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O Ministério Público na América Latina: 

autonomia e discricionariedade

Córa Hagino
Fábio Kerche

1 Introdução

Os Estados possuem um órgão responsável pela ação penal. A missão de 
processar alguém criminalmente não é tarefa deixada aos cuidados dos cida-
dãos. De maneira geral, são os promotores1 os encarregados de levar ao Poder 
Judiciário as matérias penais (Fionda, 1995; Kerche, 2009; Tonry, 2012). Ao 
selecionar e priorizar quais casos irão ser julgados pelos juízes, exercendo o papel 
de gatekeeper do Sistema de Justiça (Aaken et al., 2010) e, em alguns modelos, 
negociar penas com réus,2 os promotores também participam da construção da 
sentença [sentencing] “por meio da decisão das acusações do indiciamento, tipo 
de julgamento e assim por diante” (Fionda, 1995, p. 1). 

A organização desses órgãos, contudo, difere radicalmente entre os países 
(Tonry, 2012, p. 1). Como se dá a seleção de seus integrantes, o tipo de carreira, 
o grau de discricionariedade, a hierarquia, a posição na estrutura do Estado, entre 
outras características, são diferenças identificáveis nas democracias. Nem mesmo 
a denominação do órgão (ver quadro 1) ou o título recebido por seus integrantes 
é igual. Neste capítulo, utilizaremos “promotores” e “Ministério Público” para 
os atores e órgãos encarregados da ação penal por uma questão de conveniência. 

1  Em alguns casos, como na Inglaterra até os anos 1990, a própria Polícia podia se encarregar 
da ação penal (Fionda, 1995). 

2  Nos Estados Unidos, por exemplo, 95% das penas são resultado de negociação (plea bargain) 
entre o promotor e o advogado de defesa (Tonry, 2012). 
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Quadro 1 – Denominação dos Órgãos Responsáveis pela Ação Penal
País Nome
Alemanha Staatsanwaltschaft
Brasil Ministério Público
Canadá Public Prosecution Service
Escócia Procurator Fiscal Service
Espanha Ministerio Fiscal
Estados Unidos/Federal US Attorneys’ Office
Estados Unidos/Distritais District Attorney’s Office
França Ministère Public
Holanda The Dutch Openbar Ministerie
Inglaterra Crown Prosecution Service
Itália Pubblico Ministero
Portugal Ministério Público

Fonte: Kerche, 2009.

Essa grande diversidade de desenhos e particularidades institucionais não 
impede que algumas classificações sejam possíveis. Esse esforço foi feito, por 
exemplo, por Aaken et al. (2010), mas com resultados questionáveis. Para se ter 
uma ideia, segundo o levantamento desses autores, os US Attorneys norte-ame-
ricanos são muito mais independentes de facto do que os promotores brasileiros. 
Para mostrarmos o quão equivocada é essa observação, basta lembrarmos que 
Donald Trump, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, demitiu 46 pro-
motores federais (Público, 2019), o que revela a subordinação dos promotores 
com a chefia do Executivo. 

Por outro lado, do ponto de vista da democracia e da análise política, 
entendemos que a mais produtiva análise é aquela que agrupa os modelos basea-
dos nos critérios de accountability e discricionariedade e que se insere no debate 
sobre atores não eleitos, como a burocracia e a democracia (Kerche, 2009, 2018).

Pelo critério da accountability, o que se procura entre a diversidade de 
Ministérios Públicos é observar para qual ator externo ao órgão os promotores 
prestam contas de seus atos e escolhas e a quem respondem, podendo ser punidos 
ou premiados por sua atuação. Por esse critério, portanto, a ligação formal (de 
jure) do órgão num determinado Poder de Estado não demonstra (de facto) para 
quem o promotor efetivamente presta contas. Ou seja, um Ministério Público 
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constar na legislação como membro do Poder Judiciário ou independente, por 
exemplo, não significa que o governo não detém instrumentos institucionais 
para estimular certos comportamentos desejados pelo Poder Executivo. 

Para que a accountability seja efetivamente uma ferramenta democrática, 
esse ator externo que pesa nas decisões e nas escolhas tomadas pelos promotores 
deve ser alguém ou um órgão ou Poder com independência e sem laços orga-
nizacionais com aquele que é fiscalizado. Assim, o acompanhamento feito por 
corregedores, por exemplo, embora importante para o funcionamento de um 
órgão estatal e para a criação de uma política institucional, é o tipo de accoun-
tability menos relevante para a análise política quando se tem como referência 
o debate em torno da democracia. Portanto, mesmo existindo diferentes tipos 
de accountability (Bovens et al., 2014), ainda é possível e relevante reuni-los em 
dois grandes grupos: vertical e horizontal (O’Donnell, 1998).

A accountability vertical é aquela exercida pelos eleitores nas eleições que, 
de forma regular e direta, punem ou premiam os políticos por suas escolhas 
e ações. Isso serve de incentivo para que os políticos, que continuarão dispu-
tando eleições pessoalmente ou por meio de seus partidos, não percam de vista 
os interesses de seus eleitores quando tomarem suas decisões, optarem por certas 
políticas públicas e orientarem a burocracia pública. 

A accountability horizontal, por sua vez, é aquela exercida por órgãos e 
atores estatais em relação a outros órgãos e atores na estrutura do Estado. Elas 
podem ser categorizadas em dois grandes tipos: a exercida pelo Poder Judiciário 
e a exercida por políticos e por agências estatais. 

Baseadas nessa tipologia, existem quatro combinações possíveis, em ordem 
decrescente, que serão distribuídas no eixo da accountability da figura 1: i) um 
ator/órgão ser accountable verticalmente e horizontalmente; ii) um ator/órgão 
ser accountable horizontalmente por outros órgãos e pelo Judiciário; iii) um ator/
órgão ser accountable pelo Judiciário; e iv) um ator/órgão não ser accountable 
(Kerche, 2018).

A outra variável é a discricionariedade. Atores estatais detêm graus diversos 
sobre o que podem deliberar e qual o grau de liberdade para fazê-lo. Portanto, dis-
cricionariedade envolve um “espaço para escolhas legais garantido formalmente” 
(Lotta e Santiago, 2018, p. 23) ou “algum grau de arbitrariedade [...] dentro dos 
limites legais de sua atuação” (Lotta e Santiago, 2018, p. 24). 

Um político pode decidir de forma livre sobre uma gama expressiva de 
assuntos, escolhendo, segundo seus próprios critérios, qual a política que deve 
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ser adotada. Um burocrata de “nível de rua” atua em um campo mais restrito de 
assuntos e tem liberdade menor para decidir algo que já não esteja previsto na 
descrição de suas funções. Essa maior ou menor discricionariedade é representada 
no eixo correspondente da figura 1.

Tendo essas duas variáveis como referência, pode-se dizer que existem três 
grandes modelos de Ministério Público encontrados nas democracias, embora 
com variações do grau de accountability e de discricionariedade entre países de 
um mesmo modelo. O detalhamento desses modelos e suas diferenças entre as 
democracias consolidadas e o Brasil são os pontos que apresentaremos na parte 
seguinte deste capítulo.

