradores-Gerais da República.

8 Art. 81 da LC 75/93.

9 Resolução CSMPF nº 104.
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atribuição plena para o combate à corrupção10.  As expectativas nas atividades 
de coordenação, quando existem, em boa medida são frustradas pela falta de 
exclusividade na atuação do membro nas matérias que ensejaram a formação 
das Câmaras. A regra é a cumulatividade de atribuições temáticas.
 Quando é necessário algum acompanhamento dos feitos judiciais ou 
extrajudiciais por outro membro, as soluções personalíssimas têm sido a tô-
nica. As regras de comparecimento a audiências e sessões de julgamento são 
demasiadamente heterogêneas e imprevisíveis, tornando dramáticas as ex-
pectativas de realização contínua, # rme e e# caz de nossas iniciativas proces-
suais. Não há clareza nos limites de nossas atribuições nos atos de sustentação 
oral ou nas manifestações recursais em diferentes classes de processos perante 
as diversas instâncias, independentemente da posição dos tribunais. O eterno 
debate entre as funções de custos legis e de parte11 permeia todos os níveis da 
carreira sem que haja uma posição institucional sobre o assunto.
 À míngua de seletividade das ações # nalísticas e a aferição de resulta-
dos, muito embora todas as atividades sejam registradas, os órgãos superiores 
e de controle demonstram, por seus atos e instrumentos normativos, conside-
rar igualmente relevantes os milhares procedimentos investigatórios, deixando 
transparecer aos órgãos de execução que o cumprimento de suas obrigações se 
encerram com a estrita observância dos prazos processuais e procedimentais. A 
aferição da produtividade, como regra, relaciona-se com a correta movimenta-
ção do feito e o controle do acervo. Os resultados judiciais e de transformação 
social não são pensados como entregas à sociedade, instrumento de prestação 
de contas ou aprendizagem necessária à avaliação da estratégica. As ações de 
coordenação privilegiam o como fazer em detrimento do que fazer em clara su-
premacia do princípio da independência funcional ao princípio da unidade.
 Essa situação bem demonstra qual esforço de mudança e de comunica-
ção será necessário para implementar o planejamento estratégico na atuação 
# nalística.
 As lideranças deverão auxiliar na comunicação da mudança estratégi-
ca, descrevendo as necessárias transições culturais, estruturais e operacionais, 
no avanço do passado para o futuro. Um caso de sucesso de inserção de nova 
estratégia ocorreu com o U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI), depois dos 
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O FBI promoveu grandes mudan-
ças na sua cultura. Deixou de ser uma organização movida a casos (que reagia 
a crimes cometidos) e converteu-se em instituição movida a ameaças (que ten-
taria evitar a ocorrência de incidentes terroristas). Os agentes passaram a traba-
lhar fora dos silos operacionais tradicionais e tornaram-se membros de equipes 
integradas com compartilhamento de informações. Passaram a trabalhar em 
regime de cooperação com agências federais e locais. Quando havia ceticismo 
ou resistência a novas iniciativas e estruturas, o diretor do FBI, Robert Mueller 
explicava porque a mudança era indispensável (KAPLAN; NORTON, 2008). 
 No Ministério Público Federal, vislumbramos o Procurador-Geral da 
República como a principal liderança a sustentar o processo de mudança e co-

10 A competência plena temática é também adotada há muitos anos no Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios nas promotorias de defesa do patrimônio público, meio ambiente, ordem urbanística e 
outras.

11 Funções de < scal da lei e de parte processual.
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ordenar todas as atividades12 desejadas. Como bem ressalta Hunter (2006),“o 
papel do líder servidor é parecido com o maestro de uma orquestra. Muitos 
conhecem a teoria da música e tocam instrumentos musicais, mas não pos-
suem a habilidade de juntar tantos músicos diferentes e fazê-los tocar a música 
em harmonia. O líder é capaz de os levar a tocar de forma uníssona. Liderar 
é fazer com que as pessoas contribuam com entusiasmo, de preferência com 
o coração, a mente, a criatividade, a excelência e outros recursos. E se tornem 
melhores que são capazes de ser segundo suas melhores qualidades e por meio 
da força do caráter.”
 Além da in? uência da liderança, a PwC13 apontou dois pontos críti-
cos: (i) a priorização das ações estratégicas; e (ii) a identi# cação dos órgãos 
e unidades que executarão essas ações. Signi# ca que a instituição deverá 
informar aos órgãos de execução o que fazer de forma clara e objetiva, para 
o cumprimento da missão estabelecida no planejamento estratégico14. Des-
tacamos também outros desa# os não menos importantes: (i) o alinhamento 
da organização e da distribuição do trabalho aos órgãos de coordenação, 
em todos os níveis da carreira; (ii) a desburocratização dos procedimentos de 
investigação; (iii) a priorização na atuação # nalística; (iv) a institucionaliza-
ção dos sistemas de apoio aos órgãos de execução; e (v) o fortalecimento das 
lideranças.
 O alinhamento da atuação # nalística aos órgãos de coordenação é im-
perativo legal. Nos termos da Lei Orgânica do MPU15, as Câmaras de Coorde-
nação e Revisão serão organizadas por função ou matéria, através de ato nor-
mativo, e seu funcionamento será disposto em regimento interno elaborado 
pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Competirá às Câmaras 
promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem 
em ofícios ligados ao setor de sua competência, mesma atuação temática, ob-
servado o princípio da independência funcional16. A independência funcio-
nal, no caso, não poderá ser instrumento de livre arbítrio, mas de exercício 
independente de consciência jurídica nas ações institucionais coordenadas à 
execução da estratégia.  Ademais, a bem da sociedade, podemos incentivar 
mecanismos de construção de linhas de entendimento institucional em diver-
sos temas de interesse público, sem efeito vinculante17, a orientar e balizar a 
atuação # nalística.
 As ações de coordenação devem ser voltadas para a priorização das 
ações e desburocratização dos procedimentos de trabalho, indo de encontro 
à focalização de resultados efetivos.  Será necessário estruturar um sistema de 
informações gerencias úteis à sustentação da estratégia. A inovação do apoio 
institucional será instituir equipes executivas com ampliação do campo de 
atuação e grupos de apoio técnico ou operacional às atividades # nalísticas. 
Os esforços concentrados permitirão a otimização dos recursos. Tal aperfeiçoa-

12 Art. 49, XXII da LC 75/93.

13 Disponível em http://www.modernização.mpf.gov.br/desdobrando-a-estratégia/mapas-estratégi-
cos-temáticos, acessado em 15 de maio de 2013.

14 Promover a realização da justiça a bem da sociedade e em defesa do regime democrático de direito.

15 Art. 59 da LC 75/93.

16 Art. 62 da LC 75/93.

17 A construção de linhas de entendimento institucional com efeito vinculante esbarra em boa medi-
da na independência funcional dos membros, que por força do art. 59 da LC 75/93 deve ser observada nas 
atividades de coordenação.
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mento da coordenação permitiria o aprendizado do ponto de vista do apoiado 
e do coordenador e a visão da estratégia por ângulos diferentes18.
 A modernização das ações de coordenação seria desejada. Não há uni-
formidade nas suas atividades, pois sequer há regimento interno único para 
o funcionamento das Câmaras.  A uni# cação das estruturas de apoio às Câ-
maras e sua vinculação ao Conselho Institucional19 seria solução e# caz. Um 
único setor de perícias permitiria o estabelecimento de padrões metodológicos 
e alinhamento às prioridades estabelecidas.  As Assessorias Administrativa e 
de Planejamento do Conselho Institucional auxiliariam na gestão administra-
tiva e na execução estratégica.
 A coordenação de atuação # nalística poderia se resumir a dois grandes 
setores de atuação: cível, com destaque à tutela coletiva, e criminal. A coorde-
nação nacional consideraria todas as temáticas reunidas com visão ampliada. 
Determinadas atividades especí# cas poderiam ser descentralizadas e unidades 
avançadas de revisão instituídas.  O Presidente do Conselho Institucional e 
seus membros, titulares das Câmaras de Coordenação e Revisão, teriam condi-
ções de exercer com exclusividade suas funções, proporcionando um signi# ca-
tivo fortalecimento das pautas de coordenação, revisão e integração.
 Um Plano Diretor de atuação # nalística poderá ser formalizado, tendo 
como suportes o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e o Plano Diretor 
Administrativo, esse constituído pelos painéis de contribuição e acordos de re-
sultados da Secretaria-Geral e das Unidades Administrativas de Gestão. Tudo e 
todos alinhados à estratégia do Ministério Público Federal rumo a 2020.

7. Conclusão

 A amplitude de nossa atuação exigirá esforços cooperativos e coorde-
nados para a realização de ações e projetos apoiados pela nossa infraestrutura 
administrativa e tecnológica. A discussão de integração será necessária a # m 
de evitar o retrabalho e a divergência, bem como permitir, quando for o caso, 
a complementariedade positiva das atividades desenvolvidas. A identi# cação 
de questão nacional ou regional a exigir nossa intervenção e articulação exe-
cutiva em sistemas de gestão do conhecimento e apoio institucional facilitará 
a obtenção de resultados efetivos.
 Devemos implementar o que foi comprometido no planejamento estra-
tégico das Câmaras de Coordenação e Revisão e Procuradoria Federal dos Di-
reitos do Cidadão. Superar os desa# os de alinhar a organização de trabalho de 
todas as instâncias, institucionalizar sistemas de apoio técnico e operacional aos 
órgãos de execução, desburocratizar os procedimentos de investigação, priori-
zar a atuação # nalística e incentivar lideranças. As lideranças poderão auxiliar 
na comunicação da mudança estratégica, descrevendo as necessárias transições 
culturais, estruturais e operacionais, no avanço do passado para o futuro.
 Deve-se ter em mente que nem todo mundo receberá de forma satis-
fatória essa nova forma de agir.  Segundo Kaplan e Norton (2003) “algumas 

18 Henry Ford disse: “Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto 
de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu”.

19 Art. 43, parágrafo único, da LC 75/93.
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pessoas terão di# culdades em desenvolvê-las. Os servidores públicos geralmen-
te não se preocupam com resultados em seu trabalho. Por um lado, foram 
condicionados a pensar no processo; por outro, nem sempre é fácil desenvolver 
medidas. Consequentemente, eles tendem a medir os seus volumes de traba-
lho, não os seus resultados. Se estiverem trabalhando com a# nco, acreditam 
que estão fazendo o possível”.
 Resta saber se a instituição estará madura o su# ciente para enfrentar 
tais desa# os e re? etir, além da priorização das ações estratégicas como política 
de atuação institucional, sobre o acerto do nosso atual modelo de coordenação 
e execução, que se manteve inalterado ao longo dos últimos vinte anos. 
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 Lastreado nos valores da autonomia institucional, do compromisso, da 
transparência, da ética, da independência funcional, da unidade, da iniciativa e da 
efetividade; abraçando como missão promover a realização da justiça, a bem da so-
ciedade, e em defesa do Estado Democrático de Direito; e olhando o futuro tendo 
como visão ser reconhecido, nacional e internacionalmente, pela excelência 
na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção, 
o Ministério Público Federal se interroga sobre o que fez com o mandato con-
ferido pelo constituinte de 1988, especialmente diante dos instrumentos de 
trabalho atribuídos pelo legislador ordinário de 1993, que o dotou com a Lei 
Complementar 75, a Lei Orgânica do Ministério Público da União.
 Para re? etir sobre que papel se pode esperar do Ministério Público Fe-
deral do futuro, é preciso revisitar a caminhada institucional que seguiu para 
chegar aonde chegou.

1. O Ministério Público nas constituições anteriores: de Costela de Adão a 
Olhos e Ouvidos do “Rei” (Governo)

 O Ministério Público Federal nasceu republicano. Mas longe do per# l 
que tem hoje.
 O decreto nº 848, de 11/10/1890, do Governo Provisório, criou a Justiça 
Federal, e, ali, previu que o Presidente da República nomearia um dos membros 
do Supremo Tribunal Federal para exercer as funções de Procurador-Geral da 
República (Art. 6º), em sistema de rodízio entre eles. E, enquanto Procurador-
Geral, caber-lhe-ia exercer a ação pública e promovê-la até o # nal em todas 
as causas da competência do Supremo Tribunal; funcionar como represen-
tante da União, dizer de direito em todos os feitos submetidos à jurisdição do 

20 anos da Lei Complementar nº 75: 
o futuro já começou

7

Luciano Mariz Maia*

* Subprocurador-Geral da República.
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Supremo Tribunal; velar pela execução das leis, decretos e regulamentos, que 
devessem ser aplicados pelos juízes federais, entre outras.
 Funcionaria também como chefe do Ministério Público Federal, forne-
cendo instruções e conselhos aos procuradores seccionais e resolvendo consul-
tas destes, sobre matéria concernente ao exercício da justiça federal.
 Relevante dizer que, entre as funções dos procuradores da República, 
estava a de cumprir as ordens do Governo da República relativas ao exercício 
das suas funções, denunciar os delitos ou infrações da lei federal, e promover o 
bem dos direitos e interesses da União.
 Era, a um tempo, advogado da União, e do Governo da República.
 Essas disposições foram recepcionadas pelo art. 58, § 2º, da Constitui-
ção de 1891.
 A Constituição de 1934 começou a se afastar daquele modelo, ao ex-
pressamente referir o Ministério Público no Capítulo VI - Dos Órgãos de Coo-
peração nas Atividades Governamentais – como instituição a ser organizada na 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e nos Estados, atribuindo a Che# a 
do Ministério Público Federal ao Procurador-Geral da República, de nomeação 
do Presidente, e demissível ad nutum (art. 95, § 1º). Deixou de ser um dos mi-
nistros do Supremo, embora daqueles mantivesse a necessidade de aprovação 
pelo Senado Federal, mesmos requisitos de investidura e mesmos vencimentos.
 Na Constituição liberal de 1946, o Ministério Público voltou a ter títu-
lo próprio, com expressa previsão de que o Ministério Público da União seria 
organizado junto à Justiça Comum, à Militar, à Eleitoral e à do Trabalho (art. 
125), sendo que o Ministério Público Federal teria por Chefe o Procurador-Ge-
ral da República (art. 126). As referências à carreira, ingresso mediante con-
curso (já mencionada na Constituição de 1934) e vitaliciedade voltam ao texto 
constitucional. A atribuição mais relevante, prevista no texto constitucional 
para os procuradores da República, é que seriam os representantes da União em 
Juízo, podendo a lei cometer esse encargo, nas Comarcas do interior, ao Minis-
tério Público local. 
 A Constituição do golpe militar de 1964 (Constituição de 1967) mante-
ve os mesmos termos.
 No plano infraconstitucional, o Ministério Público da União vinha dis-
ciplinado na Lei 1.341, de 30 de janeiro de 1951. O art. 10 dessa Lei exempli-
# ca bem o status de que gozava o Ministério Público, pouco mais de 60 anos 
atrás:

Art. 10. O Procurador-Geral da República tomará posse perante o Mi-
nistro da Justiça e Negócios Interiores; o Procurador-Geral da Justiça do 
Trabalho perante o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio; e o 
Procurador-Geral da Justiça Militar perante o Ministro da Guerra, ca-
bendo-lhes empossar os demais membros do Ministério Público, que 
lhes são diretamente subordinados.

 O Ministro da Justiça, portanto, era a autoridade que dava posse ao 
Chefe do Ministério Público Federal, nisso revelando o papel subalterno então 
vivido pelo Parquet.
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2. Transformação do per% l institucional a partir da legislação infraconsti-
tucional

 Leis ordinárias anteciparam as transformações institucionais vivencia-
das pelos Ministérios Públicos, as quais resultaram agasalhadas pela Consti-
tuição Cidadã de 1988.
 A primeira a merecer referência é a Lei Complementar 40, de 14 de 
dezembro de 1981, a qual estabeleceu normas gerais a serem adotadas na or-
ganização dos Ministérios Públicos estaduais.
 Para essa norma, o Ministério Público é instituição permanente e es-
sencial à função jurisdicional do Estado, responsável, perante o Judiciário, 
pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela 
# el observância da Constituição e das leis (Art. 1º), tendo como princípios ins-
titucionais a unidade, a indivisibilidade e a autonomia funcional (Art. 2º), 
sendo suas as funções de velar pela observância da Constituição e das leis, e 
promover-lhes a execução; promover a ação penal pública; e promover a ação 
civil pública, nos termos da lei. 
 Pelo art. 16 sujeitam-se os membros do Ministério Público estadual a 
regime jurídico especial, gozando de independência no exercício de suas fun-
ções.
 Têm origem aí as expressões hoje tão conhecidas dos membros dos Mi-
nistérios Públicos – instituição permanente, essencial à função jurisdicional, 
responsável pela defesa da ordem jurídica, defesa dos interesses indisponíveis, 
com princípios institucionais a unidade, autonomia, e independência funcio-
nais.
 Tem igualmente lugar de destaque a Lei 7.347, de julho de 1985, a 
qual disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico, dando outras providências.
 O Ministério Público # gura nessa norma como o primeiro legitimado a 
propor a ação principal e a ação cautelar (art. 5º), ao lado de vários outros ór-
gãos legitimados, sendo que, se não for parte, atuará obrigatoriamente como 
# scal da lei, assumindo a titularidade em caso de desistência infundada ou 
abandono.
 Essa Lei também colocou o Ministério Público como destinatário de 
representações por particulares ou servidores públicos, inclusive juízes e tri-
bunais. Deu, ainda, ao Ministério Público, o instrumento transformador do 
inquérito civil, com poder para requisitar, de qualquer organismo público ou 
particular, certidões, informações, exames ou perícias, estipulando prazo para 
cumprimento e tipi# cando como crime a recusa, o retardamento ou a omissão 
de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisi-
tados pelo Ministério Público.

