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INTRODUÇÃO 

O Ministério Público Federal integra o sistema de justiça brasileira A 
instituição, segundo prescreve a Constituição de 1988, em seu artigo 127, é 
“permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis”. Este amplo leque de competências é 
acompanhado de garantias de autonomia tanto administrativa quanto 
funcional, não se vinculando a nenhum dos poderes de Estado. Seus 
princípios de organização coincidem com aqueles previstos para o Poder 
Judiciário: direito de apresentar proposta orçamentária; de propor ao Poder 
Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas e títulos; seus integrantes não 
respondem aos outros poderes ou instituições e gozam de direitos como a 
vitaliciedade, a inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos (até 
então dispensados somente à magistratura). 

No que se refere aos interesses sociais e individuais indisponíveis – 
uma das atribuições do Ministério Público – a Carta de 1988 ampliou 
significativamente a tipificação dos direitos constituintes da cidadania. Além 
dos tradicionais direitos individuais, foram incorporados os direitos sociais – 
difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Desta forma, o Ministério 
Público é chamado a agir em novas áreas, cabendo à instituição salvaguardar 
e proteger os interesses e direitos constitucionalmente previstos, deixando-os 
a salvo de abusos do poder, seja do Estado, seja de particulares. 

A análise do texto legal permite sustentar que, do ponto de vista 
institucional, as alterações na definição e nas atribuições do Ministério Público 
configuram a maior novidade consagrada pela Constituição de 1988. De fato, 
nenhuma outra instituição sofreu tão profunda modificação e teve igualmente 
alargada a sua possibilidade de atuação. Daí, muitos afirmarem que ao novo 
Ministério Público deixou de corresponder apenas o papel clássico de “parquet”, 
ou de fiscal da lei, ou ainda de advogado dos interesses do governo, cabendo-
lhe, a partir de 1988, também, ou talvez, sobretudo, a defesa da sociedade. 
Hugo Mazzili chega, inclusive, a concluir que a opção do constituinte foi de 
tal monta em relação ao Ministério Público, que a instituição foi “erigida a 
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um quarto poder”, desvinculado dos capítulos do Poder Legislativo, do 
Poder Executivo e do Poder Judiciário.1 Análises como essa têm, inclusive, 
fornecido argumentos aos que se opõem à nova expressão pública da 
instituição. Independentemente, contudo, da apreciação que se faça, não há 
como negar que o Ministério Público é, hoje, um ator político de primeira 
grandeza, cabendo- lhe, segundo vontade expressa do constituinte a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses da sociedade. 

O Ministério Público apresenta dois ramos: o da União e o dos 
Estados. No primeiro caso, a estrutura é mantida pela União, no segundo, 
pelos Estados. O Ministério Público da União, por sua vez, ramifica-se em 
Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do 
Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. A 
especificidade de cada um está relacionada ao ramo do Poder Judiciário 
perante o qual atua – Justiça Federal, Justiça Militar Federal, Justiça do 
Trabalho e Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – e estabelece-se em 
razão da matéria ou das partes em litígio. Entretanto, perante o Superior 
Tribunal de Justiça, a quem cabe uniformizar a interpretação da lei 
infraconstitucional, e perante o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dar a 
palavra final sobre a interpretação da Constituição, só oficiam os membros do 
Ministério Público Federal. Em síntese, a distinção entre os diferentes ramos 
do Ministério Público diz respeito à competência de atuação e não aos 
instrumentos de que dispõem garantias ou princípios de atuação. 

A redefinição do perfil institucional do Ministério Público e o 
alargamento de suas atribuições têm provocado um importante processo de 
reconstrução de identidade da instituição. Os textos legais, tanto a 
Constituição como legislações infraconstitucionais, dão os parâmetros, isto é, 
indicam a potencialidade. A velocidade e o sentido desta reconstrução, 

                                                 
1 Mazzili, Hugo Nigri – Regime Jurídico do Ministério Público, São Paulo: Saraiva, 3ª ed. 1996. 
Outros juristas, como, por exemplo, Manoel Martins da Costa Cruz, elaboram apreciações 
semelhantes. Diz Cruz: o Ministério Público “se apresenta com a figura de um verdadeiro 
Poder do Estado. Se Montesquieu tivesse escrito hoje o Espírito das Leis por certo, não seria 
tríplice, mas quádrupla a divisão de poderes” In “A instituição do Ministério Público”, JUS – 

Revista Jurídica do Ministério Público/MG, n.15, 1993. Embora não seja este o espaço para 
a discussão do que caracteriza um poder de Estado, nem mesmo a atualidade da tradicional 
teoria da separação dos poderes, cabe chamar a atenção para o impacto causado pelas 
mudanças constitucionais relacionadas ao Ministério Público. 
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entretanto, dependem fundamentalmente da ação de seus membros. Tratando-
se de uma organização de tipo monocrática, cada um de seus integrantes tem 
liberdade de agir como se fosse a própria instituição, não havendo, a rigor, 
uma hierarquia baseada em estritos princípios de mando e obediência. 

Apesar da indiscutível importância legal do Ministério Público e de 
sua extraordinária potencialidade interferir de forma incisiva no cotidiano, 
pouco se conhece sobre a instituição, e sobre os seus integrantes. Com o 
objetivo de dar um primeiro passo para cobrir esta lacuna, o IDESP, com o 
patrocínio da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), 
realizou uma pesquisa em 1997 junto a todos os integrantes do Ministério 
Público Federal. Deve ser ressaltado que se trata da primeira iniciativa deste 
gênero, de caráter não exclusivamente acadêmico, e com o apoio de um 
órgão representativo da categoria. 

Os resultados da pesquisa “O Ministério Público Federal e a 
administração da Justiça no Brasil” foram apresentados publicamente no 
XIV Encontro Nacional de Procuradores da República, realizado em Belo 
Horizonte, de 28 de outubro a 2 de novembro do mesmo ano. Naquela 
oportunidade, grande parte daqueles que haviam respondido ao questionário 
estavam presentes e o relatório foi tema de análises nas rodas de conversa. 
No entanto, a reflexão não se materializou em nenhum documento escrito. 

Considerando que os dados da pesquisa retratam um perfil dos 
integrantes do Ministério Público Federal, traduzem o que pensam e 
refletem suas posições sobre temas institucionais, é importante que esses 
resultados sejam conhecidos e debatidos por um público mais amplo e que 
possam ser permanentemente avaliados pelos próprios procuradores.2 

Os dados agora apresentados permitem vários cruzamentos e 
análises, sob prismas diversos. Este trabalho não pretende abarcar todas 
essas possibilidades, mas apenas elaborar uma reflexão sobre algumas 
questões atuais, esperando que sirva como ponto de partida para novas 
análises, tanto por parte dos integrantes do Ministério Público como por 
todos aqueles que se interessam em aprimorar o sistema de justiça do país. 

                                                 
2 Neste trabalho o termo “procuradores” engloba todos os integrantes do Ministério Público 
Federal: procuradores da República, procuradores regionais da República e subprocuradores-
gerais da República. 