Representação Gráfica 1 – Discricionariedade e Autonomia

Fonte: Kerche, 2018.
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2 O Modelo Burocrático

O modelo mais comum de um órgão encarregado da ação penal, pelo 
menos entre as democracias mais consolidadas, é o burocrático. Nos países que 
o adotam, os promotores são accountable ao governo, por meio da ligação com 
o ministro da Justiça,3 e apresentam os casos ao Poder Judiciário, que pode con-
cordar ou discordar da proposta do Ministério Público. 

Em relação à discricionariedade, há uma maior ou menor liberdade para 
os promotores tomarem decisões sobre casos específicos, mas, em geral, devem 
observar as orientações da chefia e responder aos seus superiores hierárquicos 
por suas escolhas. A vantagem desse modelo é que os promotores são accountable 
e observam as prioridades do Ministério da Justiça e do governo, respondendo, 
ao menos indiretamente, aos cidadãos. A desvantagem, contudo, é que, quando 
um acusado é membro do próprio governo, o promotor terá menos autonomia 
para agir.

O que se observa aqui não é apenas a ligação formal do órgão com um 
Poder de Estado. Diversos Ministérios Públicos do modelo burocrático são, 
segundo a legislação, parte do Poder Judiciário. Na prática, contudo, por meio 
de alguns instrumentos institucionais, o governo pode estimular ou coibir com-
portamentos e escolhas dos promotores. Ou seja, há uma ligação de facto, mas 
nem sempre de jure, com o Poder Executivo no modelo burocrático. 

Na França, por exemplo, embora o Ministério Público forme com o Poder 
Judiciário um corpo único, o promotor é aquele que, ao apresentar um caso con-
creto ao juiz, leva em conta as determinações gerais do governo. Agindo assim, 
o promotor limita a “ação do juiz”, aplicando orientações do “poder político” 
(Terquem, 1998, p. 31), regulamentando as atividades do Judiciário pelo Poder 
Executivo (Nicod, 1994). 

O ministro da Justiça pode dar instruções sobre casos específicos e, embora 
o promotor tenha a “liberdade da palavra”, sua carreira pode ser prejudicada caso 
não observe as recomendações, já que as promoções são decididas pelo Conselho 
Superior da Magistratura controlado pelo Executivo. A accountability democrá-

3  “Na Tailândia, entretanto, o Departamento da Promotoria do Ministério do Interior tor-
nou-se independente do procurador geral (attorney general) em 1991. Agora está diretamen-
te abaixo do primeiro ministro” (Worrall, 2008, p. 15).
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tica se dá quando “O governo faz as escolhas individuais e coletivas e assume a 
responsabilidade frente ao Parlamento e à Nação” (Lyon-Caen, 1994, p. 58). 

O caso Holandês é outro exemplo de um Ministério Público que, embora 
ligado de jure ao Judiciário, mantém ligações com o governo. O ministro da Jus-
tiça indica os cinco procuradores-gerais, que organizam e publicam orientações 
genéricas sobre o tipo de atuação que os demais promotores deveriam seguir. De 
maneira geral, os promotores orientam-se por essas diretrizes, embora gozem de 
um razoável grau de discricionariedade, tendo liberdade para decidir não levar 
alguns casos para o Poder Judiciário. Após 1990, uma decisão da Alta Corte do 
país determinou que as orientações formuladas pelo

conselho oficial accountable pelo público (como os cinco procuradores-gerais ou 
o Ministério da Justiça), tenham o status de lei. Determinou também que um juiz 
deve, dessa forma, examinar as atividades do promotor, em cada caso, para avaliar 
a compatibilidade com aquelas diretrizes. Esse controle sobre o uso do poder de 
arbítrio do promotor tem como objetivo evitar abusos aos direitos processuais do 
acusado e assegurar que a lei seja aplicada de forma justa e com equidade (Fionda, 
1995, p. 126).

A Espanha também possui um órgão responsável pela ação penal que, 
mesmo formalmente ligada ao Poder Judiciário, é accountable de facto pelo 
governo do país. O chefe do Ministério Público é o fiscal general del Estado, que 
pode dar instruções gerais e ordens específicas sobre qualquer assunto tratado 
pelos demais promotores. Sua indicação é proposta pelo governo, sendo também 
ouvido o Conselho Geral do Poder Judiciário, e é nomeado pelo rei. A exigência 
é que seja um jurista com reconhecido prestígio e com mais de quinze anos de 
exercício da profissão de advogado. 

A demissão pode ocorrer pelo mesmo processo, revelando que o governo 
tem ascendência sobre o Ministério Público, que é uma organização hierárquica, 
principalmente por meio do fiscal general. O ministro da Justiça, ou o próprio 
chefe do governo diretamente (Segado, 1992), pode dar orientações ao chefe do 
Ministério Público da Espanha, e este, aos promotores subordinados. 

Mesmo com essa accountability do governo por meio da hierarquia, a dis-
cricionariedade é relativamente menor graças à previsão do princípio da obri-
gatoriedade. “Sob esse princípio, é obrigatória a instauração de processo para 
todos os delitos sobre os quais existam evidência de culpa do acusado, e o critério 
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de interesse público é irrelevante na tomada de decisão do promotor” (Fionda, 
1995, p. 9).4

Na Alemanha, os promotores obedecem a uma estrutura hierarquizada, 
tendo como chefe o ministro da Justiça federal ou do respectivo länder, para o 
caso de promotores estaduais, mesmo a legislação prevendo o Ministério Público 
como integrante do Poder Judiciário. Essa hierarquia aproxima o órgão do 
governo. Ainda que regidos pelo princípio da obrigatoriedade,

tem operado no processo alemão o princípio de oportunidade, permitindo ao pro-
motor solicitar o arquivamento certamente contemplado previamente na legislação 
processual (daí é que se fala em discricionariedade regrada) tais como mínima lesão 
social, reparação à vítima, reinserção do indiciado, etc. (Paes, 2003, p. 102). 

Além disso, como os promotores controlam as investigações criminais 
(Worrall, 2008), há espaço para interferências, como atesta o depoimento de 
um promotor alemão: “Se o superior lhe diz para terminar ou continuar um 
inquérito, não se pode nunca, ou melhor, pode-se raramente descobrir, se haveria 
razões de fato, razões pessoais ou razões de pura política para a instrução dada” 
(Walter-Freise, 1994, p. 99). 

Na Inglaterra, a ligação do governo com o Ministério Público é de jure e 
de facto. O Crown Prosecution Service “como um todo é accountable pelo Par-
lamento por meio do Attorney-General; e este responde à Câmara Baixa pela 
condução geral da política de promoção da ação penal” (Fionda, 1995, p. 60). Os 
promotores ingleses podem decidir se um caso merece ser levado aos tribunais 
baseados na suficiência de provas e no interesse público, o que permite um alto 
grau de discricionariedade. Assim, há espaço para que a decisão seja influenciada, 
“inevitavelmente, dos valores pessoais do promotor sobre o próprio processo” 
(Baldwin, 1997, p. 5).