3. A Constituição de 1988: advogado da sociedade

 O Constituinte de 1987/1988 é o responsável pelo desenho institucional 
do Ministério Público atual, estando presente no art. 127 da Carta de 1988 (“O 
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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”) a ousadia antecipada na 
Lei Complementar 40/1981. Inclusive os princípios institucionais referidos no 
§ 1º desse artigo - a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
 O Constituinte agregou autonomia funcional, administrativa e orça-
mentária. Equiparou os membros do Ministério Público, em suas garantias e 
vedações, aos membros do Judiciário. E deu sede constitucional às suas funções 
institucionais: promoção, privativamente, da ação penal pública; zelo pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à 
sua garantia; promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a pro-
teção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; promoção da ação de inconstitucionalidade ou representa-
ção para # ns de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta 
Constituição; defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas; 
expedição de noti# cações nos procedimentos administrativos de sua compe-
tência, requisitando informações e documentos para instruí-los; exercício do 
controle externo da atividade policial; requisição de diligências investigatórias 
e a instauração de inquérito policial; vedação da representação judicial e da 
consultoria jurídica de entidades públicas.
 Esse per# l de advogado da sociedade o Ministério Público Federal começou 
a desenvolver, sem se desvincular do papel de representante da União em juízo, 
embora já não mais se falasse em ter que cumprir ordens do Governo da República.
 Passaram-se mais de quatro anos até o advento da Lei Complementar 
73, de 10 de fevereiro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica da Advocacia-Geral 
da União, a partir de quando deixaram os procuradores da República de exer-
cer a advocacia pública, posto que foi criada a AGU, instituição incumbida da 
representação da União judicial e extrajudicialmente (Art. 1º), inclusive com 
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo.

4. A Lei Complementar 75: instrumentalizando a ação do Ministério 
Público da União

 A Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, Lei Orgânica do Mi-
nistério Público da União, a partir do Capítulo I - Da De# nição, dos Princípios 
e das Funções Institucionais – revela atribuir ao Ministério Público o enorme 
encargo de defesa do Estado Democrático Constitucional de Direito.
 No art. 1º, repete o texto constitucional, relacionando-o ao Ministério Pú-
blico da União, reconhecendo-lhe condição de instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponí-
veis, pelo que lhe incumbem as medidas necessárias para garantir o respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
pela Constituição Federal (art. 2º).
 Especial preocupação teve o disciplinamento do dever constitucional de 
exercer o controle externo da atividade policial. Tal controle visa o respeito aos 
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fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações in-
ternacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na 
lei; a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patri-
mônio público; prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder; a 
indisponibilidade da persecução penal; a competência dos órgãos incumbidos 
da segurança pública. É, portanto, um encargo vinculado a um objetivo ou 
propósito: respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito.
 Detalha as funções institucionais do Ministério Público da União (de-
fesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos 
interesses individuais indisponíveis), e manda considerar como fundamentos 
e princípios a soberania e a representatividade popular; os direitos políticos; os 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; a indissolubilidade 
da União; a independência e a harmonia dos Poderes da União; a autono-
mia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; as vedações impostas à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; a legalidade, a im-
pessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (art. 5º).
 A Lei Complementar 75 é extensa na a# rmação dos Instrumentos de 
Atuação do Ministério Público da União, alguns no âmbito de atuação do Pro-
curador-Geral da República, outros cabendo a qualquer integrante da carreira.
 Entre os instrumentos mais conhecidos e mais citados estão a instaura-
ção de inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; requi-
sição de diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de 
inquérito policial militar; e requisição à autoridade competente da instaura-
ção de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar.
 A Lei Complementar 75/93 instituiu a Lei Orgânica do Ministério Pú-
blico da União. Isso signi# ca que suas disposições organizam o Ministério Pú-
blico Federal; o Ministério Público do Trabalho; o Ministério Público Militar; e 
o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
 Compete ainda ao Ministério Público Federal exercer, junto à Justiça 
Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instân-
cias do processo eleitoral.

5. Balanço dos 25 anos do novo per% l constitucional, e dos 20 anos da LC 75

 A celebração dos 20 anos da Lei Complementar 75 colhe o Ministério 
Público Federal em um processo de autoavaliação, em que se pensa e se repen-
sa na perspectiva do cumprimento de sua missão constitucional. Pergunta-se: 
como ser percebido como uma instituição que atua efetivamente na defesa da 
sociedade a) no combate à criminalidade e à corrupção e b) na proteção do 
Regime Democrático e na promoção dos Direitos Fundamentais?
 Procurando responder essas questões, considera-se essencial investir em 
uma atuação preventiva; em uma aproximação com o cidadão; e em trabalho 
em grupos e parcerias.
 Para fortalecer a instituição, pensa-se em fomentar e acompanhar a 
produção de proposições legislativas no interesse da realização da missão, e 



93

Pensar MPF
A Revista do Ministério Público Federal

Pensar MPF, v.1, 2013, p.87-96.

buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas 
relevantes para o MPF.
 Pensando em modelos de atuação, sente-se a exigência de um agir de 
forma integrada, coordenada e regionalizada, de fortalecer a atuação extraju-
dicial, de garantir o pleno exercício do poder investigatório e de buscar meios 
de aperfeiçoar a atuação judicial.
 A Lei Complementar 75/93 dota o Ministério Público Federal de instru-
mentos e garantias su# cientes à sua atuação institucional, de modo a cum-
prir sua missão e materializar sua visão? Dizendo de outro modo, reivindica o 
Ministério Público Federal alteração em sua Lei Orgânica, de modo a melhor 
equipar-se para o desempenho de suas funções?
 O Ministério Público Federal parece considerar que a Lei Complementar 
75/93 adequadamente prevê suas atribuições e confere instrumentos de atuação 
que possibilitem o desempenho de suas funções, não sendo conhecidas reivindi-
cações de alteração da norma, para incluir algo que pareça fazer falta à garan-
tia do desempenho do seu mandato, com imparcialidade e independência.
 Os 20 anos de a# rmação de suas atribuições e prerrogativas não foram 
isentos de ataques sofridos especialmente em razão de sua atuação institucio-
nal. Muitas foram as tentativas de limitação de suas prerrogativas e poderes 
de investigação, ora atingindo-os diretamente (como a Proposta de Emenda 
Constitucional 37, de autoria do Deputado Federal Lourival Mendes, do PT-
doB/MA, que pretende seja exclusivamente das polícias o poder de investi-
gar; anterior projeto de lei, instituindo responsabilidade por ‘vazamento’ de 
informação em processo investigatório – a assim chamada ‘Lei da Mordaça’ 
etc), ora atingindo indiretamente, mediante a não concessão de aumento de 
subsídios, ora fazendo ataques diretos, articulados e sistemáticos contra o Pro-
curador-Geral da República, ou procuradores e procuradoras da República, em 
razão do desempenho de suas funções.
 A propósito, celebrando os 20 anos da promulgação da LC 75/93, a 
Escola Superior do Ministério Público da União entendeu debater questões so-
bre unidade e independência funcional; a perspectiva de atuação do MPU na 
efetivação de políticas públicas; a relação e a integração entre o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) e os Conselhos Superiores dos ramos; 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 37/2011 e a atribuição investi-
gativa do MP.
 Apesar dos fatores externos – por vezes favoráveis, por vezes extrema 
e duramente desfavoráveis - as maiores di# culdades que o Ministério Público 
Federal enfrenta para o pleno cumprimento de sua missão são mesmo inter-
nas e decorrem de sua grande expansão, do aumento da complexidade do 
seu aparelho administrativo, do modo difuso de distribuição do poder de atu-
ação, da di# culdade em construção de uma comunicação interna que resulte 
na compreensão da necessidade de uma atuação concertada e articulada, na 
construção de uma instituição única e plural, na comunicação externa.

6. Unidade na diversidade, e diversidade na unidade

 O Ministério Público Federal é um só. Mas é plural. Plural em suas 
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instâncias de atuação, plural em seus órgãos deliberativos e de coordenação e 
revisão, plural em seus ofícios, plural no número de seus membros, plural nas 
concepções de Direito, de mundo, de valores.
 Ainda assim, há a# rmação constitucional de sua unidade. Unidade 
plural. Mais difícil ainda de construção, em virtude do igualmente constitucio-
nal - e caro a todos - princípio da independência funcional.
 Procurando pensar estrategicamente, o Ministério Público Federal ani-
ma-se a trabalhar alinhado à estratégia, com foco em resultados, para tanto apos-
tando no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros 
e servidores, que permitam promover a realização da justiça, a bem da sociedade, 
e em defesa do Estado Democrático de Direito; e ser reconhecido, nacional e in-
ternacionalmente, pela excelência na promoção da justiça, da cidadania e no 
combate ao crime e à corrupção.
 Que conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e servidores são 
necessários para que possam promover a realização da justiça, a bem da socieda-
de, e em defesa do Estado Democrático de Direito; e, em decorrência dessa atua-
ção, façam o Ministério Público Federal ser reconhecido, nacional e internacio-
nalmente, pela excelência na promoção da justiça, da cidadania e no combate 
ao crime e à corrupção?
 Realizar uma missão, tornar real uma (pre)visão, demanda organiza-
ção e exercício de liderança criativa. A primeira di# culdade é estabelecer ob-
jetivos e metas mensuráveis. A necessidade de de# nição de objetivos e metas 
evidencia a necessidade de o Ministério Público aprender a trabalhar com da-
dos concretos da realidade sobre a qual deve intervir, e dados concretos sobre a 
realidade após sua intervenção. A realização do que se almeja – impedir uma 
degradação ambiental ou obter uma restauração; conseguir uma responsabili-
zação penal, ou reparação de um ato de corrupção; garantir uma demarcação 
de uma terra indígena, ou assegurar fornecimento de medicamentos etc -, é 
fator que revela quadro de êxito na iniciativa, e motiva todos à ação.
 Aprender a documentar o que se fez, quanto se fez e como se fez ajuda 
a evidenciar o atingimento das metas. Nesse sentido estão sendo dados ainda 
passos iniciais. E tímidos.
 Tendo como parte do seu mandato uma atuação contra o crime (o 
que inclui poder – e capacidade técnica – de investigação), combate à corrup-
ção, proteção ao meio ambiente, defesa do consumidor, promoção e defesa 
dos direitos humanos, dos direitos dos índios e populações tradicionais, que 
exige planejamento da atuação, suporte operacional, previsão e execução orçamen-
tária, suporte a atividades organizacionais, ao lado de conhecimento técnico e 
cientí# co especializado em economia, administração, antropologia, geogra-
# a, engenharia, estatística, contabilidade, comunicação etc, necessariamente 
o Ministério Público Federal precisa demonstrar competência e excelência na 
atuação não apenas no domínio do Direito, mas igualmente na capacidade 
de trabalhar em equipe, na capacidade de comunicar-se, na capacidade de 
relacionar-se, na capacidade de abrir-se para outros saberes e experiências, 
construindo habilidades e competências de gerenciamento e de planejamento.
 Essas parecem verdades óbvias, mas também se apresentam como ver-
dades óbvias que nem sempre ocorrem sob o necessário diálogo e a necessária 
articulação entre os vários ofícios responsáveis pela atuação institucional. É 
frequente situações de con? itos de atribuição serem encaminhadas para so-
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lução pelas Câmaras de Coordenação e Revisão (e esse é mesmo seu papel!), 
quando se constata que poderiam ter sido solucionadas na própria base, dire-
tamente pelos interessados, se tivessem desenvolvido melhor suas habilidades 
de trabalhar em equipe, relacionar-se e comunicar-se.

7. Diálogos internos, diálogos externos

 O Ministério Público Federal tem sabido desenvolver sua habilidade 
de fortalecer uma atuação extrajudicial. A articulação com outros órgãos e 
atores, com possibilidade de contribuir para a construção e realização dos ob-
jetivos institucionais, tem sido constante em todos os níveis de atuação institu-
cional, sendo especialmente mais frequentes e visíveis na atuação em 1º Grau 
(nas Procuradorias da República e nas Procuradorias nos Municípios) e em 3º 
Grau (nas Câmaras de Coordenação e Revisão, e na Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão). Extraordinárias soluções têm sido encontradas a partir 
do diálogo que é estabelecido com órgãos do Executivo, in? uenciando no aper-
feiçoamento de políticas públicas, aprimorando a realização dos direitos dos 
cidadãos.
 O diálogo com o Judiciário – que deveria ser o mais próximo e frequen-
te – em geral só se dá pela via do processo em julgamento, com abordagens 
pontuais, reforçando argumentos das manifestações processuais, sem espaço 
mais amplo para discussão das questões e seus impactos e repercussões. Muito 
do que o Judiciário diz e decide tem fundamento no que o Ministério Público 
disse e opinou. Mas pouco se sabe do impacto, sobre o Judiciário, do pensa-
mento construído pelo Ministério Público. Aliás, o Ministério Público sabe mais 
a opinião do Judiciário do que a sua própria. Nesse particular, a gestão do co-
nhecimento produzido pelo Ministério Público Federal ainda reclama melhor 
catalogação, melhor sistematização e melhor difusão. Como ser reconhecido 
pela excelência de sua atuação, se sequer a atuação é conhecida?
 Por outro lado, é admitido que, para o fortalecimento da instituição, há 
a necessidade de fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas no 
interesse da realização da missão, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessi-
dade de buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas 
relevantes para o MPF.
 É verdade que o Ministério Público Federal tem momentos de diálogo 
com o Parlamento. Mas é preciso se reconhecer que não o faz de modo sis-
temático e habitual. Talvez haja um distanciamento recíproco, alimentado 
por estereótipos negativos construídos de lado a lado, largamente difundidos 
internamente e pela grande imprensa. O que não se conhece gera a descon-
# ança, gera o medo e o preconceito, aumentando o distanciamento. Vencer 
distâncias, superar medos, conhecer e dar-se a conhecer produzirá o adequado 
caminho para um diálogo fecundo.
 Algumas ambiguidades são vividas pelo Ministério Público Federal, na 
comunicação com aqueles que devem ser alguns dos seus parceiros mais pró-
ximos. Re# ro-me à Polícia e aos Ministérios Públicos Estaduais.
 Os Ministérios Públicos Estaduais gozam das mesmas prerrogativas e 
garantias que o Ministério Público Federal, e têm uma missão institucional 
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bastante assemelhada. A composição do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, com evidente prevalência de representação de membros do Ministério 
Público da União, em detrimento de maior representação dos Ministérios Pú-
blicos dos Estados, e a circunstância da atuação no Superior Tribunal de Justiça 
e no Supremo Tribunal Federal ser exclusiva dos membros do Ministério Públi-
co Federal, são pontos de con? ito e atrito. 
 Como reação, os Procuradores-Gerais de Justiça criaram uma entidade 
civil – Conselho Nacional de Procuradores- Gerais CNPG -, que tenta suprir 
algumas de suas necessidades de articulação e diálogo com o STJ e o STF, ten-
do sido criada a Comissão de Acompanhamento dos Processos, com proposta 
de criação de um banco de dados com informações processuais sobre os casos 
que lhes parecessem mais relevantes, para possibilitar uma atuação efetiva na 
sensibilização dos Ministros dos Tribunais Superiores. Mais uma vez, diálogo e 
aproximação com o CNPG e os MPEs se faz necessário, e, mesmo, urgente.
 Com a Polícia – e, em especial, a Polícia Federal -, não deveria ser dife-
rente. O diálogo deve ser permanente e constante. Em todos os níveis. A falta 
de compreensão de que um julgamento justo decorre de uma acusação justa, 
e uma acusação justa pressupõe uma investigação justa – por um órgão inde-
pendente e imparcial – pode ser a raiz de muitos equívocos. Mais que discutir 
de quem é o poder de investigar é preciso evoluir para compreender o dever 
de investigar. E investigar prontamente, de modo amplo e abrangente, com 
independência e imparcialidade.

8. Comentários % nais

 Se o cenário doméstico parece turvo no céu institucional do Ministé-
rio Público, o cenário internacional é favorável a um Poder Judiciário forte e 
independente, a um Ministério Público independente e investigativo. Ambos 
transparentes, ambos republicanos, passíveis de prestação pública de contas 
dos seus mandatos, ou de aceitação de críticas.
 O Ministério Público Federal é instituição permanente. As crises são tem-
porárias, provisórias, passageiras. A geração atual de membros do Ministério 
Público Federal herdou uma instituição com densa fundamentação constitu-
cional, consistente ordenação legal, e sólida reputação social. A excelência na 
atuação visada já é realidade em muitos aspectos. É preciso ânimo e determi-
nação para seguir a luta e cumprir a missão. 
 Finalmente, e como nos exortou o então Papa João Paulo II, na virada 
do milênio, somos todos convidados “a lembrar com gratidão o passado, a viver 
com paixão o presente, abrir-se com con& ança ao futuro”.
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1. Introdução

 Esse artigo tem como # nalidade suscitar o debate sobre o papel, ou 
melhor, papéis dos Procuradores Regionais da República, que ocupam o nível 
intermediário da carreira, no Ministério Público Federal.
 Como sabemos, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei 
Complementar nº 75/93, estabelece que a carreira do Ministério Público Federal 
é composta por três níveis: Procuradores da República, Procuradores Regionais 
da República e Subprocuradores-Gerais da República. Por seu turno, a portaria 
PGR/MPF nº 255 de 10/05/2013, que trata da lotação, estabelece 822 cargos 
para Procuradores da República, 202 para Procuradores Regionais da Repúbli-
ca e 62 para Subprocuradores-Gerais da República (total de 1085 cargos).
 O nível intermediário da carreira foi criado pela Lei Complementar nº 
75/93 em paralelismo à criação dos cinco Tribunais Regionais Federais pela 
Constituição de 1988 e, a partir da referida lei, foram criadas as Procuradorias 
Regionais da República1.
 Os 202 Procuradores Regionais da República estão lotados em 5 unida-
des do Ministério Público Federal da seguinte forma: 47 na PRR1, 44 na PRR2, 
52 na PRR3, 39 na PRR4 e 20 na PRR5. 
 Já a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 75/1993) es-
tabelece, em seus artigos 68 e 76, que os Procuradores Regionais da República 
atuam perante os Tribunais Regionais Federais e também perante os Tribunais 
Regionais Eleitorais2. Nos últimos 20 anos, vários foram os debates relativos a 
atuação dos membros do Ministério Público Federal, neste 2º nível da carreira.

 

1 Anteriormente à LC 93/95, a carreira do MPF era composta por Procuradores da República de 1ª e 2ª 
categorias e Subprocuradores-Gerais da República. A LC 75/93, por seus artigos 269, 270 e 271, transformou 
os cargos de Procuradores da República de 1ª categoria que haviam ingressado antes da Constituição de 
1988 em Procuradores Regionais da República, e aqueles que haviam ingressados posteriormente, em Pro-
curadores da República, em conjunto com os cargos de Procuradores da República de 2ª categoria.

2 Onde não há sede de PRRs, os Procuradores Regionais Eleitorais são Procuradores da República na 
forma do artigo 76, 2ª parte, da LC 75/93.

