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O que deve mover o espírito hu
mano em toda reforma, que se pre
tende na nova Constituição, é justa
mente o interesse público, que deve 
se sobrepor aos interesses de classes 
ou de grupos. Por isso, a classe políti
ca, apegada às suas mordomias, não 
está recebendo a confiança popular, 
embora representativa partidaria
mente do povo, na elaboração da no
va Constituição, já que, em duas 
grandes oportunidades, demonstrou 
estar divorciada das aspirações po
pulares, ou seja, na votação da emen
da das "diretas-já" e mais recente
mente na proposta de se convocar 
um plebiscito sobre a melhor manei
ra de se formar a Assembleia Consti
tuinte, quando o relator, que teve a 
coragem de sugeri-la, foi sumaria
mente afastado. 
s Esse divórcio da classe política 

dom o próprio povo que a elegeu está 

demonstrando que, realmente, falta 
sintonia entre os objetivos dos repre
sentantes e as necessidades dos re
presentados, que se sentem frustra
dos em conquistar melhores condi
ções de vida, já que as prioridaaes 
sociais têm sido relegadas, prevale
cendo os interesses políticos sobre o 
interesse público. 

Em qualquer aspecto que se co
loque a questão de futuras reformas 
constitucionais há de se ter presente 
sempre as necessidades comunitá
rias e não as prerrogativas dos inte
grantes de determinado poder ou 
instituição, que, em regra, são colo
cadas em debate, quando se reúnem 
seus membros para discutir reformas 
urgentes e necessárias. 

Na esfera do Poder Judiciário há 
muita coisa para ser mudada, como a 
composição da Suprema Corte, com 
prevalência de juízes de carreira; a 
extinção da Justiça Federal de Ia Ins
tância, como forma de descentraliza

ção da Justiça, que deve descer ao 
povo para dirimir seus conflitos; a 
extinção da Justiça Militar estadual, 
pois não há necessidade de dualida
de dessa Justiça excepcional; nos 
Tribunais de Justiça a composição 
do órgão especial com a participação 
de todos os seus membros e não ape
nas dos mais antigos; na Justiça do 
Trabalho a extinção das Juntas Re
gionais, o que obriga trabalhadores 
humildes a viajarem quilómetros de 
distância para postular seus direitos. 
E muitos outros aspectos que não 
comportariam ser abordados em pe
queno espaço. 

Mas, quanto ao Ministério Públi
co como "instituição permanente e 
essencial à função jurisdicional do 
Estado" e "responsável perante o Ju
diciário pela defesa da ordem jurídi
ca e dos interesses indisponíveis da 
sociedade pela fiel observância da 
Constituição e das leis" (art. Io 

LOMN n° 40/81), torna-se indispensá-
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vel fortalecê-lo para que possa real
mente cumprir com firmeza e inde
pendência sua função social, sem ne
nhuma pressão política ou governa
mental. • 

E seu fortalecimento só será con
seguido quando a instituição estiver 
desvinculada da política partidária, 
o que tem permitido a vários promo
tores fazer carreira até mesmo por 
merecimento sem nunca ter exercido 
suas funções específicas, mas somen
te cargos políticos, o que constitui 
não só grave injustiça àqueles que 
nunca se afastaram da instituição, 
mas sério enfraquecimento e com
prometimento do órgão fiscalizador, 
devendo assim ser vedado aos pro
motores, como é aos juízes, exercer 
atividade política partidária, (art. 
114, III CP). 

Assim, no plano federal, deve ser 
reestruturada a carreira de procura
dores, sendo o procurador geral da 
República indicado em lista tríplice 

pelo Colégio de Procuradores, com 
escolha pelo Senado, e mandato de 
dois anos, vedada a recondução, jus
tamente para que não se crie um con-
tinuísmo muitas vezes gerado pela 
política corporativa. Devem ainda 
ser revistas suas atribuições, tiran-
do-lhe o privilégio exclusivo de enca
minhar ao Supremo Tribunal a ar
guição de inconstitucionalidade, o 
que não deixa de ser abusivo e aten
tatório ao princípio constitucional 
de que nenhuma lesão de direito po
de ser subtraída da apreciação judi
cial, mormente quando o ocupante 
de um cargo de confiança e demissí-
vel "ad nutum" detém a apreciação 
absoluta dessa iniciativa. 

No plano estadual, o procurador 
geral da Justiça deve ser escolhido 
pelo próprio Colégio de Procurado
res, com mandato de dois anos, veda
da também a recondução, como, 
aliás, ocorre atualmente em relação 
ao corregedor geral do Ministério Pú-
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blico, conforme Lompe (art. 19, LC n' 
304/82). Por que o procurador gearl 
pode ser reconduzido e o corregedor 
geral não? A ambos deve ser vedada 
a recondução para evitar não só Ò!" 
continuísmo, como ainda a incorpo-' 
ração de gratificações, como vem* 
ocorrendo, até mesmo no Judiciário, 
com a Lei n° 386/85, o que não deixa 
de ser elitista, já que beneficia ape
nas alguns dentro de uma mesma 
organização estatal, contrariando o 
princípio de que os iguais devem ser . 
tratados igualmente. 

Portanto, quando se procura for
talecer o Ministério Público para que 
tenha reais condições de exercer 
suas funções com independência, 
não se pode de modo algum esquecer 
que a filiação partidária e seu atrela-
mento ao Executivo constituem sé
rios entraves aó seu real fortaleci
mento. 
»Juiz aposentado e professor de Di
reito em Marília. 