O Canadá é outro país que adota um Ministério Público ligado ao governo 
e accountable pelos políticos. Isso é feito por meio de uma estrutura hierárquica 
que tem como chefe o ministro da Justiça na esfera federal e seus assemelhados nas 
províncias. O Attorney General pode, inclusive, retirar as acusações feitas pelos 

4  “Embora esta distinção conceitual [dos dois princípios] seja inequívoca, empiricamente, 
pode-se observar que promotores, em quase todo lugar, gozam de algum grau de discriciona-
riedade explícita nas suas decisões de indiciar (ou não indiciar)” (Aaken et al., 2010, p. 217).
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promotores federais mesmo quando estas já tenham sido apresentadas ao Poder 
Judiciário. Os promotores detêm um razoável grau de discricionariedade, baseado 
nos mesmos critérios ingleses da suficiência de provas e do interesse público.

Na Escócia, o órgão responsável pela condução da ação penal e pela coorde-
nação da polícia nas investigações dos casos mais graves é ligado ao governo. É por 
meio de orientações sobre como os promotores devem conduzir-se em relação a 
crimes específicos e a orientações de cunho geral feitas pelo Lord Advocate e pelo 
Solicitor General, membros do Scottish Law Officer, indicados pelo Parlamento, 
que se busca determinar uma linha de atuação coerente para os promotores. Por 
meio de relatórios, há um acompanhamento geral das diversas regiões. Embora 
não haja fiscalização sobre casos em particular, a não ser que solicitada por algum 
cidadão, é por meio desses números que a cúpula da instituição pode detectar 
erros ou desvios de função do promotor (Fionda, 1995).

O grau de discricionariedade dos promotores escoceses é significativo e 
também baseado nos princípios da existência das provas e do interesse público. 
Nenhum crime, a princípio, é obrigatoriamente processável. O promotor pode 
decidir por penas alternativas (como multa ou reparação dos danos, por exemplo) 
sem precisar da homologação do Poder Judiciário, e somente o Lord Advocate 
pode obrigar o promotor a apresentar um caso ao Judiciário. 

Portugal é um dos países onde está presente a dicotomia da independência 
de jure e de facto. Se o critério fosse apenas a legislação portuguesa, o Ministério 
Público seria classificado como mais um exemplo do modelo independente, 
juntamente com o Brasil e a Itália. Isso porque há a previsão de autonomia em 
relação aos demais órgãos, inclusive à magistratura judicial. No entanto, o Minis-
tério Público de Portugal encontra-se mais próximo do modelo burocrático por 
causa de sua estrutura hierarquizada. 

Os promotores devem obedecer às diretivas e ordens do procurador-geral 
da República sob pena de punição. E é o procurador-geral o único magistrado 
do Ministério Público do país sujeito à designação pelo poder político. Desse 
modo, assenta na dupla confiança do presidente da República e do Governo, 
sendo a nomeação e a exoneração feitas pelo chefe de Estado sob proposta do 
primeiro-ministro. 

A escolha do procurador-geral da República não está vinculada a qualquer 
área de recrutamento ou exige especiais requisitos de formação. Por outro lado, 
o acesso a posições superiores na estrutura do Ministério Público português 
faz-se por promoção, que ocorre mediante os critérios de antiguidade e mérito. 
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Mesmo nos casos de promoção por antiguidade, o mérito também é verificado, 
somente sendo promovido o promotor avaliado com grau, no mínimo, bom, o 
que não garante proteção em relação a ingerências superiores. 

Quanto à discricionariedade, Portugal adota o princípio da legalidade 
como regra geral, mas, no arquivamento em caso de dispensa de pena, na sus-
pensão provisória do processo, no processo sumaríssimo e na mediação penal, 
prevalece o princípio da oportunidade. A medição penal possibilitou, desde 2007, 
que o Ministério Público português negocie as penas dos acusados nos crimes 
considerados menos graves5 no ordenamento jurídico.

Nos Estados Unidos, em nível federal, os promotores com alto grau de 
discricionariedade são indicados pelo presidente, com aprovação do Senado 
federal, para um mandato de quatro anos, podendo ser demitidos pela exclusiva 
decisão do chefe do Executivo. Em 2017, como já mencionamos, o presidente 
Donald Trump demitiu 46 dos 94 U.S. Attorneys de uma única vez. Os cargos, 
portanto, são de confiança do presidente, sendo que os seus ocupantes geralmente 
são ligados ao partido político que ocupa a chefia do governo e “com algum grau 
de lealdade e de conexão ideológica com o presidente” (Worrall, 2008, p. 4). 

A escolha dos promotores federais mescla características técnicas e polí-
ticas, sendo eles os responsáveis pela aplicação das determinações federais nos 
94 distritos espalhados por todo o território norte-americano. A accountability 
aqui é realizada pelo governo de forma clara e direta. 

O promotor não detém a exclusividade das ações em seu distrito, já que 
o monopólio é do governo e não do integrante individualmente. O ministro da 
Justiça, o attorney general, pode indicar outro advogado do Departamento de 
Justiça para casos mais complexos e que exijam especialização. Ações de anti-
truste, casos de direitos civis, imigração e naturalização, desacato ao Congresso 
etc. podem sofrer a interferência do Departamento de Justiça. 

O Departamento estabeleceu seus poderes formais de supervisão de três maneiras: 
ao criar políticas e regras gerais de procedimento; pela supervisão direta, a partir de 
Washington, sobre o encaminhamento de casos específicos; e até mesmo assumin-
do casos específicos (Eisenstein, 1968, IV-19).

5  São os crimes contra as pessoas ou crimes contra o patrimônio que dependem apenas de queixa. 
Mesmo nessas hipóteses, estão excluídos os crimes com pena de prisão superior a cinco anos, 
que se trate de processo por crime contra a liberdade ou autodeterminação sexual, crimes de 
peculato, corrupção ou tráfico de influência, ou quando o ofendido for menor de 16 anos.
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3 O Modelo Eleitoral

O modelo eleitoral é o menos comum nas democracias. Os Estados Uni-
dos, em nível estadual6 e, principalmente, nos condados, escolhem seus promo-
tores por meio de eleições regulares, em um processo semelhante à disputa de 
qualquer outro cargo público, sofrendo os mesmos incentivos e restrições de 
outros políticos.7 Assim como o modelo burocrático, os promotores locais dos 
Estados Unidos são accountable por atores externos, e não somente pelo Poder 
Judiciário, como no modelo independente. 

Dos 50 estados norte-americanos, 45 escolhem por meio do voto dos 
cidadãos os District Attorneys, atores que exercem “um peculiar poder híbrido, 
político e quase judicial” (Jacoby, 1980, p. 15). Ou, dito de outra forma, os pro-
motores locais norte-americanos “têm um pé lá e outro cá na linha que separa 
tribunais da política”8 (Worrall, 2008, p. 4).