O papel dos Procuradores Regionais 
da República no Ministério Público 
Federal -  Desa& os na atuação

8

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen*

*            Procuradora Regional da República lotada na 3ª Região, com atribuição em processos de Mato Grosso 
do Sul e São Paulo e atuação na área criminal originária e recursal. Atuou também em matéria da tutela 
coletiva entre 1998 e 2007 e foi Procuradora-Chefe entre junho de 2008/junho de 2012. 
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 Inicialmente é importante dizer que a promoção na carreira do Ministé-
rio Público Federal, considerando a atuação em 1º grau e em 2º grau, ao contrá-
rio de outras, e até mesmo quando comparada à Magistratura Federal, signi# ca 
uma mudança bastante grande das suas atribuições. Irei separar as diferenças 
da área criminal e da área cível (considerando-a como responsável pela atuação 
singular ou de tutela coletiva), onde a diferença é maior. Não farei apontamen-
tos especí# cos sobre a função eleitoral, uma vez que o tema será objeto de artigo 
próprio, no conjunto de re? exões do qual faz parte a presente contribuição3.
 Enquanto um Procurador da República que atua em 1º grau na área não 
penal terá como atuação principal a tutela coletiva, na maior parte das vezes, 
de forma extrajudicial, o Procurador Regional da República com atuação cível 
terá uma atuação, majoritariamente, de # scal da lei, em processos cíveis sin-
gulares e, mesmo a atuação na tutela coletiva será em processos, uma vez que 
as prerrogativas de foro previstas na Constituição Federal referem-se às ações 
penais. Portanto, o membro do MPF que se promove, vindo da área não penal, 
não terá mais a iniciativa de abertura de inquéritos civis públicos, ações civis 
públicas e ações de improbidade. O Procurador Regional da República atuará 
em recursos e outros incidentes relativos a processos coletivos de autoria do MPF 
ou não. O número de processos coletivos é bem menor do que aquele em que a 
intervenção acontece, em razão da qualidade da causa ou do autor. Isso para 
colegas que têm uma história de grande atuação na tutela coletiva, com forte 
uso de instrumentos extrajudiciais, em regra, causa grande impacto.
 Por outro lado, o Procurador da República que atua na matéria crimi-
nal mantém a atribuição de investigação e de propositura de ações penais, em 
razão da prerrogativa de foro de determinadas funções perante os Tribunais 
Regionais Federais, mas a atuação é majoritariamente recursal. De qualquer 
sorte, a atuação criminal, mesmo em 1º grau, é bastante judicializada, en-
tão, a atuação processual é bastante ampla. Entretanto, mesmo que o colega 
venha da área criminal em 1º grau e permaneça em matéria criminal em 2º 
grau, sofrerá o impacto de uma nova forma de atuação, onde questões proces-
suais são muito importantes (em 1º grau, a matéria fática impera), as sessões 
de órgãos colegiados são muito diferentes das audiências singulares e, quando 
da atuação em ações penais originárias, o rito do julgamento colegiado trará 
uma experiência diferente daquela do primeiro grau, onde o recebimento ou 
rejeição de denúncia não é feita em audiência.
 Mas algo parece ser comum a todos os membros do Ministério Público 
Federal quando se promovem: será necessário, na maior parte das vezes, dar 
continuidade ao processo que não se começou. A unidade será um desa# o diá-
rio. Neste ponto, surge uma questão que já foi bastante forte, que hoje está um 
pouco mais bem resolvida, mas que ainda precisa ser encarada: os membros 
do Ministério Público Federal precisam apreender que o processo não começa 
e termina com um único membro, mas é local de atuação de vários deles. A 
ideia de escritório de advocacia que atua nos diversos níveis da ação é sempre 
invocada, mas, para aqueles que gostam de usar essa # gura, gostaria de dei-
xar aqui consignado que os escritórios de uma cidade têm correspondentes na 

3 A função eleitoral nas PRRs é exercida por dois membros (titular e substituto), eleitos pelos demais, 
para um mandato de 2 anos. A exclusividade, no exercício do ofício, fora do período eleitoral é tratada de 
forma diversa nas PRRs. Na PRR3, tanto titular como substituto exercem o ofício eleitoral, de forma exclusi-
va, durante todo o período do mandato.
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outra e atuam muitas vezes de forma coordenada. Creio que nos aproxima-
mos mais desta segunda # gura.
 Após a Lei Complementar nº 75/93, foram intensos os debates sobre a 
forma de atuação dos Procuradores Regionais da República, se deveriam poder 
atuar em 1º grau, em conjunto, com colegas de determinada área (em regra, 
em razão de trabalhos que tinham realizado anteriormente), devidamente au-
torizados pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal (artigo 57, inciso 
XIII), ou se deveriam atuar para aprimorar os mecanismos que proporcionas-
sem mais e# cácia de atuação nas atividades próprias do nível intermediário. 
 Com o tempo, parece ter prevalecido o segundo caminho4, embora ainda 
ocorram algumas designações especiais em razão de trabalhos especí# cos, em ge-
ral, coordenados pela PFDC ou Câmara de Coordenação e Revisão. Mas é preciso 
dizer, ainda, que os Procuradores Regionais da República passaram a atuar tam-
bém para além das atividades tipicamente processuais, como veremos adiante.
 Podemos dizer, também, que os últimos 20 anos, desde a LC 75/93, fo-
ram anos de permanente debate sobre autonomia e unidade na atuação, uma 
vez que as demandas judicializadas pelo Ministério Público Federal tramita-
ram por diversas instâncias do Judiciário, seja em 1º grau nas subseções da 
Justiça Federal e depois no respectivo Tribunal Regional Federal, mas, muitas 
vezes, também nos Tribunais Superiores, quer no Superior Tribunal de Justiça, 
quer no Supremo Tribunal Federal.
 Parece certo que a construção da unidade de atuação é uma obra per-
manente que, a cada concurso para ingresso, incorpora novos atores, e, sendo o 
Ministério Público Federal uma carreira onde as relações se dão sem hierarquia, o 
processo de coordenação exercido pela PFDC e pelas CCRs é de suma importância. 
 Construir teses institucionais é trabalhoso, mas possível, através de en-
contros temáticos das respectivas áreas de atuação das Câmaras de Coordena-
ção e Revisão e da PFDC e, mais recentemente, do planejamento estratégico do 
Ministério Público Federal5.
 Os Procuradores Regionais da República têm participado intensamente 
de todos os caminhos mencionados acima, e, parece contribuir para isso o fato 
que, atualmente, constituem a maioria do nível intermediário da carreira mem-
bros que entraram após a Constituição Federal de 1988 (3 concursos com posse 
em 1989, 1991 e 1992) e depois da LC Complementar (1993, 1995, 1996 e 1997) 
e, portanto, tiveram intensa atuação na área criminal e/ou da tutela coletiva 
em 1º grau e trouxeram essa experiência para a sua atuação em 2º grau.
 Nos próximos itens serão abordadas algumas transformações que ocor-
reram, a forma atual de atuação nas Procuradorias Regionais da República e 
desa# os para o futuro.

2. A atuação criminal - a atividade recursal e investigações e ações penais 
originárias

4 Até porque muitas foram as promoções para Procuradorias Regionais da República que não esta-
vam nos mesmos estados das unidades dos Procuradores da República promovidos.

5 Lembrando que o planejamento estratégico teve um fase especí< ca para CCRs e PFDC, que recente-
mente passou por alinhamento.
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 Na matéria criminal, uma das questões importantes foi de# nir se to-
dos os procuradores da área criminal deveriam fazer tanto a matéria recursal, 
quanto a matéria originária (investigações e ações penais relativas às pessoas 
que detêm prerrogativa de foro junto aos Tribunais Regionais Federais).
 Quando da criação das PRRs, houve uma tendência que o Procurador-
Chefe da unidade tivesse a atribuição relacionada às investigações às ações 
penais originárias. Em um 2º momento, houve núcleos voluntários ou especia-
lizados em matéria originária. Entretanto, com o passar do tempo, observou-se 
a construção da ideia que a atuação criminal em 2º grau incorpora tanto a 
matéria recursal quanto a matéria originária e, portanto, quem é titular de 
um ofício criminal exerce o ofício de forma plena6.
 Por outro lado, o volume das investigações realizadas diretamente, 
através de Procedimentos Investigatórios Criminais, ou pela Polícia Federal em 
Inquéritos Policiais, cresceu bastante. Isso porque os Procuradores da área cri-
minal começaram também a atuar de forma mais proativa, em consonância 
com colegas de 1º grau na área de improbidade (seja do MPF ou do MP Estadu-
al) ou, ainda, sob coordenação da 2ª CCR, no tocante aos crimes decorrentes 
de desvio de verbas públicas.
 É importante lembrar que a resolução do Conselho da Justiça Federal 
nº 63/2009 aplica-se também aos Tribunais Regionais Federais e, portanto, In-
quéritos Policiais tramitam diretamente entre Polícia Federal e Procuradorias 
Regionais da República.
 Se na atuação originária criminal os Procuradores Regionais da Re-
pública são os autores de peças iniciais e, portanto, deliberam inteiramente 
sobre o caminho da investigação, denúncia ou arquivamento7, o mesmo não 
acontece nos recursos ou incidentes processuais relacionados a investigações e 
ações penais em trâmite em 1º grau, sob atribuição de Procuradores da Repú-
blica, sendo que aqui é necessário equilibrar autonomia e unidade.
 O desa# o da construção da unidade na área criminal, na qual sempre 
se está diante da constrição ou não da liberdade, ainda que não necessaria-
mente da privação da mesma, mas sempre se tratando de imposição de san-
ção ou medida constritiva de direitos, é encontrar os parâmetros da mesma.
 Penso que a ideia aqui é a construção de teses institucionais que devem 
ser defendidas, lembrando que os Procuradores Regionais da República tra-
balham junto aos Tribunais Regionais Federais e, portanto, são responsáveis 
não somente pelos pareceres nos processos, que, na seara criminal, se fazem 
em todos os processos desta natureza, mas pela defesa das ações do Ministério 
Público Federal nas sessões8 de julgamento e interposição de recursos internos 
e para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. É certo que 
essa atividade se torna mais e# ciente quanto maior for o envolvimento com os 
temas defendidos por membros do Ministério Público Federal com atribuição 

6 Ao contrário do que acontece na PGR/STJ em que a atividade criminal originária junto à Corte Es-
pecial do Superior Tribunal de Justiça para aqueles que detêm prerrogativa de foro junto àquele tribunal é 
atividade delegada pelo PGR, que é o promotor natural tanto no STJ como no STF em razão de disposição do 
artigo 48, inciso II, da LC nº 75/93.

7 Sendo certo que os arquivamentos, se não homologados pelo órgão do TRF responsável pelas ações 
penais, serão enviados à 2ª CCR em razão do artigo 28 do Código de Processo Penal.

8 E aqui aproveito para explicitar a importância de participar de turmas especializadas e exclusivas, 
de cujas sessões devem participar membros do Ministério Público Federal que atuem na respectiva área da 
turma julgadora seja nos TRFs seja no STJ.
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junto às diversas instâncias do Judiciário9.
 É importante lembrar que o mesmo que aqui se diz para os Procura-
dores Regionais da República, pode se aplicar à atuação dos Subprocurado-
res-Gerais da República, que atuam junto ao Superior Tribunal de Justiça e 
Supremo Tribunal Federal.

3. A atuação cível - singular e na tutela coletiva

 A atuação da Procuradoria Regional da República nos processos cíveis 
também se divide em dois blocos: nos processos cíveis singulares e nos de natu-
reza coletiva.
 Em regra, nas Procuradorias Regionais da República, aqueles que são 
titulares de ofícios cíveis atuam tanto em processos singulares como naqueles 
da tutela coletiva10 de autoria do Ministério Público Federal ou dos colegitima-
dos (incluídas as ações de improbidade). Assim, aquele que atua em um ofício 
cível singular (que também pode ser especí# co em razão da divisão de maté-
rias no respectivo TRF) também atua na tutela coletiva.
 É sabido que a intervenção nos processos cíveis singulares, em razão 
de previsão legal, em razão do tipo de ação (como os Mandados de Segurança 
e as Desapropriações para # ns de reforma agrária), em razão da condição do 
autor (criança, adolescente, incapaz e idoso) ou ainda por se tratar de matéria 
de interesse público, ou seja, em decorrência do artigo 82 do Código de Proces-
so Civil, vem sendo entendida por colegas (mais nas Procuradorias da Repú-
blica e Procuradorias da República nos Municípios e menos nas Procuradorias 
Regionais da República) como não obrigatória em vários processos, quando os 
mesmos não vislumbram interesse em agir.
 É importante registrar que um dos argumentos para a não interven-
ção em 1º grau, a saber, liberar recursos humanos para atuação em matéria 
extrajudicial, parece um pouco inadequado em 2º grau, já que não existe ati-
vidade extrajudicial no campo cível coletivo nesta esfera de atuação, aqui se 
entendendo a atividade extrajudicial inicial. Por outro lado, em PRRs como a 
da 3ª Região, há um grande movimento de ações ordinárias relacionadas a 
benefícios assistenciais ou previdenciários, que têm origem na justiça estadual 
e são remetidos para análise de recursos e que têm intervenção, em razão da 
hipossu# ciência ou incapacidade do autor.
 Assim, é preciso discutir mais profundamente as razões usadas para 
fundamentar a não intervenção, que, de modo genérico, tem sido a falta de 
interesse público, para estabelecer paradigmas que conduzam a uma certa 
uniformidade dos temas que são considerados relevantes para a intervenção.11

9 Em alguns Ministérios Públicos Estaduais existem Procuradores de Justiça que atuam em ofícios 
que fazem os recursos para os Tribunais Superiores. Isso é importante, mas no Ministério Público Federal é 
importante envolver, inclusive, Subprocuradores-Gerais da República para a defesa de temas institucionais, 
portanto, a coordenação e a construção de paradigmas com a participação de colegas de diversos níveis da 
carreira parece um caminho possível e adequado.

10 Sendo certo que, ao menos, na PRR3, a tutela coletiva está dividida por ofícios (que seguem a divisão 
da PFDC e 3ª, 4ª, 5ª e 6ª CCRs).

11 E aqui cabe registrar que temas exclusivamente tributários em ações promovidas por pessoas jurí-
dicas têm sido considerados, em regra de não intervenção, entretanto, matérias relacionadas a benefícios 
assistenciais e previdenciários ainda que a parte não seja incapaz, têm sido, em regra, considerados de 
intervenção.
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 Por outro lado, no âmbito das ações da tutela coletiva, especialmente 
naquelas Ações Civis Públicas, de Improbidade e seus recursos em que o Mi-
nistério Público Federal é o autor ou ainda que proposta por colegitimado (e 
nestas últimas, penso que a intervenção é necessária, independentemente do 
objeto12), o papel dos Procuradores Regionais da República é fundamental, na 
mesma linha daqueles que atuam nos ofícios criminais, pois são eles os res-
ponsáveis pela defesa das ações nas sessões de julgamento e interposição de 
recursos internos e para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal. 
 Creio ser cabível aqui defender a interposição de contraminutas de 
agravos de instrumento (como já acontece na maior parte das PRRs), pois essa 
atividade aproxima o PRR da causa, desde o primeiro momento, torna o trâ-
mite mais célere e já prepara o PRR para a atuação na causa com parecer, 
recursos internos e para os tribunais superiores.
 É importante registrar que, em processos de tutela coletiva, a possibili-
dade daquele que não concorda com a tese da ação passar para outro colega, 
conforme as regras internas, é mecanismo previsto em algumas Procuradorias 
Regionais da República e tal instrumento contribui para a construção da uni-
dade, com respeito à autonomia.

4. A divisão de trabalho interno e mecanismos de racionalização

 Como mencionado nos itens anteriores, grande parte da atuação dos 
Procuradores Regionais da República acontece em grau de recurso ou em inci-
dentes processuais relacionados a ações penais ou da tutela coletiva que tra-
mitam ou tramitaram em 1ª instância, portanto, é necessário que a divisão de 
trabalho interno estimule e proporcione o aproveitamento dos recursos huma-
nos de forma a tornar mais e# ciente a atuação nestas áreas.
 Neste sentido, organizaram-se as PRRs em núcleos de atuação com di-
visão e especialização de matéria13, observadas especi# cidades regionais de 
temas de atuação do Ministério Público Federal ou de divisão de trabalho do 
Tribunal Regional Federal respectivo. E aqui é importante frisar que a melhor 
divisão é aquela que atende a e# ciência do trabalho do MPF, que pode não ser 
a que segue somente um paralelismo com a competência de cada uma das 
Seções do TRF. Para tanto, cada PRR adotou modelos, que incorporam meca-
nismos para além da divisão clássica cível (atuação singular e tutela coletiva) 
e crime (que comporta atuação recursal e originárias), como organização de 
ofícios da tutela coletiva, especializados por área ou não, a divisão por ofícios 
(cíveis ou criminais) sem observância de vinculação à numeração de processos 
ou turmas, mas sim por área de atuação, e a divisão de assentos por áreas 
especializadas (sem vinculação às turmas, mas sim à área de atuação, com 

12 Por exemplo, ação civil pública de sindicato ou associação de classe, que discuta incorporação de 
benefícios ou aplicação de reajuste salarial.

13 Lembrando que o tema é objeto da resolução 104 do CSMPF.
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calendários que abrangem turmas, seção especializada e órgão especial)14 .
 Quanto à divisão de trabalho, a questão da atuação no cível singular, 
para além da vista dos processos, com manifestação quanto ao mérito ou não, 
crucial para a divisão interna de trabalho das Procuradorias Regionais da Re-
pública, ainda não se encontra bem equacionada.
 É sabido que, em razão da competência da Justiça Federal e, portanto, 
dos Tribunais Regionais Federais, grande parte do volume das ações refere-se 
a causas singulares vertidas em mandados de segurança ou ações ordinárias. 
Como dito anteriormente, em 1º grau, os colegas da área cível, hoje com res-
paldo, inclusive, em recomendação do CNMP15, não se manifestam em causas 
cuja intervenção legal é prevista, por julgarem que o objeto da causa é direito 
disponível que não caracteriza interesse público a exigir intervenção do Minis-
tério Público. Isso acontece, especialmente, em processos singulares que tratam 
de matéria tributária, ações rescisórias destes julgados e outras semelhantes. 
Em ações ordinárias, muitas vezes, a discussão passa pela caracterização da 
hipossu# ciência ou não da parte quando essa não é obrigatória em razão de 
incapaz, criança ou adolescente.
 Esse é um ponto que precisa ser debatido para que se consiga chegar a 
alguns paradigmas de atuação e uniformização dos temas, que independente-
mente da classe da ação ou de seus autores, comportarão atuação do Ministé-
rio Público Federal.

