Mudanças devem objetivar a imparcialidade

procurador-geral da República,, .. MMstério Público ser retirado da dade as funções que inter&sam a
chefe dú Ministério Público, livre- carreira e até escolhido em lista ordem democrática, como a dv
nomeado e acolhido mila- I tríplice elaborada por sem inte- promover a ação direta de inconstiNa magnitude das tarefas afetas mente
teraJmente pelo cliefe do Poder \ grania. O mandato é garantia tucioaalidade ou a responsabilidaà CoBstituinte, iaclui-se a definiçãoExecutivo. Trata-se de um anacro- 'superior, mas, insuficiente e ilusó- de penal de eventuais governantes
de mn modelo de Ministério Públi- nismo do tempo em que o Mi- ria se o' procurador for escolhida que, de outra forma, seria politico. Para isso nenhuma outra imti- nistério Público era concebido co- entre p^soas vinculadas à vida cameate impossível.
tuiçãõ oferece mais rica experiên- mo instrumento de puder, geral- partidária.
Ê que o procurador
Um dos óbices geralmente aponcia; Ê que nestas últimas décadas, mente mníundido com os eventuais acolhido entre
os membros da tados para a incorporação destes
especialmente a partir de 1934, interessa àos governantes. Por Carreira a ela retorna,
permane- aperfeiçoamentos está no fato do
quando pela primeira vez foi trata- este procmso o procurador-geral
todo o tempo vinculado aos procurador-geral da República
do a níveJ comtitueioml, o Mi- acaba por representar os interessa cendo
ioter&ses da própria instituição, acumular funções de Ministério
aistério Público tem sido objeto de de maa facção política ou de um •• eaqmnto
o outro, estranho à car- Público e de advocacia da União.
intensa elaboração doutrinária e departido, As comütuições anterio- '•'reira, vincula-se,
ordiaárío, à Mas, precisamente nesta confusão
uma dinâmica legislativa que não res, a moderar o partidarismo, 'vida partidária e de
a
ela
de atribuições reside o anacronisipais se identifica com o modelo da condicionavam a nomeação à pré- exercendo o cargo sem aretorna,
isenção ^ mo fundamental que os Estados
Constituição vigente. Os anais-dos via aprovação do Senado.
necKsária. Esta vincuiação aos superaram sem dificuldade, distindo Mjnistéríú Público
do Miaistério Público guindo funções e diferenciando
idús em todo o País, parficu- Restabelecida a ordem democrá- quadros
aproxima-se
da garantia maicr que órgãos.
larmente a partir da década de tica, cabe à Constituinte «tabele- é a vitaliciedade,
sem os óbvios
seteatM, mostram uma séria preo- cer um modelo mais comeatâneo inconvenientes da perpetuaçãú
de Estabelecido o modelo federal
cupação de conteúão imtítucioml e com as funções isentas do Mi- uma chefia mipessoal
moderno ter-se-á o estadual, que
servem de subsídios para o Jegísia- nistório Público que não se compasem aquele sempre estaria arrisdor constitucional.
übiiizaM enm 3 polítim-p&rUdéríã.
Esta experiência que o coasti- cado a retrocessos, e também um
A rígv^za das cúmtmções dou- O simples retorno ao sistema tuinte pode buscar nos Estados, mais orgânico sistema democráütriaárhs e legislativas siquer ad- anterior à emenda outorgada de acr&cida da interdição da ativida- co.
mitem uma abordagem ãbramente 1M9 não r«olve o problema fun- de política partidária a seus memam limites deste espaço. E, no damental Os Estados, entre as • brm, para a construção de um
Dífftilo ci<i Üf!Íw«rildíKÍ# Mo«k®iiíí®. ®s.pf®ftíd»fi!a ãa
eatMoto, de se cúlocar em evidênciagarantias, têm inscrito o mandato modelo em que o Ministério Públi- àn
Conl^troí^õ Nociímíj! do Minístéfio Pübitóo # #Ji-prs<:üfaa íorina de investídura no cargo de e a obrigatoriedade de o chefe do co possa exercer com imparciali- íkíf-gera! éo Justtísa áo ^slodo âm %òa PíSyio.
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