A accountability vertical e direta assegura aos promotores o maior grau de 
discricionariedade e de autonomia para atuar independentemente da participação 
de um juiz. Ou seja, o modelo observa uma norma prescritiva da democracia: 
quanto maior a discricionariedade, maior a accountability. Essa busca pelo voto 
dos cidadãos estimula que os “promotores americanos, algumas vezes de forma 
aberta e sem constrangimento, levem em conta as reações da mídia, a opinião 
pública e razões políticas quando decidem que casos irão dar prosseguimento e 
como lidarão com eles” (Tonry, 2012, p. 02). 

Em anos eleitorais, segundo pesquisas realizadas em diversos estados, esses 
promotores são mais punitivos, apresentam mais casos ao júri e dão preferência 
para os processos de maior repercussão do que nos anos sem eleições (Tonry, 
2012). Se o modelo tem a vantagem da accountability direta por parte dos cida-
dãos, por outro lado, a utilização de critérios não judiciais é estimulada pela 
lógica da disputa eleitoral. 

6  “Procuradores-gerais estaduais (State attorneys general), embora não sejam considerados pro-
motores no sentido tradicional, também são servidores eleitos” (Worrall, 2008, p. 4). 

7  Segundo Worrall (2008), alguns países do leste europeu começaram a abandonar o modelo 
eleitoral pelo modelo que chamamos aqui de burocrático. Mas não há detalhes de que países 
seriam esses. 

8  “They straddle a line that separates courts from politics”, no original.
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4 O Modelo Independente

Outro modelo é o independente. Assim podem ser classificados os Minis-
térios Públicos do Brasil e da Itália a partir de suas constituições nascidas após os 
respectivos regimes autoritários. Nesse modelo, os promotores são pouco accoun-
table porque o desenho institucional assegura altas doses de autonomia em relação 
aos políticos, ao governo, ao parlamento, outros órgãos estatais e aos cidadãos. 

No caso italiano, nem o Judiciário pode ser considerado um Poder externo 
ao Ministério Público, já que promotores e juízes fazem parte da mesma carreira9 
e são regulados pelo mesmo Conselho. Em ambos os países, mesmo as ingerên-
cias internas aos órgãos são dificultadas, já que a carreira de seus integrantes é 
relativamente protegida de processos hierárquicos.

Os Ministérios Públicos italiano e brasileiro foram desenhados, em um 
primeiro momento, para que os autônomos promotores tivessem pouca discri-
cionariedade e baixa accountability, combinação menos estranha aos sistemas 
democráticos. No entanto, os integrantes de ambos os órgãos são – de facto e de 
jure, mais recentemente – atores discricionários. 

Na Itália, o novo Código Penal, aprovado em 1998, fez mudanças impor-
tantes e aumentou a discricionariedade desses promotores pouco accountable. 
Por um lado, reforçou o papel de coordenação da Polícia pelos magistrados, que 
passam a poder “escolher, caso a caso e de acordo com suas inclinações pessoais, 
se devem ou não exercer, integral ou substancialmente, funções de polícia; e 
podem também decidir, caso a caso, o escopo e os meios da investigação (e, com 
isso, o destino final do caso)” (Federico, 1997, p. 8). 

Por outro, passaram a adotar o “princípio de oportunidade”, utilizado nos 
Estados Unidos e em outros países europeus, em que o promotor pode decidir 
os casos que devem ser julgados por um juiz a partir de critérios como “interesse 
público” (Fionda, 1995), ou seja, a decisão sobre seguir adiante com um caso 
cabe ao promotor. 

No Brasil, o Ministério Público, após decisão do Supremo Tribunal Federal 
em 2015, recebe a autorização para conduzir investigações criminais, rompendo o 

9  “No Ministério Público da Itália, promotores e juízes, além de fazerem parte do mesmo Po-
der de Estado, frequentam a mesma escola de formação e exercem funções cambiáveis, sendo 
ambas consideradas funções da magistratura. Quando exerce o papel de juiz, o integrante 
do Judiciário é um ‘magistrado judicante’; quando exerce o papel de promotor, ‘magistrado 
requerente’” (Kerche, 2009, p. 92). 
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monopólio da Polícia previsto na Constituição. Além disso, uma nova legislação 
assegurou aos promotores negociarem penas com acusados (plea bargain). Essas 
duas medidas asseguraram uma maior discricionariedade ao independente Minis-
tério Público no Brasil, abandonando parcialmente o princípio da obrigatoriedade 
e permitindo que promotores escolham quem e quando investigar, além de decidir 
penas de forma autônoma do Poder Judiciário (Kerche e Marona, 2018). 

Como todos os desenhos institucionais, independência combinada com 
discricionariedade apresenta vantagens e desvantagens. Se, por um lado, os pro-
motores são mais livres para processar políticos em casos de corrupção, por outro, 
a possibilidade de responsabilização dos próprios promotores para além do Poder 
Judiciário é bastante dificultada com barreiras quase intransponíveis. O modelo, 
incomum para democracias, baseia-se mais no “acaso” do que em regras e incen-
tivos institucionais. Ao cidadão restam poucas alternativas além de torcer para 
que os objetivos dos promotores coincidam com os seus.

5 O Ministério Público na América Latina

Com exceção do Brasil, há poucos estudos sobre os Ministérios Públicos nos 
demais países da América Latina.10 Se, em relação às democracias consolidadas da 
Europa e da América do Norte, é possível ir além das regras de jure, graças a pes-
quisadores das áreas das Ciências Sociais e do Direito, em nossa região, é arriscado 
identificar os procedimentos de facto justamente porque faltam fontes secundárias. 

Mesmo sabendo que há necessidade de estudar instituições jurídicas de 
jure em relação com a realidade política (Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa, 2010), 
usaremos as variáveis da independência e discricionariedade para classificar alguns 
Ministérios Públicos da América Latina. A análise basear-se-á exclusivamente na 
legislação dos países, sem a observação dos demais procedimentos e práticas que 
também são parte da institucionalidade em que os promotores atuam.

Assim como nos países estudados na seção anterior, há variações nos ter-
mos usados para designar os órgãos responsáveis pela ação penal e também dos 

10  A possibilidade de estudar os países latino-americanos e suas instituições jurídicas é ressal-
tada por Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa (2010), que destacam que os países da América Latina 
compartilham de um patrimônio jurídico comum, cultura política, civil law e regime presi-
dencialista, mas, ao mesmo tempo, mantêm importantes variações nas instituições judiciais, 
bem como outras condições políticas e econômicas.

Democracia e justica 24-06-2022.indd   316Democracia e justica 24-06-2022.indd   316 24/06/2022   18:48:1724/06/2022   18:48:17



317O Ministério Público na América Latina

seus superiores na América Latina (quadro 2). Em relação aos demais integrantes, 
todos são chamados de fiscales.