5. Proatividade e necessidade da integração nos diversos níveis de atuação 
e com os órgãos de coordenação, para maior e% ciência na atividade 
recursal 

 Um ponto diretamente relacionado à e# ciência e e# cácia da atuação é 
a integração entre colegas que atuam junto a instâncias diversas do Judiciário 
Federal e Tribunais Superiores.
 A integração é uma necessidade entre Procuradores da República e Pro-
curadores Regionais da República, mas também entre estes e os Subprocura-
dores- Gerais da República (e no caso destes últimos, ainda com os Ministérios 
Públicos Estaduais).
 É necessário ter nas portarias de organização interna a previsão de dis-
tribuição prévia de peças processuais e solicitação de atuação integrada antes 
do processo judicial ser distribuído e, também, da previsão da existência e atri-
buições de coordenadores de área16. A distribuição prévia é mecanismo bastante 

14 E aqui, mais uma vez, é preciso focar, também, na divisão de trabalho na PGR/STJ, lembrando o vo-
lume criminal e da tutela coletiva, repensando, por exemplo, a divisão, que reproduz a divisão do STJ em se-
ções de direito público, privado e criminal, até mesmo porque, demonstrando a insu< ciência e a inadequa-
ção de tal divisão, todos os Subprocuradores-Gerais da República com atuação junto ao STJ recebem habeas 
corpus. Por outro lado, a participação nas sessões das Seções e das Turmas não obedece necessariamente 
à vinculação à matéria dos processos nos quais se atua. A forma de divisão de trabalho dos integrantes da 
unidade Procuradoria Geral da República junto ao STJ impacta diretamente a e< ciência e e< cácia do tra-
balho do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais, tendo em vista o caráter nacional 
daquele tribunal.

15 Recomendação nº 16 do CNMP de 28/04/2010 http://www.cnmp.gov.br/portal/images/stories/Nor-
mas/Recomendacoes/Recomendao_n_16._alterada_pela_Recomendao_n_19.pdf Acesso em 27/06/2013

16 Isso é possível porque se adotou a divisão das unidades por ofício e não mais por vinculação por 
< nais, então, a distribuição é aleatória em razão do processo e matéria e não em razão de < nal ou turma.
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e# ciente em casos como de grandes operações na área criminal, quando há 
grande número de habeas corpus, e na área da tutela coletiva, por exemplo, para 
acompanhamento de agravos de instrumento da parte ou do próprio Ministério 
Público Federal, quando os autos estão com os relatores para apreciação de re-
querimentos de liminares e tutelas antecipadas17.
 A integração também se faz com a participação de integrantes das 
PRRs nas reuniões de colegiados de Procuradores da República, que reúnem 
membros da capital e do interior. Por outro lado, é muito importante ter a no-
ção que o processo pode começar com um membro, mas di# cilmente acabará 
com ele, face aos inúmeros recursos existentes na nossa legislação processual18.
 É preciso aumentar o grau de proatividade no impulso processual das 
ações do Ministério Público Federal, com desenvolvimento e uso de sistemas de 
controle (como gerenciadores de processos no sistema Único) para buscar a ce-
leridade no andamento dos processos com pedidos de preferência, distribuição 
de memoriais, levantamento de dados quanto aos prazos prescricionais e nú-
mero de processos que aguardam julgamento em varas e turmas dos Tribunais 
Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
 Levantamentos periódicos com base em dados fornecidos por tribunais 
e controles a partir de titularidade dos ofícios nas respectivas unidades em 
processos, investigações criminais e inquéritos policiais são necessários para 
requerimentos adequados de preferência. Lembrando que, no caso do Superior 
Tribunal de Justiça, esse trabalho aproveita não somente os processos do Mi-
nistério Público Federal, mas, especialmente, aqueles com origem nos Ministé-
rios Públicos Estaduais (que são a maioria).
 Por outro lado, a PFDC e agora os NAOPs, e, também, as Câmaras de 
Coordenação e Revisão, têm um trabalho fundamental na construção de teses 
institucionais, pois através do trabalho de revisão, têm o conhecimento de po-
sicionamentos diversos de colegas e juízes (no caso da área criminal em razão 
da remessa de processos e arquivamentos com aplicação do artigo 28 do Código 
de Processo Penal) e precisam dialogar com os Subprocuradores-Gerais da Re-
pública que atuam junto ao STJ e ao STF, sendo certo que a atuação junto ao 
STJ é estratégica, já que é esse Tribunal que de# ne e uniformiza a aplicação da 
legislação, decide Recursos Repetitivos, cujos acórdãos são vinculantes e ainda 
esclarece as zonas cinzentas no âmbito da competência de cortes estaduais e 
federais.
 Evidentemente que a coordenação tem que se fazer também com a 
participação do PGR, que indica o PFDC e os Coordenadores das CCRs19, bem 
como designa aqueles que atuam no STF, cabendo aí especial atenção para 
os Recursos Extraordinários que serão escolhidos para análise do plenário em 
razão da repercussão geral. 
 O trabalho das CCRs, insistindo em competência federal ou em uma 
tese especí# ca, precisa ser conjunto com aqueles que atuam junto ao STJ e ao 
STF, para que jurisprudência possa ser construída ou modi# cada.

17 Sobre o tema de criação de distribuição prévia aos Subprocuradores-Gerais da República junto ao 
STJ trata o anteprojeto de Resolução nº 44, em trâmite no CSMPF.

18 É importante também o compartilhamento de peças com inserção das mesmas no sistema Único, 
para que todos possam ver rapidamente as peças dos processos, nas suas diversas fases.

19 É importante registrar que o anteprojeto de resolução nº 48 pretende criar a exclusividade dos Co-
ordenadores de CCRs.
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 Uma agenda de reuniões periódicas e constantes entre o PGR, PFDC e 
Coordenadores de CCRs seria tão importante como os encontros nacionais, 
temáticos e regionais, que são realizados pela PFDC e CCRs, com alto impacto 
na construção da unidade, de# nição de ações prioritárias e teses institucionais.

6. Para além da atividade processual: participação dos PRRs nos órgãos 
colegiados centrais e nos descentralizados 

 A realidade das PRRs é hoje bastante diferente de quando as mesmas 
foram criadas em 1993. Uma das características mais presentes hoje é o envol-
vimento de vários de seus integrantes em outras atividades, que não aquelas 
atinentes aos processos que tramitam junto aos TRFs (aqui já considerando 
também as investigações e ações penais originárias).
 Essa atuação dos PRRs está diretamente ligada ao crescimento do vo-
lume dos processos e procedimentos enviados aos órgãos de revisão (PFDC e 
CCRs) e aos dois caminhos adotados: participação permanente de suplentes, 
em conjunto com os titulares nos órgãos de coordenação, e descentralização 
de atividades dos órgãos centrais com estruturas regionalizadas (aqui incluída 
a atividade de corregedoria).

a) Participação nas Câmaras de Coordenação e Revisão e nos grupos de 
trabalho

 A LC 75/93 prevê expressamente a existência da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão nos artigos 11 a 15. Já as Câmaras de Coordenação 
e Revisão são mencionadas de forma genérica nos artigos 58 a 62, que não 
estabelecem suas áreas temáticas, mas sim as atribuições gerais das mesmas. 
A regulamentação das Câmaras, incluída a divisão temática, é de atribuição 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF).
 A divisão temática não é estanque e sofreu modi# cações desde o início 
de sua regulamentação pelo CSMPF. Hoje, pela Resolução nº 20, com as alte-
rações e acréscimos das Resoluções 23, 24, 31, 40 e 11920, temos cinco Câmaras 
com suas respectivas áreas temáticas delineadas: criminal e controle externo 
da atividade policial (2ª CCR), consumidor e ordem econômica (3ª CCR), meio 
ambiente e patrimônio cultural (4ª CCR), patrimônio público e social (5ª CCR), 
comunidades indígenas e comunidades tradicionais (6ª CCR). Por outro lado, 
a 1ª CCR detém atribuição sobre a matéria constitucional e infraconstitucio-
nal. Contudo, o que constitui exatamente a atuação da 1ª CCR é um tema de 
debates no MPF, se a mesma seria uma Câmara para atuação e coordenação 
na área de custos legis, ou seja, da intervenção no cível singular e como essa 
atuação poderia se dar de forma articulada com a PFDC e as demais CCRs, 
sem sobreposição. A mesma resolução 20, com suas alterações, confere, ex-
pressamente, poderes de revisão à PFDC.
 As CCRs são formadas por três membros titulares e três membros su-
plentes. Os Subprocuradores-Gerais da República têm preferência para a com-

20 http://csmpf.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/resolucoes/resol_20_fev_1996.pdf. Acesso em 
26/05/2013.
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posição das mesmas, mas os Procuradores Regionais da República também po-
dem concorrer e, quando da eleição para a formação pelo CSMPF, são abertas 
inscrições que comportam Subprocuradores-Gerais e Procuradores Regionais.
 Atualmente, considerando as 6 CCRs, entre titulares e suplentes, dos 36 
integrantes, 14 são Procuradores Regionais da República, sendo certo que, ao 
menos na 2ª CCR e na 5ª CCR, que detêm o maior volume revisional, os titulares 
e suplentes recebem distribuição contínua e igualitária. Os Procuradores Regio-
nais também estão nos diversos grupos de trabalho de todas as CCRs e da PFDC.
 Os grupos de trabalho têm funcionado como estruturas de auxílio à 
PFDC e às CCRs para estabelecimento de estratégias e ações atinentes à coor-
denação, mas também de veri# cação de e# ciência e implementação das estra-
tégias e ações de# nidas. Tais grupos não têm, em regra, função de execução, 
mas existem exceções que agregam os procuradores naturais, como o Grupo 
de Justiça de Transição da 2ª CCR, responsável pela estratégia das ações penais 
para persecução de crimes cometidos durante a ditadura militar pós-1964.
 O Conselho Superior do Ministério Público Federal analisa atualmente 
o anteprojeto de Resolução nº 4921, que trata da criação de Grupo de Combate 
ao Crime Organizado e precisará de# nir a forma de atuação do mesmo, que 
deverá incorporar Procuradores Regionais da República, para maior e# ciência.
 A participação de PRRs nas CCRs traz, para o trabalho de revisão, um 
olhar próximo do que está sendo decidido nos TRFs, dos temas que existem 
em cada uma das regiões (que são diferentes) e, portanto, contribuem para a 
diversidade regional nos órgãos de coordenação, o que é importante, conside-
rando o caráter nacional da carreira do Ministério Público Federal.
 Por outro lado, considerando a expansão da carreira e das unidades do 
MPF, outro debate presente é a necessidade de descentralização de atividades 
exercidas pelas CCRs e pela PFDC, seja, no âmbito da coordenação, seja no 
âmbito da revisão, sendo certo que pela nossa estrutura administrativa, essa 
descentralização está sendo feita em conjunto com as Procuradorias Regionais 
da República, que agregam ao seu organograma unidades descentralizadas 
dos órgãos centrais de Brasília.

 b) Os núcleos de apoio operacional da PFDC

 Embora a efetiva implementação dos Núcleos de Apoio Operacional da 
PFDC nas 5 PRRs tenha sido efetivada através da portaria PGR e tenham en-
trado em efetivo funcionamento a partir de janeiro de 2013, os debates sobre 
descentralização dos órgãos de coordenação e revisão (PFDC e CCRs) é antigo, 
tendo surgido fortemente nos debates do planejamento estratégico que acon-
teceram entre 2011 e 2012.22

 Já no período em que Claudio Fonteles foi Procurador-Geral da Repú-
blica (2003/2005), a discussão fora encaminhada através de comissão forma-
da pela PFDC a partir de encontros nacionais dos membros que atuavam nas 
áreas afetas aos temas da PFDC. Evidentemente que a discussão só é possível 
porque o CSMPF reconheceu expressamente a atividade revisional da PFDC 

21 Em http://intranet.mpf.gov.br/mpf/anteprojeto_csmpf/anteprojeto_49.pdf, acessado em 27/05/2013

22 Neste sentido, < gurou no mapa estratégico do Ministério Público Federal em modelos de atuação, a 
meta de atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada. Mapa estratégico em http://midia.pgr.mpf.
gov.br/mapa-estrategico/mapaestrategico.html, acesso em 26/05/2013.
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(lembrando que a PFDC tem um titular, com exclusividade, e dois adjuntos, 
sem exclusividade).
 Assim sendo, após deliberação do CSMPF em sessão ordinária de 
07/06/2011 no procedimento 1.00.001.000048/2008-18, a matéria foi objeto 
da portaria PGR nº653 de 30/10/2012. A PFDC foi pioneira na descentraliza-
ção da atividade revisional e também de coordenação regional, mantendo, 
contudo, parte da atividade revisional para procedimentos oriundos de esta-
dos da chamada 1ª Região, face à peculiaridade da mesma comportar 11 es-
tados (regiões Norte e Centro-Oeste e ainda Maranhão, Piauí, Minas e Bahia). 
As 5 PRRs já implementaram os NAOPs, que mantêm sessões regulares.23

 c) As corregedorias descentralizadas

 Outra linha de descentralização das atividades dos órgãos centrais que 
se mostrou adequada foi a que redundou nas corregedorias descentralizadas. 
A referida descentralização foi autorizada pelo Conselho Superior do Ministé-
rio Público Federal, através da Resolução nº 123 de 06/12/2001, e contribuiu 
para o estabelecimento e cumprimento de calendário de inspeções anuais em 
todas as unidades do Ministério Público Federal.
 As unidades de auxílio à Corregedoria Nacional estão instaladas nas 5 
PRRs e são administradas por um Procurador Regional da República.
 Cada uma das corregedorias regionais conta com um grupo de mem-
bros PRRs ou PRs, que se apresentam, mediante edital, para atuar em auxílio 
ao Corregedor-Geral durante dois anos. Esses corregedores auxiliares fazem 
parte das equipes de inspeção e alguns também acompanham os estágios pro-
batórios. Algumas regionais, pelo tamanho geográ# co ou pelo número de re-
cursos humanos, realizam suas inspeções com o auxílio de colegas de outras 
unidades descentralizadas da corregedoria.
 Esse trabalho tem sido bastante útil para identi# car demandas locais, 
veri# car o grau de cumprimento de normas relativas às resoluções do CNMP e 
do CSMPF e, com a participação de membros que atuam nas PRRs , que recebem 
os recursos das unidades inspecionadas, é possível um olhar mais preciso e co-
nhecedor da realidade local.
 É importante evoluir para o aproveitamento das informações colhidas 
nas unidades durante as diversas inspeções nos estudos de distribuição de no-
vas vagas, reposições, melhores mecanismos de racionalização de divisão de 
trabalho interno, já que os relatórios de inspeção são uma boa fotogra# a das 
unidades.

d) Delegação de funções pelo Procurador-Geral da República para Procura-
dores Regionais da República

 Recentemente, o Procurador-Geral da República implementou uma 
nova forma de descentralização das atividades. Delegou aos Procuradores Re-
gionais da República poderes para analisar requerimentos que solicitam o des-
locamento de competência para investigação criminal da esfera estadual para 

23 Disponível em <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/institucional/nucleos-de-apoio-operacional-a-pfdc 
naops/apresentacao>.
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a esfera federal em casos em que houver grave violação de direitos humanos, 
em razão do disposto no artigo 109, parágrafo 5º, da Constituição Federal24.

7. Os desa% os para o futuro

 1) Aprofundar a construção da unidade – esse desa# o é perene face às 
características não hierárquicas do Ministério Público Federal. É preciso con-
solidar o trabalho da PFDC e CCRs como órgãos de coordenação, buscando 
mecanismos de atuação que envolvam Subprocuradores-Gerais da República 
com atuação junto ao STJ e ao STF e o próprio PGR, descentralizando parte 
da elaboração das estratégias e ações de coordenação para as Procuradorias 
Regionais da República.
 2) Debater a necessidade ou não da descentralização de parte das ativi-
dades de revisão das CCRs, como já acontece com a matéria da PFDC, atra-
vés dos NAOPs.
 3) Debater, com profundidade, a atuação cível singular no âmbito das 
Procuradorias Regionais da República para de# nição sobre forma de atua-
ção em razão do tema intervenção obrigatória ou não em razão da classe ou 
qualidade da parte, para de# nir paradigmas de temas de interesse público 
com atuação, que podem rede# nir divisão interna de trabalho.
 4) Pensar sobre o cabimento de ofícios por bem jurídico nas Procurado-
rias Regionais da República, para uma nova forma de atuação cível, como 
acontece em Procuradorias da República sem divisão que espelhe total ou 
parcialmente a divisão interna das seções dos TRFs.
 5) Considerando a criação de ofícios de atuação mista, criminal e cível, 
nas unidades com atuação em 1º grau, para a defesa de bens jurídicos como 
o patrimônio público e o meio ambiente, iniciar o debate sobre o cabimento 
ou não de reprodução desta estrutura nas Procuradorias Regionais da Repú-
blica e na PGR/STJ.
 6) Pensar a atuação de Procuradores Regionais da República nos futu-
ros Grupos de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público Federal, 
que é objeto de anteprojeto de resolução no CSMPF.
 7) Diante da PEC que criou novos TRFs, o que acarretará novas PRRs, 
pensar sobre o modelo administrativo das novas unidades e se não seria pos-
sível o compartilhamento com as PRs locais de setores administrativos para 
licitações, transporte, informática, Plan-Assiste, entre outros.
 8) Pensar a lotação dos novos 15 cargos de PRRs previstos em projeto de 
lei em trâmite no Congresso Nacional; e
 9) De# nir formas de participação de Procuradores Regionais da Repú-
blica, em assessorias do Procurador-Geral da República, para além da dele-
gação recentemente implementada.