Quadro 2 – Nomenclatura do Ministério Público e seus respectivos Chefes 
País Ministério Público Chefes do Ministério Público
Argentina Ministerio Publico Fiscal Procurador General de la Nación
Chile Fiscalía Nacional Fiscal Nacional
Paraguai Fiscalía General del Estado Fiscal General del Estado
Peru Ministerio Público Fiscal de la Nación

Uruguai Ministerio Público y Fiscal Fiscal de Corte y Procurador General de 
la Nación

Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.

Além das distinções de nomenclatura, os Ministérios Públicos latino-ame-
ricanos apresentam outras diferenciações. O da Argentina divide-se em Minis-
tério Público de Defesa (semelhante a uma Defensoria Pública) e de Acusação. 
As unidades federadas contam com seus próprios Ministérios Públicos e seus 
membros podem realizar investigação, desde que delegadas por juízes. O Minis-
tério Público chileno tem um fiscal nacional e fiscais regionais que não precisam 
ser integrantes do órgão e exclusividade na investigação criminal, não atuando 
em tutelas coletivas. 

O Paraguai, por sua vez, por ser um Estado unitário, possui um único 
Ministério Público, e não há o princípio do promotor natural: é o procurador-ge-
ral que distribui os casos entre os integrantes do órgão sob sua responsabilidade. 
Há a previsão de jure de atuação do órgão para além da esfera penal na defesa de 
bens ou interesses coletivos, embora, em matérias cíveis, esta seja modesta11. Na 
esfera penal, o Ministério Público detém a direção da investigação, comandando 
a polícia judicial. 

A República do Peru também possui um Estado unitário, havendo somente 
um Ministério Público. Com o novo Código de Processo Civil peruano, o papel 
de investigador e de acusador do órgão foi reconhecido. Por fim, o Uruguai, assim 
como o Peru, possui um único Ministério Público e atua em interesses difusos 

11  “Cerca de 90% dos órgãos do Ministério Público paraguaio atuam exclusivamente em fun-
ções penais, inexistindo atuação na tutela coletiva e no âmbito cível. A atuação se restringe à 
fiscal de lei” (Donini, 2014, p. 167).
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e não exclusivamente na área penal. Em 2017, o processo penal uruguaio, até 
então inquisitorial, foi alterado para o modelo acusatorial. A investigação crimi-
nal passou a ser exclusiva dos promotores (Aras, 2014; Donini, 2014, Arruda, 
2015; Lima, 2014; Freitas, 2014).

A localização institucional do Ministério Público – dentro do Judiciário 
ou do Executivo, ou como um órgão autônomo – diz algo sobre o órgão e seus 
integrantes. Desde os fins dos anos de 1970 e início dos anos 1980, a América 
Latina apresenta grande redução do número de Ministérios Públicos ligados ao 
Poder Executivo (Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa, 2010).

Baseados exclusivamente nas respectivas Constituições, o que é um 
método relativamente precário em termos da análise política, o modelo mais 
comum na América Latina é o Ministério Público Independente. As respec-
tivas legislações posicionam os órgãos encarregados da ação penal como for-
malmente autônomos dos demais Poderes estatais, embora isso não signifique 
necessariamente que não haja relações de hierarquia e accountability. Esta é 
a opção seguida por expressiva parte dos países latino-americanos: além do 
caso brasileiro, também temos Argentina, Bolívia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Peru e Chile (Duce, 2001).

No caso da Colômbia e do Paraguai, o órgão está inserido na estrutura do 
Judiciário. Como não localizamos fontes secundárias, não sabemos exatamente 
o que isso significa. Como vimos, países que preveem seus Ministérios Públicos 
no Poder Judiciário podem, na prática, enquadrar-se no modelo burocrático, 
como no Canadá e França, ou no modelo independente, como no caso italiano. 
O Ministério Público do Uruguai, por sua vez, é o único expressamente buro-
crático, previsto como um órgão ligado ao Executivo, mais especificamente ao 
Ministério da Educação e Cultura. 

Como se percebe no quadro 3, exceto no caso uruguaio, todos os países 
pesquisados (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai) regulamentam o 
Ministério Público em sua Constituição. Uma agenda de pesquisa é identi-
ficar se houve influência do modelo adotado no Brasil após a Constituição 
de 1988, já que todas essas democracias fizeram suas Constituições após 
essa data, e sua maioria também optou, ao menos formalmente, pelo modelo 
independente.
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Quadro 3 – Autonomia de jure do Ministério Público na América Latina

Países Indepen-
dente Judiciário Executivo Legislativo Previsão na Constituição

Argentina X X* X* Sim, art. 120 da Const. 94

Chile X Sim, art. 83 da Const. 97
Paraguai X Sim, art. 266 da Const. 92
Peru X Sim, art. 158 da Const. 93
Uruguai X Não12

*No caso do Ministério Público das províncias.
Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.12

Mesmo que os países latino-americanos possuam um Ministério Público 
independente ou dentro da estrutura do Judiciário, há distintas gradações. O 
Ministério Público paraguaio encontra-se expressamente dentro da estrutura do 
Judiciário, ao passo que o Ministério Público do Chile, apesar de formalmente 
independente, aproxima-se da estrutura do Judiciário, com forte influência da 
Suprema Corte na escolha e na destituição do procurador-geral, mas com menor 
participação do Executivo. No órgão da Argentina, a independência de jure se 
dá somente em nível federal, enquanto cada província integra os promotores na 
estrutura do Judiciário ou do Executivo.

Ainda restritos pela legislação, é possível observar alguns indicadores que 
apontam para uma efetiva independência do Ministério Público na ingerência 
do governo ou de políticos. Um deles é a forma como se dá a indicação, se há 
previsão de mandato e o quão complexo é a destituição dos chefes dos órgãos, 
correspondente ao procurador-geral brasileiro. De maneira geral, a legislação 
cria regras que protegem os chefes dos Ministérios Públicos da Argentina, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Essas regras institucionais são apresentadas 
no quadro 4. 

12  Não há normas constitucionais que estruturem o Ministério Público do Uruguai, sendo este 
regulado por lei ordinária. No entanto, a Constituição se refere ao Ministério Público na 
nomeação do cargo de fiscal de corte (art. 168, III) (Freitas, 2015).
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Quadro 4 – Indicação e destituição do Procurador-Geral da República (PGR) 
na América Latina

Países Indicação PGR Mandato Destituição PGR

Argentina

O PGR é escolhido pelo 
presidente e submetido à 
aprovação do Senado por 
2/3. 

O cargo é vitalício.

O PGR pode sofrer 
impeachment pelo 
presidente e membros da 
Corte Suprema por mau 
desempenho, delito no 
exercício de suas funções 
ou por crimes comuns. O 
Senado decide.

Chile

O PGR é nomeado pelo 
Presidente da República 
por meio de lista quín-
tupla feita pela Corte 
Suprema. O PGR é chan-
celado por dois terços do 
Senado. 