24 Nos termos, por exemplo, da Portaria PGR/MPF nº 248 de 03/05/2013
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1. Introdução

 O princípio da unidade e seus graus de concretização e e# cácia ins-
titucional têm sido alvo, já há algum tempo, da preocupação de quantos se 
dedicam a repensar o Ministério Público Federal.1 O tema não é novo, sendo 
conhecidas as di# culdades que circundam esse vetor constitucional, impedin-
do-o de densi# car-se e projetar todos os seus efeitos tanto nos mecanismos 
institucionais como na prática funcional. O que justi# ca sua inserção nesta 
publicação parece ser um novo contexto de premências e, também, oportu-
nidades que estão a suscitar uma perspectiva renovada. Tal contexto resulta 
de um somatório de fatores, entre eles: o aumento signi# cativo de demandas 
judiciais (e a chamada “justiça de massa”); a elevação das expectativas sociais 
(em termos quantitativos e qualitativos); as concepções e técnicas gerenciais 
em voga no setor público (tendência que se pode dizer “global” de absorção 
pela Administração Pública dos avanços da Ciência Administrativa); as poten-
cialidades da Tecnologia da Informação e da Comunicação; um consenso no 
Ministério Público Federal quanto à necessidade de seletividade, racionaliza-
ção, e# ciência e efetividade em sua atuação.
 Este artigo trata o princípio da unidade sob o enfoque das modernas 
concepções gerenciais, que se tem por adequado ao contexto referido sendo 
mesmo um dos fatores que o constituem, criando – vale ressaltar – toda uma 

1 Emprega-se aqui o termo e% cácia no sentido sociológico (enquanto qualidade da norma que produz 
efeitos, i.e, incide efetivamente em um meio social), o que para alguns equivale a efetividade. Este último 
parece encontrar melhor emprego, contudo, no campo da gestão pública para referir a produção dos efei-
tos/resultados almejados, uso que este artigo privilegia. Concretização, por sua vez, é termo empregado para 
designar a densi< cação do conteúdo normativo de um princípio.

O princípio da unidade sob o enfoque 
gerencial: da e& cácia simbólica à 
concretização institucional
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dimensão de oportunidades.2 Três tópicos serão examinados enquanto áreas de 
concretização e e# cácia do princípio da unidade, a saber: política institucional, 
coordenação na ação e uniformidade de procedimentos. Trata-se de esferas em 
que a noção de unidade pode ser densi# cada, e sua incidência, fortalecida. Não 
há nesse elenco nenhuma pretensão a rol exaustivo, apenas um esboço de siste-
matização de práticas institucionais, funcionais e administrativas identi# cadas 
com o princípio da unidade. Note-se que práticas institucionais como diálogo 
e tomada de decisão, atos normativos e atos de controle são, por excelência, 
vias de concretização prescritiva dos princípios do Ministério Público, razão pela 
qual receberão maior destaque ao longo deste artigo. Como contribuição a esse 
debate, serão acrescentadas algumas ideias resultantes da observação do pro-
cesso de reformas administrativas do Sistema da Nações Unidas.3

2. Política institucional

 Entre as preocupações relativas à concretização e à e# cácia do princí-
pio da unidade, a mais importante diz respeito à necessidade de controle e le-
gitimação da atuação do parquet ante as importantes zonas de discricionarie-
dade que suas atribuições constitucionais e legais produzem. Em estudo sobre 
o combate à corrupção, anotava em 2004 que o agente do parquet encontra-se 
muitas vezes ante uma tarefa extensa em virtude dos diferentes tipos de atri-
buições e dos variados campos de atuação que lhe são conferidos, vendo-se, 
assim, obrigado a de# nir prioridades e a estabelecer planos de ação. “Ora, em 
o fazendo, o agente exerce poder de escolha, o qual se deve necessariamente 
sujeitar a algum tipo de controle. Sabe-se que a legitimidade de sua atua-
ção decorre da própria Constituição. Contudo, a legitimação depende de uma 
contínua adequação de sua atuação aos interesses da sociedade.” (BARBOZA, 
2004) Observe-se que a distinção entre legitimidade e legitimação destinava-se a 
indicar o caráter continuado da segunda.
 A legitimação da atuação do parquet não pode ter outro ponto de parti-
da senão uma política institucional bem de# nida e transparente. Uma política 
institucional, portanto, que de# na claramente prioridades e formas de atuação 
e submeta-se ao crivo público e aos meios de controle social. Isso porque, em 
nosso sistema, o modelo clássico da divisão dos poderes e seus respectivos con-

2 Sobre o enfoque gerencial, Fernando Luiz Abrucio explica: o fato incontestável no debate internacional 
sobre administração pública, considerado mesmo por aqueles que são ferrenhos críticos do ‘managerialism’, é que o 
modelo burocrático weberiano não responde mais às demandas da sociedade contemporânea (…). Voltado cada vez 
mais para si mesmo, o modelo burocrático tradicional vem caminhando para o lado contrário dos anseios dos cidadãos. 
É a partir deste processo que o modelo gerencial começa a preencher um vácuo teórico e prático, captando as principais 
tendências presentes na opinião pública, entre as quais se destacam o controle dos gastos públicos e a demanda pela 
melhor qualidade dos serviços públicos. Mas há ainda uma última observação que reforça a importância de se estudar 
as mudanças recentes na Administração Pública. Ao invés de se constituir em uma doutrina rígida e fechada, o ‘mana-
gerialism’ tem apresentado um grande poder de transformação, incorporando as críticas à sua prática, e assim modi-
% cando algumas peças de seu arcabouço. Mais do que isso: as atuais transformações apontam para uma pluralidade 
de concepções organizacionais que ultrapassam o mero gerencialismo, de modo que não existe um paradigma global 
capaz de responder, tal qual uma “receita de bolo”, a todos os problemas enfrentados pela crise do modelo burocrático 
weberiano (“O impacto do modelo gerencial na Administração Pública: um breve estudo sobre a experiência 
internacional recente”, Cadernos, Escola Nacional de Administração Pública, Brasília, DF, n. 10, 1997, pp. 7 e 
8). A preferência que se concede aqui ao termo enfoque em vez de modelo visa justamente a possibilitar uma 
maior � exibilidade quanto às concepções e técnicas a adotar.

3 A autora encontra-se atuando como consultora junto à UNESCO em projeto do CEB/UN para harmo-
nização de procedimentos entre organismos do Sistema das Nações Unidas, temporariamente afastada de 
suas funções como Procuradora da República na Procuradoria da República do Rio Grande do Sul.
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troles não logram cobrir todas as zonas de atuação (que incluem a não atuação) 
do Ministério Público. Ficam a descoberto, sobretudo, as escolhas que implicam 
não atuar em determinados casos visando priorizar outros, a não ser que essas 
escolhas sujeitem-se ao controle do próprio Ministério Público a partir de política 
institucional que, por sua vez, submeta-se à crítica pública.4 Como a# rmava em 
2004, a democracia constitucional traz consigo a noção de que todo poder está 
sujeito a controle, apresentando-se este, conceitualmente, como uma das faces 
do poder constitucional. De acordo com lição de Manuel Aragón, “bajo las diver-
sas formas (parlamentaria, judicial, social etc) del control del poder y bajo las diversas 
facetas (freno, vigilancia, revisión, inspección etc) que tal control puede revestir, late 
una idea común: hacer efectivo el princípio de la limitación del poder – e tudo isso como 
forma de garantir, remata o autor, la vigencia de la soberanía nacional.” (ARAGÓN, 
1995). Como se vê, uma política institucional bem de# nida e transparente é da 
maior relevância para o bom funcionamento não apenas do Ministério Público, 
mas, inclusive, do modelo de distribuição do poder adotado em nossa Constitui-
ção (o que não deixa de ser objeto da atribuição ministerial). 
 Nesse quadro, pois, ganha importância o planejamento estratégico, téc-
nica e# caz de gestão que, somada aos mecanismos institucionais de decisão, 
pode resultar em um política institucional como preconizada. No Ministério Pú-
blico Federal, houve avanços signi# cativos nessa direção, cumprindo destacar 
a amplitude e a profundidade do planejamento estratégico iniciado no ano de 
2010. Cabe, a partir daí, centrar o foco na execução efetiva de tal planejamento, o 
que requer modi# cações tanto nos mecanismos institucionais como nas práticas 
funcionais e administrativas. Tais modi# cações implicam, para o princípio da 
unidade, graus mais elevados de concretização e e# cácia.
 A título meramente exempli# cativo, já que as técnicas nessa área po-
dem variar, citam-se os seguintes elementos como integrantes ou decorrentes 
do planejamento estratégico: estratégia de uma organização; processos como 
contribuições aos objetivos estratégicos e aos resultados mensuráveis; respon-
sabilidade quanto a esses resultados; monitoramento do progresso dirigido aos 
resultados. A consequência natural do planejamento estratégico, portanto, é (e 
deve ser) a aferição de resultados e do desempenho em relação aos resultados. 
Nessa linha, exsurge como elemento indispensável da gestão estratégica a ava-
liação de desempenho, a qual haverá de ser incorporada aos mecanismos insti-
tucionais (inclusive de controle) e às práticas funcionais e administrativas.5

4 Se a ideia inicial era a de que o agente do parquet deveria atuar de modo independente e de acordo 
com sua consciência jurídica tal qual um magistrado, hoje esse modelo não mais parece se sustentar visto 
que as de< ciências técnicas típicas do direito desautorizam a noção de derivação do sentido da norma dire-
tamente do sistema jurídico, isto é, sem mediação. Trata-se de uma percepção que ganha tons de evidência 
no mundo complexo em que vivemos, dado que o sentido das palavras (que compõem enunciados norma-
tivos) podem ser encontrados (ou construídos) em múltiplos espaços de signi< cação. Também fragiliza o 
modelo inicialmente adotado o fato de que o agente do parquet detém, diferentemente dos magistrados, 
iniciativa de investigação e ação, campo de marcada discricionariedade. Em um quadro de insu< ciência de 
recursos frente à magnitude de desa< os, a de< nição de prioridades é uma imposição, sendo esse um aspec-
to central da gestão do Ministério Público.

5 No Sistema das Nações Unidas, adota-se a chamada Gestão Baseada em Resultados (Results Based 
Management), no âmbito da qual se insere, como elemento essencial, a atividade de avaliação. Trata-se de 
atividade de controle especializada, que se desenvolve há diversos anos no Sistema da ONU. Já no programa 
de reforma apresentado na Assembleia Geral da ONU em 1997, o então Secretário-geral Ko<  Annan pro-
punha enfocar mais intensamente os resultados dos programas implementados com o objetivo de passar, 
quanto à prestação de contas aos Estados-Membros, de um sistema centrado nas atividades para um siste-
ma de responsabilização (accountability) por resultados. Nessa nova ótica, não mais interessava perquirir “o 
que é feito” ou “como as coisas são feitas”, mas “que resultados são obtidos”. Veja-se UNESCO, Abordagem 
do Programa, Gestão e Monitoramento por Resultados (RBM) aplicada pela UNESCO: Principios Norteadores. BSP/
RBM/2008/1 REV. 5.
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 Nesse ponto, calha rever a independência funcional ainda que tal não 
seja o escopo deste artigo. Como se sabe, o primeiro e principal obstáculo à 
concretização do princípio da unidade é o princípio da independência funcio-
nal ou, mais precisamente, alguns entendimentos e posturas que se desenvol-
veram em relação a ele. O tipo de con? ituosidade que se formou entre os dois 
princípios chega mesmo a anular o princípio da unidade impondo-lhe e# cácia 
meramente simbólica. Conforme se costuma proclamar, de acordo com tal 
princípio cada membro do parquet integra uma só instituição, manifestando 
uma só vontade, sob única direção de um procurador-geral. Na prática, po-
rém, essa noção pode chegar a ser reduzida à mera pertinência ao Ministério 
Público, o qual o membro presenta de maneira indivisível, manifestando em 
tese a vontade institucional. A razão para isso é o fato de que o princípio da 
independência funcional assegura aos membros do parquet o exercício de suas 
funções de modo independente, sem nenhum vínculo de subordinação hierár-
quica, bem como o entendimento de que tal independência pode ser oposta 
inclusive às diretrizes genéricas da che# a da Instituição. Disso exsurge uma 
con? ituosidade entre o princípio da unidade e o da independência funcional 
que tende a resolver-se em favor do segundo, em clara inversão de valores, 
pois que, em verdade, o primeiro é estratégico, e o segundo, instrumental. A 
independência é assegurada para garantir, nos casos concretos, a consecução 
das # nalidades públicas estabelecidas constitucionalmente e de# nidas insti-
tucionalmente; ela não se justi# ca em si mesma, não podendo ser invocada 
pelo membro contra a orientação genérica da instituição. Conforme asseverou 
Wagner Gonçalves na condição integrante do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, a independência funcional é garantia contra pressões exógenas, 
exatamente aquelas que, no passado, serviram para desmoralizar, em muitos casos, 
o Ministério Público. Pensar de modo contrário é privilegiar, não a Instituição e os 
motivos mesmos de sua existência, mas a pessoa do Procurador, o cargo, a represen-
tação do cargo, o aspecto formal do mesmo, o simbólico e não o real, o isolado e não 
o coletivo, o indivíduo enquanto autoridade e não o & m e a e& cácia última das ações 
da Instituição para toda a sociedade.6

 É certo que todo posicionamento divergente de política institucional 
estabelecida haverá de encontrar seus canais institucionais de manifestação. 
O que não parece aceitável, entretanto, é a invocação de entendimento que, 
considerando absoluta a independência, anule o princípio da unidade já no 
plano abstrato, reduzindo-o à condição de preceito simbólico.7

6 Voto proferido no Proc. nº 081000-01.0002/99-02, apreciado pelo Conselho Superior do Ministério 
Público Federal em 3 de agosto de 1999. Sobre a con� ituosidade entre os princípios da unidade e da inde-
pendência funcional, veja-se: Francisco Dias Teixeira, “Princípios Constitucionais do Ministério Público”, 
Boletim Cientí% co da Escola Superior do Ministério Público da União, ano I, nº 2. Brasília, jan./mar. 2002, p. 79; e 
André Terrigno Barbeitas, “A prevenção de atribuição como expressão do princípio da unidade de atuação 
do Ministério Público”, Boletim Cientí% co da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, ano I, n. 5, 
Brasília, out./dez. 2002, p. 23.

7 Como ensina J. J. Gomes Canotilho, os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, 
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são nor-
mas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida (nos 
termos de Dworkin: application in all-or-nothing fashion); a convivência dos princípios é con4 itual (Zagrebelsky): a 
convivência das regras é antinômica (Direito Constitucional, 6ª ed, Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 166). 
Assim, quando um con� ito entre princípios anula um dentre eles já no plano abstrato, tem-se para este 
e< cácia meramente simbólica. Tal ocorre – esclareça-se – somente quando a independência é entendida de 
modo absoluto.
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3. Coordenação na ação  

 Coordenação na ação é expressão que se inspira em conceito desen-
volvido no Sistema das Nações Unidas em torno ao projeto Unidos na Ação 
(Delivering as One). A expressão em si não é indispensável, sendo apenas uma 
forma de instrumentalizar a ideia de ação coordenada, esta sim imprescindí-
vel. Coordenação na ação parece acrescentar, no entanto, uma nota indicati-
va de dinamismo. O foco deste tópico, conforme se intui, é a prática funcional 
dos membros do Ministério Público, que à luz do princípio da unidade deve 
desenvolver-se de modo coordenado, em execução da política institucional e 
visando à e# ciência e à efetividade.
 Ora, para o Ministério Público Federal, não só o princípio da indepen-
dência funcional constitui obstáculo importante à concretização do princípio 
da unidade. Um segundo obstáculo signi# cativo resulta da dimensão da Insti-
tuição, da diversidade de contextos regionais e locais com que ela precisa lidar, 
da distância geográ# ca entre os membros e entre estes e a cúpula da Institui-
ção, etc. Nessa altura, a analogia com o Sistema da Nações Unidas pode ser 
útil. 
 No ano de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas rea# rmou a 
necessidade de intensi# car reformas em todo o Sistema da ONU para alcan-
çar níveis maiores de coerência, efetividade e relevância. Em seu documento 
# nal (World Summit Outcome Resolution – A/RES/60/1), enfatizou a preocupação 
dos Estados-Membros em fortalecer a autoridade da ONU e melhorar sua ca-
pacidade de responder e# cazmente às questões globais contemporâneas. Pro-
blemas em áreas como meio ambiente, saúde, desenvolvimento econômico e 
social e segurança não observam fronteiras e requerem a ação conjunta dos 
Estados, da sociedade civil e dos atores econômicos, devendo a ONU coordenar 
essas ações para promover o bem comum. Como foi observado, a Organização 
das Nações Unidas só é relevante para as pessoas se for efetiva, apresentando resul-
tados concretos na melhora da qualidade de vida das populações. Nessa ótica é que 
se desenvolveu o projeto Unidos na Ação, no qual os organismos do Sistema da 
ONU (incluindo agências especializadas e autônomas como OIT, FAO, OMS, 
UNESCO) buscam atuar com maior integração, unidade e coerência.  
 A ideia de coerência é assim um elemento central no processo de re-
forma da ONU, norteando um grande número de decisões dos Estados-Mem-
bros por ser considerada indispensável à efetividade e, em última análise, à 
relevância dos organismos do sistema. Diversas iniciativas de coordenação e 
harmonização de formas de atuação têm sido adotadas, levando a uma pro-
gressiva aproximação entre os organismos.8 Nos campos em que há grande di-
versidade de desa# os, como na área de desenvolvimento por exemplo, a men-
sagem-chave é nenhum organismo pode alcançar os objetivos sozinho. Guardadas 
as proporções, podemos dizer quanto aos objetivos do Ministério Público Fede-
ral que nenhum membro pode alcançá-los sozinho. Só a unidade pode assegurar 
uma atuação no interesse da sociedade, primeiramente, como vimos, porque 
só ela permite identi# car o que é, concretamente, o interesse da sociedade, 
mas, também, porque só ela garante racionalização, e# ciência e efetividade 
na atuação dirigida aos objetivos.

8 Consulte-se http://www.un.org/en/ga/deliveringasone, inclusive quanto às atividades de avaliação 
do projeto Unidos na Ação.
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 A coordenação é em si uma atividade que muito se bene# cia da ado-
ção do enfoque gerencial. Diversas são as técnicas que podem ser utilizadas, 
tais como contato direto informal, contato direto formal, reuniões, feedback 
progressivo, monitoramento, compartilhamento de informações etc. Outro 
elemento relevante neste tópico são as potencialidades da Tecnologia da In-
formação e da Comunicação. Critérios de racionalização de tempo e recursos 
recomendam que as organizações invistam em ferramentas que favoreçam a 
comunicação virtual, bem como a gestão e# caz da informação.9 
 Nessa perspectiva, os modos de atuação funcional haverão de se modi-
# car, pois o agente ministerial deverá ocupar-se preferencialmente da gestão 
e da coordenação de suas atividades, tal como um chefe de equipe que busca 
atuar em sinergia com as demais equipes em uma organização. A adoção da 
expressão coordenação na ação visa favorecer, como referido, a compreensão 
desse dinamismo que passa a ser exigido do agente. 
 Em tal quadro, as atividades destituídas de poder de decisão poderão 
ser delegadas em maior medida, desde que praticadas sob a supervisão do che-
fe da equipe que, no caso, é o membro do Ministério Público. Exsurge assim a 
valorização dos servidores do Ministério Público e o fortalecimento do suporte 
técnico e administrativo como alternativa preferencial à criação assistemática 
de novos cargos de membros.10 Registra-se que maiores níveis de delegação 
aos servidores deve representar maiores níveis de responsabilidade para estes, 
como também mecanismos de avaliação e# cazes de desempenho. 
 Eis algumas ideias que podem ser adotadas pela Instituição frente à ne-
cessidade de racionalização, as quais precisam vir acompanhadas de normati-
zação e treinamento. Trata-se, portanto, de um item da política institucional, 
inclusive porque implica realocação de recursos. Por último, considere-se que 
coordenação na ação é um conceito válido também para entidades autôno-
mas, podendo ser aplicado em relação às entidades parceiras do Ministério 
Público, como por exemplo os chamados órgãos de controle. A coordenação 
externa é também um tema de grande relevância, que no entanto refoge ao 
campo de incidência do princípio da unidade.

4. Uniformidade de procedimentos

 O terceiro tópico deste artigo diz respeito aos procedimentos tanto da 
atividade-# m como da atividade-meio. Parece ser uma evidência a necessida-
de de que os procedimentos sejam uniformes em toda a extensão (geográ# ca 
e orgânica) da Instituição. Apontam nessa direção noções de racionalidade, 

9 Sobre o tema, veja-se Sérgio Rodrigues Bio, Sistemas de Informação: um enfoque gerencial, São 
Paulo, Atlas, 1996.

10 Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público, 
no seu histórico institucional, de procurador do Rei passou a advogado dos interesses da Coroa e ainda teve de atuar 
como patrono da Fazenda Pública, para, en% m, somente após o advento da Carta da República de 1988, alcançar a 
posição de guardião da sociedade e imparcial defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Como dizem os 
autores, essa traumática transição de identidade do “governo” para a “sociedade civil” deixou múltiplas sequelas, que 
requerem uma re� exão aprofundada sobre nosso modelo de atuação: basta percorrer muitas das atribuições 
ainda formalmente conferidas ao Ministério Público para perceber que sobram intervenções absolutamente incompa-
tíveis e prejudiciais ao cumprimento da elevada e pretensiosa missão constitucional con% ada ao Parquet (“Para onde 
caminha o Ministério Público? Um novo paradigma: racionalizar, regionalizar e reestruturar para assumir 
a identidade constitucional”, Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1771, 7 maio 2008, disponível em http://jus.
com.br/revista/texto/11240, acesso em 18/04/13).

 Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público,  Veja-se Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura, para quem o Ministério Público, 
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e# ciência, previsibilidade, transparência, entre outras. Cuida-se, no entanto, 
de uma conquista ainda por alcançar. É verdade que não se controverte quan-
to à necessidade de uniformidade de procedimentos como ideia geral. O que 
obsta maiores avanços são as diferentes opiniões quanto às soluções a serem 
eleitas para procedimentos especí# cos. Nessa área, o enfoque gerencial ofere-
ce soluções técnicas para cada tipo de procedimento, bem como caminhos à 
construção de consensos à medida que vai sendo executado e desenvolvido o 
planejamento estratégico.
 A uniformização requer a identi# cação dos tipos de procedimentos e de 
boas práticas a incorporar, a par igualmente, em alguns casos, de normatiza-
ção e treinamento. Portanto, assim como a coordenação na ação, a uniformi-
dade de procedimentos deve ser um item da política institucional, envolvendo 
não apenas a destinação de recursos materiais e humanos como também a 
construção de consensos. 
 Trata-se de um desa# o para uma Instituição tal como o Ministério Pú-
blico Federal. Cumpre reconhecer, entretanto, alguns avanços importantes. Ci-
tam-se, a título de exemplo, a normatização do Inquérito Civil e as iniciativas 
de uniformização adotadas no quadro do planejamento estratégico. 

5. Conclusão

 A presente análise se insere em um debate que apenas se inicia sob 
uma perspectiva que oferece inúmeras oportunidades de renovação ao Minis-
tério Público Federal. O enfoque gerencial, como referido, abrange e acomoda 
múltiplas concepções, não havendo um único modelo ou receita a adotar. Nes-
se quadro, o Ministério Público Federal, pelas características do serviço que tem 
a prestar, haverá de de# nir um modelo que lhe seja adequado. Em tal contex-
to, o princípio da unidade possivelmente ostentará maior e# cácia, cabendo à 
che# a e aos órgãos decisórios da Instituição explorar essa potencialidade. Isso 
não signi# ca que a consciência individual do membro tenha deixado de ser re-
levante; ao contrário, pois que em seu horizonte surge todo um campo teórico 
a explorar, cabendo-lhe contribuir à construção de um modelo mais adaptado 
aos desa# os e às expectativas atuais.
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O Ministério  Público e a intermediação 
da prova na investigação criminal – 
Desa& os a serem vencidos para tornar 
a persecução penal mais e& ciente
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Márcio Schusterschitz da Silva Araújo*

* Procurador da República em São Paulo

 Vivemos certamente em um mundo complexo e dinâmico, que não 
exime o Direito Penal de responder a um número in# nito de novas circunstân-
cias e situações. A tecnologia, a impessoalidade de sociedades urbanizadas e 
laicas, a industrialização, pós-industrialização e sociedade da informação, a 
mundialização, a poluição, a sociedade do risco, a burocracia e a burocratiza-
ção, a monetarização, a máquina pública, o desenvolvimento da infraestru-
tura, a interpolação entre indústria, política e comunicação social, o interven-
cionismo, o Estado social, o Estado regulatório, o consumismo, o hedonismo, 
os movimentos por direitos, o feminismo, a liberação sexual, a rede# nição 
da família, a inclusão, a categorização da sociedade, o idoso, o consumidor, 
a criança, a internet, a indústria química, o processamento de alimentos, a 
separação e especialização de atividades, o transporte, a privacidade, a coleta 
de dados, a distribuição da autoridade, a violência, o modelo de produção e 
distribuição de riqueza e outros tantos fenômenos de uma sociedade profunda 
e mutante fazem o direito penal responder, algumas vezes, com novas tipi# ca-
ções de crimes.
 Entretanto, não é apenas nos tipos penais que há desa# o. Muito para 
além deles e de modo mais enraizado, a alteração do fenômeno social e da 
própria sociedade traz para a segurança pública o fundamental problema de 
ser capaz de compreender e esclarecer fatos em uma sociedade que já não con-
ta mais com o reconhecimento pessoal.
 Investigar é conhecer o que aconteceu, identi# car um crime ocorrido 
e # rmar seus autores. A investigação está entre o crime ocorrido e o devido 
processo legal. É uma passagem e sua base é informacional: colher informa-
ções que permitam uma reconstrução histórica, uma narrativa sobre o que 
aconteceu, fundada em provas. Características para a investigação são sua 
insu# ciência e sua condição subalterna ou funcional. Por sua insu# ciência se 
tem a impossibilidade de se condenar alguém em uma investigação. Dessa 
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insu# ciência decorre sua condição subalterna: a investigação existe não para 
si própria, ela funciona e serve a uma acusação formalizada em juízo.
 Nosso sistema constitucional traz a regra básica para o processo pe-
nal, para a segurança pública e para o combate ao crime: a reprovação 
criminal depende de uma decisão judicial em um devido processo legal. Essa 
regra básica está no art. 5º da Constituição Federal que determina: “ninguém 
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; “nin-
guém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” 
e “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”.
 Nossa Constituição de# ne, pois, o fundamento judicial da segurança 
pública. Esse fundamento se realiza pelo devido processo legal. O processo é o 
modelo de se provocar e se ter uma decisão de um juiz a vincular as partes e 
que pressupõe a atividade que vai desde a apresentação do pedido de decisão, 
até ela, com a apresentação da argumentação, dos dados e provas sobre os 
fatos relevantes.
 O problema da segurança pública, do funcionamento do sistema cri-
minal, da persecução penal e da tutela penal de direitos é, em grande parte, o 
problema do conhecimento dos fatos delituosos em um contexto de legitimidade 
pressuposto pelo devido processo legal e de utilidade para esse processo.
Essa problemática # cou bem ilustrada com a recente alteração que se fez no 
Código de Processo Penal para permitir sua atualização, considerada a nova or-
dem constitucional: “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da pro-
va produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalva-
das as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas” (CPP, art. 155, caput).
 Esse artigo e a disciplina probatória no processo construída em torno 
do chamado “ônus da prova” indicam que a utilidade da prova é medida pela 
sua viabilidade e domínio pelo titular da ação penal (no Brasil, o Ministério 
Público, por determinação constitucional).
 Antes de prosseguir, pode-se pontuar o que acima já foi dito nesses ter-
mos: as sociedades modernas vivem um problema de segurança pública; esse 
problema se radicaliza pelas próprias características do mundo moderno, di-
nâmico, complexo, impessoal e tecnológico; dentro dessas sociedades moder-
nas, a segurança pública e a persecução penal devem ser capazes de entender, 
determinar e decifrar fatos; esses fatos, como devem ser objeto de prova em um 
devido processo legal, devem ser medidos dentro de um processo judicial e sua 
funcionalidade e utilidade são dadas pela capacidade de permitir a atuação 
do titular da ação penal; a prova inexiste se posta apenas na investigação, ela 
deve ser admitida, validada e avaliada dentro do processo; o processo é, em si, 
um modelo informacional, as partes informam nos autos os fatos que sabem 
e fazem o juiz deles tomar conhecimento através da prova judicialmente pro-
duzida; a prova está em um regime de ônus pelo qual deve ser produzida pelas 
partes em juízo.
 Pelo fundamento judicial da segurança pública, como acima exposto, 
não deve restar dúvida sobre a precedência do titular da ação sobre a ativida-
de investigatória. A prova em uma investigação nada é, como visto repetidas 
vezes. Ela existe para um processo e nele é colocada por um autor da ação. 
Aparece para o juiz no interesse ou por provocação da acusação.
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 Está aí o grande nó da atividade investigativa no Brasil: ela não ape-
nas busca, em um excesso corporativo, tornar-se um # m em si - o que é um 
escalabro dentro da lógica jurídica - como assim funciona em um sistema com 
três falhas estruturais fundamentais. Podem ser elencadas essas falhas como 
falha temporal, falha de capacidade e falha de comunicação. Essas três falhas 
podem ser conhecidas a partir de um problema de distância que pode ser iden-
ti# cado no aparato inquérito-delegado. Essa distância surge com a escolha de 
um modelo em que o aparato investigativo é construído a partir da # gura de 
um burocrata em um sistema de deferências em uma organização, interna e 
externamente, caracterizada pela fragmentação e pela assimetria informacio-
nal e de capacidades informacionais.
 O delegado é um burocrata não apenas porque é um funcionário pú-
blico. Ele é um burocrata por ter como principal função transformar o co-
nhecimento do fato e a reconstrução histórica em um processado burocrático, 
lento e confuso: o inquérito policial. Como se reconhece pela prática jurídica, 
folhear um inquérito se torna, ao mesmo tempo, uma tarefa de compreensão 
e de incompreensão sobre o fato investigado: a sucessão de papéis do inquérito 
documenta mais o andamento do processado dentro e fora da própria polícia 
do que o conhecimento e reconhecimento do fato criminoso.
 A capacidade do delegado não está em conhecer e reconhecer fatos. Ele 
quis fazer carreira jurídica e sua formação jurídica a tanto não serve. A for-
mação jurídica é, com efeito, ociosa dentro da investigação: na investigação 
não há processo, não há valoração, não há pretensão. Dizer que o delegado 
deve ser um bacharel implicaria dizer que o tenente da polícia militar também 
deveria sê-lo. A# nal, a polícia militar, mais do que a própria polícia judiciária, 
reconhece fatos com relevância jurídico-penal e atua diretamente sobre pesso-
as nesse contexto.
 Ao fazer forçosamente do delegado (que não titulariza a ação penal, 
nem pode deduzir pretensão em juízo) uma carreira jurídica, nossa construção 
da segurança pública transforma a polícia em um sistema arti# cioso de deferên-
cias. Essa é uma decorrência necessária da fragmentação interna entre carreiras 
operacionais e carreira de delegado. Na prática, o delegado burocrata, sem co-
nhecimentos técnico-cientí# cos, sem rotina operacional, sem atividade exter-
na, transforma-se em cliente de sua própria investigação. Como sua condição 
administrativa é de hierarquia, o delegado, para se justi# car perante o aparato 
operacional, precisa fazer valer um sistema de deferências que torna burocrati-
zantes e lentas a própria comunicação e operacionalização de diligências.
 Essa fragmentação entre operacional e burocrático faz valer uma des-
necessária e contraproducente assimetria dentro da própria polícia judiciária: 
o delegado está em pior condição informacional sobre o fato investigado que 
seus agentes ou investigadores. Pior ainda, como o inquérito faz valer mais o 
burocrático do que o operacional, essa assimetria é, em regra, passada para 
o próprio inquérito. A intermediação de um delegado de gabinete faz os fatos 
conhecidos fora do gabinete se perderem em alguma medida ao serem incor-
porados ao inquérito.
 Em outros termos, como um delegado bacharel não pode ser uma # -
gura presente, técnica e dinâmica por dever ser um burocrata de gabinete, o 
mundo policial de viaturas e provas é, quando precisa sair, transferido para 
carreiras que são, paradoxalmente, rebaixadas dentro da própria polícia. O 
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delegado acaba por tornar-se um elo refém de sua própria investigação. Sua 
principal habilidade está em conseguir se comunicar com o extrato operacio-
nal da própria polícia e motivar seus agentes e peritos no que deveriam estar a 
fazer já por si próprios. O delegado, no espaço operacional, transforma-se em 
uma alça desnecessária para o trabalho. Mas uma alça que exige prestígio e 
deferências com base em um fundamento hierárquico, que sobrepõe um siste-
ma de deferências sobre um sistema de capacidades.
 Podemos reconhecer, assim, as três falhas apontadas para o modelo 
inquérito-delegado: as falhas de capacidade, de comunicação e temporal.
 A principal falha de capacidade se dá pelo desprestígio e submissão 
dentro da própria polícia judiciária do que deveria ser predominante: a capa-
cidade operacional. A necessidade corporativa de fazer valer uma função de 
bacharel quando ociosa (pela própria ausência de pretensão dentro do inqué-
rito) apenas se sustenta pela desvalorização das carreiras com real capacidade 
de conhecer e reconhecer fatos - seja pelos conhecimentos técnico-cientí# cos, 
seja pela capacidade de se movimentar para fora do gabinete.
 A falha de comunicação se dá pela paradoxal necessidade que há para 
uma carreira que preside um inquérito (do qual é mais cliente que real inves-
tigador) de se isolar, de marcar distinções com a polícia da rua e a pretensão 
em juízo, de criar deferências internas e de valorizar a própria burocracia.
 A falha temporal se faz pela demora que a burocracia e deferências 
criam. A demora em uma investigação é sinônimo de perda. Os fatos se per-
dem com o tempo, a linha investigatória se esvazia, a memória desaparece e 
os registros se distanciam.
 A fragmentação interna na polícia se replica externamente, ao se con-
siderar as demais carreiras de segurança pública. Com efeito, a característica 
da segurança pública é a fragmentação. A ritualização de um delegado ba-
charel que se quer distante da rua e do mundo, depende de uma outra polícia 
para as ruas, polícia essa que, no Brasil, recebe tradicionalmente uma cons-
trução militarizada. Como falta capacidade de compreensão para a polícia da 
delegacia, essa polícia da rua é o centro, na prática, do sistema criminal no 
Brasil. Esse evento recebe o nome técnico de ? agrante. Nós nos tornamos, com 
efeito, um sistema de persecução penal baseado no ? agrante. Um modelo que, 
na essência, resolve-se com o aparecimento simplesmente formal na delegacia 
para lavrar o auto de uma prisão realizada por outra instituição, ainda que 
também policial.
 Hoje, apesar da necessidade constitucional de e# ciência, o inquérito se 
de# ne como o contrário. A relação entre descoberta e tempo, a necessidade de 
conhecer fatos e se manter atual nesse descoberta, foi tomada por um sistema 
burocratizante e inefetivo. Nesse sistema, a comunicação dentro da própria 
polícia - segmentada em carreiras diversas e que marginaliza o conhecimento 
técnico-cientí# co - é um problema que se relaciona com outro:  aquele da ca-
pacidade de comunicação da polícia com os fatos que acontecem no mundo 
a ela externo. Folhear um inquérito se torna, como já dito, igualmente uma 
tarefa de compreensão e de incompreensão sobre o fato investigado, já que o 
inquérito documenta mais a sua tramitação formal do que o conhecimento 
e reconhecimento do fato criminoso. A acumulação de papel torna o fato in-
vestigado distante no tempo e cada vez de mais difícil interpretação. Em uma 
sociedade complexa, o delegado raramente faz algo efetivo além da oitiva de 
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testemunhas e o faz, não raro, de modo protocolar ou simplesmente formal, 
ou seja, sem uma linha de investigação, sem a capacidade de contrapor fatos 
conhecidos por outros meios, sem conhecimento mínimo da relação das pes-
soas entre si e com situações de interesse para o que se investiga. Não raro, a 
pessoa instada a depor numa delegacia, limita-se a responder a poucas per-
guntas. Entre sua intimação e sua oitiva, há um tempo considerável em que o 
inquérito simplesmente espera. Centrada em um burocrata bacharel, sem ne-
nhuma capacidade postulatória, o inquérito perde dinâmica com uma direção 
que se prende ao próprio gabinete.
 Há, com efeito, uma dupla distância a partir do inquérito-delegacia. 
Uma distância fundamental com o tempo do crime e outra, também radical, 
com o lugar do delito. O gabinete se fecha para longe dos fatos. No papel 
lança-se qualquer conclusão para anos após a ocorrência do delito. Essas dis-
tâncias não são, por sua vez, intermediadas pelo conhecimento técnico e pela 
capacidade de interpretar que falta ao bacharel em busca de provas. Elas são 
radicalizadas por um sistema de comunicação que é lento dentro da própria 
polícia em suas diversas carreiras e em seu reconhecimento do mundo.
 A efetividade da segurança pública, em reconhecimento ao fundamen-
to judicial aí existente, depende da aproximação entre o titular da ação penal, 
o Ministério Público, com o fato perseguido criminalmente. O autor da ação 
penal, dentro de sua necessidade probatória e de efetividade dentro do devido 
processo legal, deve ser capaz de reassumir a reconstrução histórica dos fatos 
sem as distâncias que a burocratizada polícia em um modelo inquérito/dele-
gado traz para o centro da investigação criminal.
 Para tanto, pode-se de# nir o papel do Ministério Público na investi-
gação criminal como redutor de distâncias e modelo de superação das falhas 
indicadas (de capacidade, de comunicação e de tempo).
 Podemos ver os desa# os a serem vencidos para que o Parquet assuma 
de# nitivamente a função de protagonista nessa área como desa# os de efetivi-
dade e de aproximação.
 A efetividade se faz pela superação das falhas. O Ministério Público, 
como carreira essencialmente postulatória, tem o ônus probatório e, portanto, 
justi# cativa jurídica para aproximar-se da investigação dos fatos sem interme-
diários desnecessários. A prova é uma prova em juízo e uma prova posta, uma 
atividade de reconhecimento, produção e valoração que deve estar identi# ca-
da com a formação da opinião sobre o delito e a argumentação em juízo. O 
Ministério Público deve ter a capacidade de recolocar a prova em sua correta 
medida: o processo penal. Como titular constitucional da ação, o Parquet deve 
reconduzir a investigação para o processo, desfazendo o erro de enxergar-se na 
investigação um # m em si mesmo. O MP deve reconduzir a investigação para 
sua função subordinada e de insu# ciência. Ainda mais, deve ter a capacidade 
de produzir provas e gerar conhecimentos antes mesmo da acusação e não 
apenas no processo já posto.
 A aproximação que o Ministério Público deve fazer é superar as distân-
cias que a # gura do delegado criou. A formação jurídica do MP não é ociosa. 
Ele tem condições de retomar o diálogo com as carreiras operacionais das po-
lícias e de outros órgãos sem precisar induzir um modelo burocratizante. Ele 
pode se aproximar das fontes reveladoras de prova e produzi-las por si com o 
conhecimento das necessidades probatórias do processo.
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 Ao contrário do delegado, o Ministério Público está vinculado ao pro-
cesso. Ele personaliza, na segurança pública, o fundamento judicial. Ele sofre 
o ônus, em juízo, de uma investigação ruim ou falha. Ele é presente quando 
o juiz avalia a prova produzida. Ele não está, assim, isolado ou sem vínculo 
com o processo. O processo para ele é real e não apenas teórico. Como titu-
lar e como parte incumbida do ônus da prova, o Ministério Público tem real 
compromisso com a produção da prova. A investigação conduzida ou acom-
panhada pelo MP vai ser medida, quando não pelo arquivamento, pela sua 
validade em juízo. O Parquet está, por de# nição, movimentado por uma inves-
tigação efetiva e testada em juízo.
 Não existe mudança possível e modernização viável sem a mudança e 
a modernização do próprio aparato institucional. O nó de um modelo, em que 
a compreensão de fatos e a dinâmica da investigação são preteridas por um sis-
tema de deferências e burocratização, deve ser resolvido não apenas dentro dos 
códigos e procedimentos. Ele exige uma fundamental alteração institucional que 
passa pela valorização do técnico, do tecnológico, do dinâmico e da atividade.
 No quadro institucional brasileiro, o Ministério Público, em sua auto-
nomia e em sua titularidade da ação penal, é quem está em melhores condi-
ções para assumir um papel nessa modernização.
 A Constituição Federal de 1988 trata com destaque o Ministério Pú-
blico, circunstância que não pode ser tida como ocasional ou aleatória. De 
fato, diversos incidentes da evolução histórica do País e da evolução da ciência 
jurídica cometeram ao Ministério Público papel realçado no direito nacional. 
Na perspectiva histórica, a abertura democrática, a necessidade de se afasta-
rem os valores jurídicos de disputas próprias do Poder Executivo, bem como 
da percepção que eles poderiam ser lesados dentro das instâncias de poder 
então constituídas, justi# caram a necessidade de, ao mesmo tempo, garantir a 
proteção da sociedade por uma instituição, com os poderes de requisição e de 
determinação próprios dos poderes públicos, mas não vinculado às estruturas 
tradicionais de poder.
 Percebe-se, aqui, a centralidade constitucional de uma instituição de 
tutela das liberdades públicas e de con# rmação dos direitos constitucionais 
transindividuais distanciada das constrições cotidianas da hierarquização e da 
partidarização das decisões de interesse público como forma de equilíbrio do 
projeto trazido pela Constituição.
 Enquadra-se também o Ministério Público como atualização na Consti-
tuição dos instrumentos de checks and balances, da não concentração do poder 
e dos instrumentos de efetivação dos direitos constitucionais. Assim porque 
a modernidade e a intensi# cação das relações sociais e de seus transtornos 
impuseram ao direito a intensi# cação dos con? itos e a crise de legitimidade 
das atuações estatais. Deve ser percebido que o quadro novo do direito e a ne-
cessidade de novas tutelas e de novas formas de tutelas, afastadas dos riscos 
políticos e das privatizações indevidas das decisões públicas, são plenamente 
acordes com a construção de uma instituição que não obstante pública é au-
tônoma dentro dessa mesma estrutura pública.
 O MP se interpreta a partir dos termos de alteração prática do quadro 
teórico inicial da separação dos poderes, do papel do juiz e dos limites do Estado, 
acrescida do surgimento do poder econômico privado, do reconhecimento dos 
grupos, das assimetrias, das implicações das ações individuais e da luta pelos 
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novos direitos. Ou seja, nessas circunstâncias, a sustentação de uma Constitui-
ção com maior carga valorativa e construtora de novos direitos, valores e inte-
resses dependeria de Instituições moldadas para a nova tarefa, com nova lógica 
e novos instrumentos. A separação de poderes perdeu a dinâmica da dualidade 
Executivo-Legislativo pela compressão de ambas dentro da política partidária. 
A inércia do juiz limitava a extensão prática de um Judiciário independente em 
uma técnica processual clássica. Os entes administrativos reconheciam realida-
des de burocratização, hierarquização, isolamento, tecnicismo, captura, con? ito 
de interesses, ademais da in? uência política que de# ne os seus termos de cima 
para baixo. Aos elementos da sociedade civil organizada não poderiam ser en-
tregues os instrumentos exorbitantes próprios da atuação do poder público. No 
projeto constitucional vigente, o Ministério Público foi uma resposta brasileira 
aos desa# os institucionais de um mundo novo.
 Estamos hoje em um con? ito que busca negar possibilidades moderni-
zantes para soluções de alguns dos principais problemas do País. Aí a insegu-
rança, a impunidade, a corrupção e a irresponsabilidade.
 Com essencial importância para a segurança pública, para o sistema de 
responsabilidades, para o controle da administração e para a tutela de direitos, 
os desa# os que o Ministério Público precisa vencer na investigação não devem 
ser criados à revelia da mensagem e dos valores do constituinte originário. Um 
Brasil moderno e responsável se faz com o funcionamento da investigação para 
um processo também moderno e responsável. Nesse contexto, o Ministério Pú-
blico corpori# ca, não só, mas com grande importância, a esperança e o desa# o 
de um Brasil democrático e capaz de responder a seus desa# os.
 A Constituição de 1988 trouxe para o Ministério Público uma compe-
tência de atualização da separação de poderes e de modernização. A partir 
dessa mensagem do constituinte, a atualização do aparato de persecução pe-
nal encontra na Instituição um modelo de superação de distâncias e de falhas 
e um projeto de avanço. Avanço que deve permitir a aproximação da perse-
cução penal com os tempos em que vivemos. O Ministério Público tem e quer 
continuar a ter o desa# o de bem responder às necessidades de uma sociedade 
brasileira moderna. Na investigação criminal, seu desa# o é o de realinhar in-
vestigação e processo.
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O Planejamento Estratégico e a 
independência funcional