O mandato do PGR é 
de oito anos, não sendo 
permitida a recondução.

O PGR pode ser des-
tituído por decisão da 
Corte Suprema, em caso 
de incapacidade, mau 
comportamento ou 
negligência manifesta no 
exercício de suas funções. 

Paraguai

O PGR é nomeado pelo 
Presidente com anuência 
do Senado por meio de 
lista tríplice elaborada 
pelo Conselho da Magis-
tratura.

O cargo tem a duração de  
cinco anos, e o PGR pode 
ser reeleito.

O PGR é removido pelo 
Presidente da República.

Peru
O PGR é escolhido pela 
Junta de Procuradores 
Supremos. 

O cargo dura três anos e é 
prorrogável para reeleição, 
apenas para dois anos 
adicionais.

Cabe ao Supremo 
Tribunal decidir sobre a 
cassação do PGR.

Uruguai

O PGR deverá ser sub-
metido à aprovação de 
três quintos do Senado e 
nomeado pelo Presidente 
da República. 

O mandato é de dez anos, 
sem recondução.

O PGR pode ser desti-
tuído pelo presidente que 
irá submeter ao senado 
a aprovação da decisão. 
A decisão presidencial 
deverá ocorrer em razão 
de negligência do chefe 
do MP.

Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.

Os modelos de indicação, mandato e destituição da Argentina, Chile e Peru, 
aqueles que podem ser considerados oficialmente independentes, indicam um alto 
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grau de insulamento dos respectivos procuradores-gerais. Todos têm mandato, 
sendo que o argentino é vitalício. A indicação do procurador-geral na Argentina 
passa pelo Executivo e pelo Legislativo, e a possibilidade de afastamento por meio 
de impeachment exige que ao menos mais de um Poder participe do processo.13

No caso chileno, a indicação é feita com a participação dos três Poderes 
e a destituição é autorizada pela Corte Suprema, mas baseada em critérios defi-
nidos, embora sejam relativamente vagos como “mau comportamento”. No 
Peru, o procurador-geral é escolhido pela Junta de Procuradores, e a destituição 
cabe ao Poder Judiciário. Na Constituição de 1979, anterior à atualmente em 
vigor, promulgada em 1993, a escolha para um mandato de dois anos também 
era feita pelo presidente da República com a aprovação do Senado. Com a nova 
Constituição, o mandato do procurador-geral da república do Peru aumentou 
para três anos e passou a ser prorrogável por mais dois mandatos.

O Ministério Público paraguaio, formalmente ligado ao Poder Judiciário, 
na verdade, parece manter laços expressivos com o governo, o que sugere um 
modelo mais próximo do burocrático. O procurador-geral é escolhido pelo pre-
sidente entre nomes apresentados por uma lista tríplice apresentada pelo Con-
selho da Magistratura, seguida pela anuência do Senado. Com a possibilidade 
de reeleição e a destituição sendo uma atribuição do chefe do Executivo,14 pela 
lógica do modelo, haveria incentivos institucionais para um alinhamento do 
procurador-geral com o governo. 

No Uruguai, formalmente, um exemplo do modelo burocrático, o procu-
rador-geral é nomeado pelo presidente e precisa da aprovação de uma maioria 
qualificada no Senado.15 O chefe do Executivo pode abreviar o mandato de 10 
anos, desde que passe pelo Senado, em razão de negligência. Ou seja, salvo melhor 
entendimento, o chefe do Ministério Público uruguaio é bastante protegido de 
ingerências do governo, embora formalmente seja um órgão do Executivo.

13  Além do presidente e dos membros da Corte, o vice-presidente, o chefe de gabinete de minis-
tros e os ministros podem apresentar o pedido de impeachment ao Senado.

14  No ano de 2018, o procurador-geral da república do Paraguai foi destituído, acusado de en-
riquecimento ilícito, mau desempenho de suas funções e usurpação de funções públicas por 
ter ultrapassado seu mandato, que teria terminado em 2016. Em 2019, o cargo foi assumido 
por Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga (Ag. Efe, 2018; DW, 2018). 

15  O Ministério Público uruguaio ficou sem o procurador-geral por mais de três anos, sendo 
o posto ocupado interinamente pelo promotor cível mais antigo no cargo, em razão da não 
aprovação de candidato por 3/5 do Senado (Freitas, 2014).
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No quadro 5, apresentamos as formas de nomeação, promoção e punição 
dos promotores da Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Por meio desta 
análise é possível observar as relações de hierarquia entre os promotores e o 
procurador-geral, oferecendo algumas “pistas” sobre a independência de facto 
do Ministério Público desses países. Como já mencionado anteriormente, a 
distinção de jure e de facto está presente na análise dos Ministérios Públicos da 
América Latina. Apesar de alguns países destacarem em suas constituições a 
independência do órgão, como na Argentina, Chile e Peru, na realidade, nem 
todos são realmente independentes.

Quadro 5 – Nomeação, promoção e punição dos promotores da Argentina, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai
Países Nomeação Promoção Punição

Argentina

Concurso público 
(provas, títulos e ante-
cedentes). Em seguida, 
é realizada lista tríplice 
e enviada ao Presidente 
para a seleção. O Senado 
aprova por maioria 
simples. 

Não há promoções. Os 
concursos são prestados 
para um determinado 
cargo da estrutura do MP, 
não se abrindo a oportu-
nidade de promoção de 
uma instância a outra.

Os membros do Ministé-
rio Público (MP) podem 
ser exonerados em caso de 
mau desempenho, negli-
gência grave e pela prática 
de crimes dolosos. São 
julgados disciplinarmente 
pelo Tribunal Correicio-
nal.

Chile

O ingresso no MP ocorre 
por meio de concurso 
público com provas 
escritas, orais e análise 
dos títulos (experiência 
acadêmica e profissional). 
A partir desse concurso, 
os fiscais regionais (hie-
rarquicamente superiores 
aos promotores “fiscais 
adjuntos”) fazem uma 
lista tríplice, cujo nome é 
escolhido pelo procura-
dor-geral.

Os fiscais regionais são 
selecionados pelo Judi-
ciário, que cria listas trípli-
ces nas cortes de apelações 
e, por meio dessa lista, o 
procurador-geral seleciona 
o fiscal regional.

As medidas de punição 
são: admoestação; cen-
sura; multa;  suspensão 
de funções; remoção e 
demissão (incapacidade, 
mau comportamento ou 
negligência manifesta; 
improbidade, vias de 
fato, injúrias ou conduta 
imoral grave; ausência 
injustificada ao trabalho; 
descumprimento grave 
de obrigações, deveres e 
proibições). A lei prevê a 
perda de cargo baseada em 
decisão administrativa. 
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Paraguai

O Conselho de Magistra-
tura (com representantes 
diversos do Legislativo, 
do Executivo, advogados, 
professores) realiza exame 
de admissão. São criadas 
diversas listas tríplices a 
partir do concurso, e a 
escolha dos candidatos se 
dá pela Suprema Corte de 
Justiça. 

Não há promoção. 
Passados os cinco anos de 
mandato do órgão do MP, 
o promotor deve se sub-
meter a outro concurso e, 
novamente, por meio de 
lista tríplice, ser nomeado.

O Tribunal de Disciplina 
é um setor dentro do MP 
com funções de julgar 
órgãos e servidores do 
próprio MP, após investi-
gação do Inspetor-Geral. 
Esse tribunal tem poder 
de expulsão, no caso de 
relatores e assistentes 
fiscais, e poder de adver-
tência e suspensão, quanto 
aos órgãos do MP.

Peru

O ingresso no MP ocorre 
por meio do ingresso na 
Academia de Magistratura 
(Judiciário). Os aprovados 
se submetem a concurso 
público (currículo, 
exame escrito e avaliação 
pessoal). A seleção e a 
nomeação dos membros 
dos MP são feitas pelo 
Conselho Nacional da 
Magistratura (integrantes 
do Judiciário, reitores, 
advogados, MP etc.).

O cargo de fiscal é 
vitalício. Para ser fiscal 
superior, é necessário ter 
sido fiscal ou juiz por sete 
anos ou advogado e prof. 
universitário por dez anos. 

A Fiscalía Suprema de 
Control Interno é o 
órgão disciplinar do MP, 
possuindo competência 
para punir os procurado-
res e servidores (por meio 
de admoestações, multas, 
suspensões e destituições), 
com exceção dos Fiscales 
Supremos.

Uruguai

Não há concurso público. 
Os membros do MP são 
nomeados por ato da 
presidência da República 
com vênia de 3/5 do 
Senado. Após dois anos 
de período probatório, 
em seguida, o promotor 
adquire efetividade. Nes-
ses dois anos, o PGR pode 
pedir ao Executivo para 
retirar a nomeação.

 O PGR tem a capacidade 
de promover os promoto-
res, propondo ao Execu-
tivo a designação.

O PGR tem função 
correicional, de vigilancia 
y superintendencia direc-
tiva, bem como função 
instructiva dos integran-
tes do Ministério Público. 
Ou seja, o PGR pune e 
remove os promotores.

Fonte: Legislação. Organizado pelos autores.

Sobre o ingresso do promotor em sua carreira, todos os países analisados 
exigem concurso público, com exceção do Uruguai, cuja nomeação se dá de modo 
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semelhante à nomeação do procurador-geral, qual seja: indicação do presidente e 
aprovação por 3/5 do Senado. A forma como se dá o concurso, contudo, é distinta 
de país para país. Na Argentina, a entrada de um novo membro no Ministério 
Público envolve a participação do Executivo e do Legislativo, enquanto, no Chile, 
apenas promotores e o procurador-geral fazem parte da seleção. No Paraguai, 
o Poder Judiciário seleciona o novo integrante da carreira e, no Peru, há uma 
combinação de juízes, promotores, advogados e reitores de universidades que 
participam da seleção e da nomeação.

Quanto à possibilidade de promoção, esta pode vir a ser um indicativo impor-
tante de independência, no caso de o promotor não precisar agir de acordo com 
os seus superiores hierárquicos para subir de nível na carreira. Na Argentina e no 
Paraguai, não há possibilidade de promoção, devendo o candidato realizar novo 
concurso (lista tríplice e nomeação). No Chile e no Uruguai, as promoções ocorrem 
com participação do procurador-geral: no primeiro, por meio de seleção proveniente 
do Judiciário, no segundo, por nomeação pelo Executivo (Presidente da República). 

No Peru, o cargo de promotor é vitalício e, para ser promovido, é exigido 
um tempo mínimo de atuação na carreira ou um tempo maior em outra carreira 
(advocacia ou professor universitário), sendo tanto o cargo de procurador-geral 
como os de fiscal regional (hierarquicamente superior ao cargo de fiscal adjunto) 
abertos para pessoas de fora da carreira.16

Acerca da possibilidade de punições, os Ministérios Públicos latino-ame-
ricanos, de um modo geral, criaram órgãos específicos para supervisionar seus 
integrantes. Na Argentina, há o Tribunal Correicional; no Paraguai, o Tribunal 
da Disciplina; e, no Peru,17 a Fiscalía Suprema de Control Interior. No Chile e no 
Uruguai, as punições são realizadas pelos membros superiores, sendo que, no caso 
uruguaio, a aplicação da sanção se dá diretamente pelo procurador-geral. Nesse 
contexto, é provável que os promotores tentem seguir seu superior hierárquico 
em suas decisões.

16  “Na prática, em muitos casos, os fiscais regionais têm sido escolhidos dentre os fiscais adjun-
tos que atuam na região respectiva, mas há diversos fiscais regionais sem vínculo definitivo 
com a instituição ministerial” (Arruda, 2015, p. 196).

17  No Peru, apesar da independência do Ministério Público, o art. 7.º da LOMP prevê que o 
Executivo, por meio do Ministro da Justiça, poderá advertir genericamente (não sobre um 
caso específico) os promotores em relação ao exercício de suas atribuições. O promotor que 
discordar poderá encaminhar a advertência ao procurador-geral que poderá retificar ou enca-
minhar à Junta dos Fiscales Supremos (Lima, 2014).
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Se, do ponto de vista formal, a hierarquia interna ao Ministério Público é 
prevista, é possível concluir que, mesmo os Ministérios Públicos de países como 
Argentina, Chile e Peru, que são independentes de jure, podem não ser de facto. 
Como o promotor é subordinado ao procurador-geral, esses Ministérios Públicos 
aproximam-se mais do modelo burocrático do que do independente.

Na Argentina, o Ministério Público segue o princípio da hierarquia com 
dever de obediência, e o procurador-geral emite resoluções gerais vinculantes. O 
Ministério Público chileno é uma “organização de caráter piramidal amparada 
no princípio da obediência hierárquica dos funcionários inferiores com relação a 
seus superiores” (Duce, 2011, p. 133). Nesse sentido, o procurador-geral impõe 
instruções gerais, que só podem ser recusadas pelos promotores se forem manifes-
tamente arbitrárias ou atentarem contra a lei ou a ética profissional. O chefe do 
Ministério-Público chileno detém também a prerrogativa de escolher os chefes 
das fiscalías regionais, os quais exercem, por sua vez, influência sobre os fiscais 
adjuntos (Arruda, 2015).

O Paraguai também apresenta aparentemente uma forte hierarquia interna, 
com os superiores liderando a atuação dos subordinados, inclusive designando 
casos jurídicos a eles. Os promotores devem consultar seu superior hierárquico 
quando quiserem alterar critério já adotado por outro colega no mesmo processo 
ou quando entenda que não deva recorrer. No caso de posição pessoal contrária, 
o promotor pode praticar o ato, estabelecendo nota de sua posição ou solicitando 
a seu superior para que outro pratique o ato em seu lugar (Donini, 2014).