11

Paulo Vasconcelos Jacobina*

1. Introdução

 Um evento recente sacudiu de alto a baixo o Ministério Público Federal, 
despertando sonhos de renovação e de fortalecimento cidadão desta instituição 
tão cara ao nosso país. Trata-se do planejamento estratégico que foi aqui reali-
zado e que promoveu uma discussão muito larga e profunda sobre os rumos que 
a instituição quer (e precisa) tomar nos próximos anos para servir melhor.
 Esta discussão resultou num mapa estratégico1, que resumiu os resulta-
dos desse planejamento, apresentando, como visão, o desejo de “até 2020, ser 
reconhecido, nacional e internacionalmente, pela excelência na promoção da 
justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção”. Como missão, a 
instituição colocou-se o dever de “promover a realização da justiça, a bem da 
sociedade e em defesa do estado Democrático de Direito.” E como valores, a auto-
nomia institucional, o compromisso, a transparência, a ética, a independência 
funcional, a unidade, a iniciativa e a efetividade.
 É exatamente sobre este valor da independência funcional que pensa-
remos um pouco, a partir dos dados do planejamento estratégico, dos dados do 
ordenamento jurídico, da experiência institucional e da razão, entendida como 
o substrato # losó# co, histórico e cultural em que a instituição está mergulhada.

* Procurador Regional da República na 1ª Região.
1 Disponível em http://www.pgr.mpf.gov.br/conheca-o-mpf/sobre-a-instituicao/mapa_estrategico.
pdf. Acesso em: 06/05/2013.
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2. O planejamento estratégico e a Constituição Federal

 O processo de planejamento estratégico chegou, como foi visto acima, 
a algumas a# rmações e intenções muito fortes sobre o Ministério Público Fede-
ral. A missão apontada para o Ministério Público Federal pelo planejamento 
estratégico pode e deve ser colocada em paralelo com a missão constitucional 
do Ministério Público, explicitada no art. 127 da Constituição, que declara que 
“o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicio-
nal do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”
 A visão, por outro lado, exprime o desejo de que esta missão consti-
tucional seja bem realizada, e que a sociedade possa efetivamente enxergar 
no MPF uma entidade que atinge os seus objetivos. A ambição de ser assim 
reconhecido não somente no plano nacional, mas também no internacional, 
decorre inclusive da tendência atual à internacionalização do grande crime, 
que leva à necessidade de atuação internacional dos órgãos nacionais de com-
bate – mormente os que têm caráter federal, como é o caso do MPF.
 Interessa-nos, particularmente, aquilo que o planejamento estratégico de-
# niu como “valores institucionais”: a autonomia2, o compromisso, a transparên-
cia, a ética, a independência funcional3, a unidade4, a iniciativa5 e a efetividade6.
 É claro que não se faz um planejamento estratégico para repetir o que 
a Constituição já disse. Eis porque este documento (o mapa estratégico) deve 
ser lido muito mais em clave administrativa, gerencial, ou mesmo de postura 
psicológica, do que propriamente como noções jurídicas7. Vale dizer, o Minis-
tério Público Federal, no seu planejamento estratégico, mais do que repetir as 
de# nições constitucionais, busca rea# rmar institucionalmente que estes valo-
res devem realmente pautar a atuação concreta, a gestão, as posturas e até 
mesmo as relações externas e internas vividas por seus membros e servidores. 
Construir de fato uma instituição melhor implica lidar com estes valores que, 
se por um lado têm uma raiz jurídica, por outro, devem ter uma expressão 
concreta na prática institucional.
 Este é o problema, especi# camente, da chamada “independência funcio-
nal”. Quando a Constituição criou uma instituição com “autonomia funcional” 
e deu aos seus respectivos agentes a “independência funcional” como princípio 
institucional, criou uma nova experiência de ser agente político; esta nova ex-
periência tinha pressupostos interessantes e trazia grandes expectativas. Viu-se, 
no entanto, que, ao lado das grandes e justi# cadas expectativas, desenvolveu-se 

2 Art. 127, § 2º da Constituição: “Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e adminis-
trativa”.

3 Art. 127, § 1º, da CF: “São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade 
e a independência funcional.”

4 Ver citação acima.

5 O Ministério Público tem, constitucionalmente, dois grandes campos para exercer sua “iniciativa”, 
o da ação penal (art. 129, I, da CF), no qual tem privatividade de ação, não excluída a ação penal subsidiária 
(que também tem sede constitucional no art. 5º, LIX, e a ação civil pública (art. 129, III, da Constituição fede-
ral, com competência concorrente  com outros entes públicos e privados).

6 A efetividade, como expressão da e< ciência, pode ser apontada como um princípio geral da Admi-
nistração Pública no art. 37, caput, da Constituição Federal.

7 Como noções jurídicas, estas ideias já estão razoavelmente bem de< nidas, tanto nos livros que o 
abordam mais institucionalmente o Ministério Público, quanto nos bons cursos de direito constitucional. 
Veja-se, por exemplo, MAZZILI, Hugo. Introdução ao Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 64 e seguin-
tes, ou MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio; BRANCO, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 1037 e seguintes.
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uma tendência à fragmentação, à di# culdade de trabalho coordenado e siste-
mático, e muitas vezes ao voluntarismo e ao desenvolvimento de entendimentos 
desencontrados, di# culdade de diálogo entre os próprios membros e resistência 
à atuação conjunta com vistas a um # m institucional comum.
 O planejamento estratégico mostra uma instituição que ainda precisa 
rea# rmar essa independência, e a rea# rma, ao lado de outros, como um va-
lor essencial ao atingimento dos objetivos institucionais. Compreendê-lo, no 
entanto, adequadamente, é absolutamente necessário para atingir o objetivo 
proposto, isto é, ser de fato uma instituição relevante para a sociedade. Trata-
se de pensar como se pode, a partir das conclusões do planejamento estratégi-
co, como re? etidos no respectivo mapa estratégico, abordar a independência 
funcional de modo a fazê-la, por um lado, uma efetiva garantia democrática 
dos agentes institucionais e, por outro, evitar que ela se transforme num im-
peditivo prático à própria possibilidade de efetivar-se o que foi delineado pelo 
planejamento estratégico. É o que pensaremos aqui.

3. Independência funcional e liberdade pessoal

 Sempre se entendeu que a chamada “autonomia funcional” prevista 
no § 2º do art. 127 da Constituição Federal tem uma natureza mais institucio-
nal, enquanto a chamada “independência funcional” tem uma natureza mais 
pessoal – embora as duas estejam inseparavelmente ligadas. Não há indepen-
dência funcional senão numa instituição com autonomia funcional. Vale di-
zer, no exercício de suas atribuições, o membro do MPF (como de resto todos os 
membros do Ministério Público) está livre de imposições na formação do seu 
livre convencimento técnico. É preciso, porém, conciliar bem este aspecto com 
os princípios da unidade e da motivação dos atos processuais e procedimentais, 
para que a independência funcional não se transforme em arbitrariedade.
 Muitas vezes, neste campo, houve a tendência a compreender a inde-
pendência funcional como uma garantia da pessoa do membro contra a sua 
própria instituição, e não se trata absolutamente disto. A relação funcional do 
membro com a instituição está regida pelos princípios da unidade e da indi-
visibilidade: o membro apresenta, ou melhor, presenta a instituição cada vez 
que se manifesta processualmente como Ministério Público.
 Neste sentido, a independência funcional tem uma relação indissolúvel 
com a liberdade pessoal do membro, tanto no sentido negativo – liberdade como 
ausência de constrição – quanto no sentido positivo – liberdade como condição 
de alcançar um # m.
 O primeiro sentido é bem conhecido. O sentido negativo de liberdade é 
aquele cultuado contemporaneamente: baseada na possibilidade indiferente de 
escolha, na onipotência da vontade, a noção contemporânea de liberdade pres-
supõe que a vontade esteja livre de peias, de sujeições, no momento de formar-se. 
Trata-se, portanto, da capacidade de escolher livremente entre duas ou mais alter-
nativas que se lhe apresentam.
 Este aspecto da liberdade não esgota, porém, o sentido completo da 
liberdade, muito menos o sentido da independência funcional. Não se pode re-
duzir a independência funcional à capacidade de escolher indistintamente en-
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tre as várias posições de possível adoção num ato procedimental. Este é apenas 
o pressuposto fático da verdadeira independência funcional. Se, de antemão, 
o agente não dispõe da capacidade de escolher, então a independência não se 
pode aperfeiçoar.
 O sentido da liberdade que preenche a noção de independência fun-
cional, no entanto, vai muito além. Não se trata de agir imprevisivelmente 
ou de poder adotar arbitrariamente qualquer posição nas suas manifestações. 
Trata-se de estar livre para buscar o # m institucional de modo mais pleno em 
cada caso concreto. Neste sentido, a independência funcional pode ser de# ni-
da como uma liberdade com um sentido, uma liberdade “para” algo, não por 
si e para si mesma.
 É curioso lembrar, apenas como ilustração, que uma noção simples-
mente indiferentista de liberdade, que a limitasse à capacidade de escolher 
indiferentemente entre várias alternativas, seria estranha, por exemplo, na 
sociedade grega antiga. Alain Renault, escrevendo sobre a liberdade moral dos 
gregos, diz o seguinte:
 “Na medida em que o cosmo é, por si só, uma ordem [para os gre-
gos clássicos], a liberdade do homem não está ligada à contingência, mas, ao 
contrário, é-lhe oposta. Disso é testemunha de forma particularmente surpre-
endente, a espantosa re? exão em que Aristóteles compara o universo a uma 
casa, os homens livres representando os astros, porque ‘lhes é menos lícito agir 
ao acaso’ e porque todas as suas ações – ou pelo menos sua maioria – são re-
gradas; e, ao contrário, ‘os escravos e os animais’, cujas ações raramente são 
ordenadas para o bem do conjunto, sendo na maioria das vezes deixadas ao 
acaso, simbolizando as partes inferiores – sublunares – do universo. (Metafí-
sica de Aristóteles). Assim, ‘são pois os escravos que são livres no sentido mo-
derno da palavra, porque não sabem o que fazem, ao passo que a liberdade 
do homem grego e sua perfeição são medidas de acordo com a determinação 
maior ou menor de suas ações (Renault apud Aubenque, 2004)”.
 A liberdade implicada na independência funcional é uma liberdade, 
portanto, heterônima. Não representa a possibilidade de dar um # m a si mes-
mo, mas de, usando retamente a consciência, distinguir adequadamente os 
melhores # ns institucionais e decidir destemidamente por eles. Estamos lon-
ge, portanto, da noção de liberdade como estrita autonomia individual, como 
dar-se a própria lei, tão consentânea com a nossa contemporaneidade, mas 
que seria vista, na cultura grega, segundo estes pensadores, como uma liberda-
de de escravos. E de fato uma instituição que se erigisse sobre bases tão anár-
quicas logo seria irrelevante: sua atuação seria tão aleatória e absurda que as 
outras esferas estatais (e principalmente a população) desenvolveriam meios 
de contorná-la até torná-la insigni# cante para minimizar os riscos envolvidos 
em tamanha insegurança.
 A independência funcional existe, pois, para garantir que, caso a caso, 
o membro que representa a Instituição saiba distinguir o que é bom, conve-
niente e oportuno, para realizar integralmente os # ns da Instituição, do or-
denamento jurídico e, principalmente, o bem comum do povo brasileiro. E 
que seja capaz de escolher aquilo que distinguiu, sem temor nem hesitação. 
Trata-se, portanto, de uma liberdade de qualidade, ou seja, de uma liberdade 
consistente na possibilidade de alcançar um # m querido pelo ordenamento. 
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Vale dizer, é a liberdade de perseguir o bem8, e não de escolher indiferentemen-
te entre o bem e o mal.
 Neste sentido, a independência funcional se relaciona com a consciên-
cia bem formada do agente: num sistema republicano, é preciso que o agente 
esteja consciente dos # ns que lhe são propostos pelo ordenamento, que conhe-
ça os fatos que lhe são submetidos e que chegue a uma posição processual 
conscientemente, expondo, ademais, de maneira satisfatória, os fundamentos 
que seguiu para chegar até determinada decisão9.
 Assim, a independência funcional deve relacionar-se a um # m institu-
cional consentâneo com os valores do ordenamento jurídico; o membro deve 
estar livre de temores ou de constrangimentos para reconhecer e adotar as 
posições adequadas para o atingimento de tais # ns tão logo os apreenda. Por 
outro lado, o membro deve sempre expor os fundamentos das suas manifes-
tações, de modo a permitir a crítica imparcial externa, e mesmo a eventual 
reti# cação pelos canais competentes, como o Judiciário e, internamente, as 
Câmaras de Coordenação e Revisão10 e o próprio Procurador-Geral da Repúbli-
ca11, por exemplo.
 Neste sentido, o planejamento estratégico representa um contributo 
importantíssimo ao exercício efetivo da independência funcional: representa 
um grande norte, um pensar coletivo que aponta para os padrões que devem 
nortear o bom exercício da independência funcional e que permitem, inclusi-
ve, a crítica e a revisão do seu exercício pelos meios institucionalmente previs-
tos.

4. Independência funcional e relação humana

 Nesta medida, a concepção de independência funcional não pode pres-
cindir nem de uma noção # nalística de liberdade, nem de uma noção relacional 
de atuação. De fato, como agentes políticos, os membros do Ministério Público 
têm a independência funcional como pressuposto para o estabelecimento de 
relações adequadas. A independência funcional não existe para constituir mô-
nadas, indivíduos dotados de superpotência ou onipotência numa medida tal 
que possam fazer qualquer coisa, adotar qualquer decisão, defender qualquer 
posição, com sem ou contra a instituição, enquanto nada se lhes possa fazer em 
contrapartida por força de tal garantia. Não é este o sentido da independência 
funcional, e, se fosse, a própria ideia de um planejamento estratégico num ór-

8 O termo “bem”, aqui, está sendo usado no mesmo sentido em que o mapa estratégico utiliza a 
expressão “valores”, ou seja, não somente como algo que atrai a vontade, mas como a capacidade de escolher, 
dentre tudo o que atrai a vontade, aquilo que realiza mais perfeitamente o % m objetivamente posto para a respectiva 
ação.

9 Além, é claro, dos princípios republicanos e democráticos que regem nossa Constituição, que im-
pedem que o cidadão seja submetido ao arbítrio (ainda que bem intencionado) de qualquer agente público 
ou político, há a previsão do inciso VIII do art. 129 da Constituição, que, na sua parte < nal, determina a 
obrigação, para o membro do Ministério Público, de declinar sempre “os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais”. Esta determinação, apesar de contida no inciso que se refere a diligências in-
vestigatórias e inquérito policial, não diz respeito apenas às posições adotados nestes procedimentos, mas 
a qualquer decisão processual ou procedimental adotada por um membro do Parquet. Trata-se, claramente, 
de um caso em que a Constituição dixit minus quam voluit, quer dizer, disse menos do que seria necessário, 
e deve ser interpretada extensivamente.

10 Art. 62 da LC 75/93.

11 Art. 26 da LC 75/93.
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gão composto de agentes assim seria contraditória em si mesma.
 Uma sociedade que cultivasse ou garantisse a existência de indiví-
duos assim seria qualquer coisa, menos democrática. Ele seria uma espécie 
de lobo de Hobbes solto numa sociedade de cordeiros; se já é praticamente 
impossível explicar como uma sociedade pode constituir-se a partir dos lobos 
individualistas igualmente ferozes de Hobbes, imaginemos como seria uma 
tarefa impossível admitir uma sociedade onde a condição de lobos indivi-
dualistas ferozes fosse garantida a uns, em razão do exercício de um cargo 
estatal. Assim, está claro que a independência funcional não pode tomar 
uma conotação hobbesiana de uma “liberdade” de usar quaisquer meios que 
ele creia adequados para assegurar seus próprios propósitos, uma espécie de 
“leviatã” individual, com direito natural a adotar qualquer entendimento e 
fazer qualquer coisa.
 Mas o que nos é dado na realidade é uma complexidade concreta cujos 
elementos sustentam-se mutuamente. O ser humano é um animal racional, 
sem dúvida. Mas não é somente isto; ele também é um animal político – vale 
dizer, relacional - e o outro é a condição necessária para o completo aperfeiço-
amento de sua natureza. É por isso que nunca nos deparamos com um indi-
víduo, senão como membro de uma sociedade e, ademais, de uma sociedade 
organizada, fora da qual ele não pode realizar plenamente a sua essência ou 
até mesmo sobreviver, embora a própria sociedade nunca subsista exceto nos 
indivíduos, que são sua própria substância. É, portanto, igualmente verdade 
dizer que não se acha nada no indivíduo que não venha a ele pela sociedade, 
e que não há nada na sociedade que não venha a ela pelos indivíduos, porque 
ela os forma e eles a compõem.
 A independência funcional dá-se, portanto, para que se desenvolva no 
agente a sua pessoalização, não o seu isolamento. O agente ministerial deve 
reconhecer na independência funcional o exato meio para que possa ser um 
agente melhor, e assim possa alcançar mais facilmente os # ns que são propos-
tos à instituição a qual pertence: inclusive, e principalmente, a liderança no 
processo de pessoalização do cidadão brasileiro e dos demais indivíduos sujei-
tos ao nosso estado.
 Vale a pena, portanto, agora, discutir um pouco esta noção de pessoa. 
Quando se fala de pessoa ou personalismo, existe uma tendência contempo-
rânea a entender “pessoa” como sinônimo de indivíduo, e personalismo como 
sinônimo de individualismo, fechamento e egoísmo. Nada mais equivocado. 
Nas palavras de Maritain, “O mundo moderno confunde ingenuamente duas 
coisas que a sabedoria antiga já havia distinguido: confunde individualidade 
com personalidade.12” Os indivíduos pertencem à sociedade, mas esta última 
pertence (ou deveria pertencer) às pessoas.
 A noção correta de pessoa, tal como a temos hoje, é certamente uma 
conquista da civilização cristã. Reconhecer este fato tem pouco a ver com um 

12 “Na ordem social, a cidade moderna sacri< ca a pessoa ao indivíduo; concede ao individuo o sufrágio 
universal, a igualdade de direitos, a liberdade de opinião; e entrega a pessoa, isolada, despojada, sem nenhu-
ma armadura social que a sustente e a proteja, a todas as potências devoradoras que ameaçam a vida da 
alma, às ações e reações impiedosas dos interesses e dos apetites con� itantes, às exigências ilimitadas da 
matéria de fabricar e utilizar. A todas as gulas e a todas as chagas que cada homem leva naturalmente em 
si; adiciona excitações sensuais incessantes e a avalanche interminável de toda classe de erros deslumbran-
tes e sutis, aos quais outorga livre circulação no céu da inteligencia. E diz aos pobres < lhos dos homens, a 
partir do centro deste torvelinho: “sois um indivíduo livre, defende-te, salva-te sozinho!”. É uma civilização 
homicida.”, MRITAIN, Jacques, Los Tres Reformadores. In humanismointegral.com/zip_ob-3/click.php?, con-
sultado em 08 de maio de 2013.
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ato de fé. É um ato de simples justiça histórica: trata-se de reconhecer, factual-
mente, uma colaboração indelével da cultura cristã para o mundo.
 Ser pessoa é ser capaz de se relacionar consigo mesmo, com o outro, com 
a sociedade e com a realidade transcendente, vale dizer, com Deus. É ser aberto 
a si mesmo e ao outro, à coletividade e à transcendência, numa espécie de “en-
caixe quadriforme”, uma intercessão inesgotável que, didaticamente, poderia 
ser desenhada em forma de cruz, com cada braço representando uma destas 
quatro aberturas relacionais constitutivas da dignidade da pessoa humana.
 Note-se que estas quatro relações são aqui citadas no campo da poten-
cialidade: o fato de existirem ermitões não nega a potencialidade da amizade. 
O fato de existirem ateus não nega a potencialidade da transcendência. O fato 
de existirem suicidas não nega a potencialidade do amor próprio. O encaixe 
quadriforme é uma espécie de “categoria transcendental” da pessoa humana, 
para usar um linguajar kantiano; sua existência independe de sua eventual 
veri# cação categorial.
 Esta constituição cruciforme da pessoa, que a considera como uma re-
alidade, por um lado, subsistente em si mesma e por isso intangível, mas, por 
outro lado, dotada destas quatro dimensões relacionais, impede que o nosso 
ordenamento jurídico possa considerar a pessoa humana como um simples 
indivíduo autossu# ciente, fechado em si mesmo e oposto ao outro e a Deus 
como adversários de uma condição fechada e absolutizada de “independên-
cia”. Relacionar-se não é um acidente, é parte da própria concepção da pessoa, 
e constitui a única possibilidade de realização plena daquela mesma dignida-
de que a nossa Constituição brasileira considera como inseparável da própria 
condição humana.
 Algumas concepções voluntaristas e individualistas permeiam, no en-
tanto, uma noção empobrecida de “pessoa” reduzida a indivíduo, impessoal 
e feroz, que não protege a sua dignidade de ser relacional. Estas concepções 
veem a pessoa como um indivíduo isolado e autossu# ciente, que descon# a das 
relações humanas. Estas concepções enxergam as relações pessoais como aci-
dentais e exteriores a um ser humano fechado em si mesmo, e o ser humano 
como uma “mônada” autossu# ciente e voluntarista, uma espécie de “grande 
felino territorial” com um direito originário a tudo e a todos. Este “lobo dos 
lobos” abriria mão de tal situação de autossu# ciência em prol de um certo 
“contrato social” que, no fundo, só lhe traria ônus e aporrinhações, porque 
lhe obrigaria a uma convivência social que não lhe é, segundo tal concepção, 
natural, senão meramente convencional.
 E o ser humano contemporâneo, mergulhado numa cultura de consu-
mismo, competição e seleção, vê em si mesmo, no outro, na sociedade e em 
Deus os adversários a serem derrotados no caminho de um paraíso de autossu-
# ciência egocentrista. As ideologias contemporâneas criaram uma espécie de 
nostalgia arti# cial de um pretenso “estado natural” de poder individual total; 
uma ânsia por um estado de independência ilimitado, de satisfação e prazer 
total, de dominação completa de si, do outro, da comunidade e de Deus, como 
se estivéssemos convencidos que a libertação completa do indivíduo somente 
fosse possível exatamente quando ele deixasse de ser pessoa, de se relacionar, 
e passasse a ser uma totalidade em si mesmo.
 Ocorre que pessoa e indivíduo não são termos unívocos: a dimensão 
pessoal pressupõe a individualidade, mas não se esgota nela de modo algum. 
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Uma pedra é um indivíduo. Um animal irracional é um indivíduo. Um indiví-
duo humano é sempre uma pessoa. E esta pessoa perde sua dignidade quando 
é tratada como um mero indivíduo.
 Na sua bela obra “O Personalismo (MOUNIER, 1964)”, Emanuel Mou-
nier nos lembra que a pessoa é sempre mistério inesgotável, para si mesmo e 
para o outro. As relações pessoais transcendem as relações individuais tanto 
quanto o ser humano transcende in# nitamente o ser humano, lembrava-nos 
Pascal.
 Reduzir simplesmente pessoa a indivíduo, vendo no isolamento a quin-
tessência da independência funcional é não entender o que realmente querem 
dizer as noções de “dignidade da pessoa humana” e de “cidadania”. A partir 
de lobos não se constroem pessoas. Todo totalitarismo sempre começou por 
considerar que tinha o direito de de# nir, no seu direito positivo, qual a medida 
da dignidade da pessoa humana, sem considerar que esta dignidade é intrín-
seca e relacional. Todo totalitarismo sempre começou pela imposição de uma 
limitação das dimensões relacionais da pessoa, como se elas fossem extrínse-
cas à própria dignidade humana. Trata-se de cortar um dos braços da “cruz” 
relacional. Assim é que, por exemplo, os estados ateus negaram à pessoa a sua 
relação com Deus, os estados nazistas negaram aos “inferiores etnicamente” a 
identidade social, e o Estado contemporâneo, abortista, nega ao bebê no útero 
a sua capacidade de relação com a mãe em nome da “independência” desta, 
ou nega ao moribundo completar a sua relação consigo mesmo e com seus en-
tes amados, na completude dos cuidados # nais, em nome de um utilitarismo 
econômico que já não vê utilidade em quem não produz.
 Eis, portanto, o que a independência funcional não pode ser: uma es-
pécie de “individualismo” elevado à décima potência, no qual o agente usa 
o cargo para estabelecer-se, ou a seu grupo particular, como uma espécie de 
“enclave” suprassocial todo-poderoso. Uma independência funcional entendi-
da assim seria de fato absolutamente incongruente com o planejamento estra-
tégico. Mas não seria verdadeiramente uma independência funcional de um 
agente público inserto num Estado Democrático de Direito.

5. Conclusão: os valores no mapa estratégico e a independência funcional

 Dentro dessa concepção de independência funcional como uma liber-
dade-para, ou melhor, de uma “liberdade-com”, é bom re? etir sobre os valores 
consignados no mapa estratégico do Ministério Público como norte para a 
efetivação da missão institucional.
 É interessante notar que o campo denominado “valores” (no mapa es-
tratégico) traz registradas as categorias que são percebidas como importantes 
pela Casa para o desempenho da missão – são todos, digamos assim, valores-
meio para a consecução do grande # m do Ministério Público, consignado em 
sua Missão: promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa 
do Estado Democrático de Direito.
 Para este # m apontam, portanto, os “valores” ali de# nidos: a autono-
mia institucional só tem sentido se apontar para o bem da sociedade e para 
a defesa do Estado Democrático de Direito. Também assim o compromisso: é 
compromisso com o bem da sociedade e com o Estado Democrático de Direito. 
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O exercício pode ser feito com qualquer um dos assim chamados “valores”: a 
transparência, a ética, a unidade, a iniciativa, a efetividade e a independência 
funcional são apenas meios institucionais para o aperfeiçoamento dessa du-
pla missão.
 Portanto, aquilo que o mapa chama de “valores”, poderíamos chamar, 
aqui, de “valores-meio”. E os valores consignados na missão (a promoção da 
justiça, a bem da sociedade e do estado democrático de Direito) seriam melhor 
classi# cados como valores-# m.
 Prosseguindo-se neste exercício, ver-se-ia, a# nal, que o grande valor 
identi# cado pelo mapa estratégico é a promoção da justiça. Mas não de qual-
quer justiça13; a justiça quali# cada como tendente a realizar o bem da socieda-
de e a defesa do Estado Democrático de Direito.
 Neste sentido, somente se pode falar em independência funcional 
como meio para a realização da justiça. Portanto, a independência funcional 
não é um daqueles valores incondicionais, do tipo nunquam satis (nunca são 
demasiados). Ao contrário, é medido exatamente para  que permita ao mem-
bro aproximar-se, ainda que assintoticamente, da promoção da justiça com-
prometida com o bem da sociedade e com o Estado Democrático de Direito. A 
independência funcional que não conduza, ao menos em tese, para este # m, 
está viciada, está desviada, deve ser criticada e corrigida14.
 Assim, a liberdade que a independência funcional envolve não retira 
o membro da condição de partícipe e consorte da própria instituição, e de res-
ponsável pelos valores que ela recebeu da Constituição e que identi# ca, não só 
como legais, mas como estratégicos para a realização dos seus próprios objeti-
vos. Nenhum membro do Ministério Público pode simplesmente desprezar as 
diretrizes e indicações da Casa sobre sua própria condução sem fundamentar 
adequadamente a sua atuação, de modo a permitir o debate racional e repu-
blicano e o respectivo controle da atuação. Por outro lado, a independência 
funcional não chega ao extremo de causar um desgarramento do membro, 
como se ele fosse um franco-atirador agindo sem ou contra a Instituição a qual 
pertence.
 O saudável debate sobre as posições adotadas com base nos # ns legais 
ou nos valores estratégicos do Ministério Público Federal deve dar-se com essa 
clareza e franqueza que se vê entre pares, utilizando-se os meios institucionais 
de correção de rumos para melhor atingir o # m proposto, a partir das discus-
sões sobre os pressupostos su# cientemente expostos nas fundamentações das 
decisões adotadas caso a caso.  
O planejamento estratégico pode, portanto, ser louvado como um passo 
adiante no balizamento de uma Casa em que a independência funcional seja 
de fato o meio para a construção de uma cidadania personalista.

13 Nada mais diverso do espírito do Ministério Público do que uma ideia de “Dura lex, sed lex”.

14 No seu interessante artigo sobre os limites da independência funcional dos membros do Ministério 
Público, o prof. Hugo Nigro Mazzilli anota o seguinte: “A liberdade e a independência funcionais existem. 
Mas não se pode invocar levianamente uma ou outra apenas para justi< car posições estritamente arbitrá-
rias e meramente pessoais. Assim, não pode haver liberdade para violar a lei, sob pena de cairmos numa 
petição de princípios: se em nome de um conceito absoluto de liberdade eu não pudesse cercear pessoa 
alguma, então eu também não poderia cercear nem mesmo quem violasse a liberdade... Ora, essa interpre-
tação, ainda que pudesse ser sustentada em nome da liberdade irrestrita, importaria em negá-la ao < nal.” 
In www.mazzilli.com.br/pages/artigos/limitesindep.pdf, consultado em 06 de maio de 2013.
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