O Ministério Público peruano é um órgão independente (de jure) dos 
demais Poderes do Estado e encontra-se hierarquicamente organizado. Recen-
temente, houve grande polêmica no Peru, que culminou na renúncia do procu-
rador-geral (Higuera, 2019), em razão de desgaste político e midiático por este 
ter retirado promotores que investigavam o caso Odebrecht (La Voz, 2019). 
O procurador-geral afirmou que os promotores do caso feriram o princípio da 
hierarquia por questionarem sua permanência no cargo.

No Uruguai, cujo Ministério Público integra o Ministério da Educação 
e Cultura, resta evidente a relação hierarquizada com o ministro da pasta. 
Contudo, os promotores possuem uma independência técnica e inamovibili-
dade dos membros. Em caso de divergência entre a atuação do promotor e as 
instruções do procurador-geral, o Executivo tem atribuição de solucionar o 
conflito (Freitas, 2014). 
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Após análise da independência institucional (de jure), buscamos observar 
a discricionariedade dos promotores latino-americanos com base em três crité-
rios: adoção do princípio da legalidade, oportunidade e se o Ministério Público 
possui a atribuição de negociar penas. Esta é também uma análise fundamentada 
na legislação, e não na atuação dos promotores. 

Quadro 6 – Discricionariedade do Ministério Público (MP) na América 
Latina
Países Legalidade Oportunidade MP pode negociar penas
Argentina Sim Sim, excepcionalmente Não há previsão legal
Chile Sim Sim, excepcionalmente Não há previsão legal
Paraguai Sim Sim, excepcionalmente Não há previsão legal
Peru Sim Sim Não há previsão legal
Uruguai Sim Sim, excepcionalmente Há previsão legal

Fonte: Legislação. Organizado pelos  autores.

Todos os países pesquisados (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai) 
adotam o princípio da legalidade. No entanto, subsidiariamente, há algumas 
regras e normas em que o sistema jurídico desses países admite o princípio da 
oportunidade, geralmente para situações de menor importância. Somente o 
Ministério Público uruguaio admite previsão legal, desde 2017, para realizar um 
acordo com o réu, negociando a pena em alguns crimes.

A Argentina estabelece a oportunidade da ação penal em alguns casos, 
apesar de adotar o princípio da legalidade. São as seguintes hipóteses: em casos 
de pena de multa, ou de livramento condicional e sursis ou de inabilitação; ou a 
pena carecer de importância ou que puder ser imposta em outra ação ou, ainda, 
nos casos de perdão judicial, fatos irrelevantes e sem interesse público, de acordo 
com o artigo 31, da Lei 27.063/14 (Melo, 2018).

No Chile, a regra também é a legalidade, mas o Código de Processo Penal 
aceita algumas situações em que prevalece o princípio da oportunidade, como 
a suspensão condicional do procedimento (art. 237, do CPP); o arquivamento 
temporário do caso, quando não houver indícios suficientes para iniciar uma 
investigação (art. 167, do CPP); e a oportunidade no sentido estrito, ou seja, 
quando o fato típico não ofender o interesse público, sendo tal ato presumido 
quando a pena mínima não for maior que um ano (art. 170, do CPP).
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O promotor paraguaio, ao fim da etapa preparatória, pode optar por ofe-
recer a acusação em face do investigado, solicitar o arquivamento definitivo ou 
provisório (de acordo com as provas obtidas) ou, ainda, propor a suspensão con-
dicional do processo, a aplicação de um procedimento abreviado ou a realização 
de audiência de conciliação quando a lei possibilitar tais práticas (Donini, 2014). 
O promotor poderá também desistir da ação penal quando o crime for conside-
rado irrelevante para o interesse público, bem como realizar o perdão judicial.

No caso peruano, o promotor poderá optar pelo não exercício da ação 
penal nas hipóteses a seguir: “o agente não tenha sido afetado gravemente pelas 
consequências do delito e a pena seja inapropriada; delitos que não afetem o 
interesse público; culpabilidade mínima” (Melo, 2018, p. 2). O Peru ampliou 
recentemente os critérios de oportunidade, prevendo o acuerdo reparatório, 
acordo entre vítima e réu em cartório extrajudicial.

O Uruguai adota o princípio da oportunidade da ação penal, de forma 
mais seletiva, somente para crimes culposos e de pouco interesse público; ambos, 
somente se passados quatro anos da prática do delito e se não for caso de aplicação 
de pena de prisão e não havendo causa que suspenda a prescrição (Melo, 2018).

6 Conclusão

Este capítulo, além de apresentar os Ministérios Públicos em democracias 
consolidadas, fez um levantamento quase exclusivamente baseado na legislação 
dos Ministérios Públicos de países latino-americanos a partir das variáveis inde-
pendência e discricionariedade.

Segundo a legislação dos países vizinhos ao Brasil, os Ministérios Públicos 
da região seguiriam o modelo independente. Uma interessante agenda de pesquisa 
seria o quanto a autonomia do órgão brasileiro influenciou os demais países a 
adotarem ao menos de jure esse modelo pouco comum quando observadas as 
experiências europeias e norte-americanas. 

A segunda agenda de pesquisa que este capítulo estimula é a necessidade 
de aprofundar a observação de práticas institucionais para além da legislação. 
Instrumentos institucionais formais e informais não captados por uma análise 
quase exclusivamente baseada nas constituições e nos códigos civis e criminais 
podem relativizar a independência e a discricionariedade desses Ministérios 
Públicos, aproximando-os de modelos mais comuns entre as democracias euro-
peias e norte-americanas. 
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Algumas pistas apresentadas, contudo, já apontam que a independência 
é menor do que os enunciados na legislação levam a crer. A forma de indicação 
dos procuradores-gerais é um bom exemplo. No Ministério Público do Chile, 
do Paraguai e do Peru, como é possível uma recondução, há um forte estímulo 
para que o procurador-geral aja conforme os interesses do chefe do Executivo, 
reduzindo sua autonomia. No Paraguai, como o presidente pode destituir o 
chefe do Ministério Público a qualquer tempo, a autonomia deste é bastante 
reduzida, aproximando o órgão do modelo que nos permite enquadrá-lo como 
um MP burocrático.

A legislação de todos os Ministério Públicos da América Latina pesquisa-
dos preveem hierarquia interna, com subordinação dos promotores ao procu-
rador-geral – e, no caso do Uruguai, ao Ministro da Educação e Cultura. Essa 
ligação dos promotores com o procurador-geral e deste com o governo limita, 
aparentemente, a independência dos Ministérios Públicos em nossa região. 

Embora de forma assumidamente precária por falta de mais material sobre 
os Ministérios Públicos latino-americanos, podemos concluir que os órgãos dos 
países estudados (Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai) são independen-
tes de jure, mas não de facto, ou seja, há algum grau de subordinação, ao menos 
indireta, do Ministério Público ao Poder Executivo. 
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