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I – Introdução: o IV Relatório Supremo em Números aborda a relação entre 

o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, analisando as atuações do MP 

como autor em ações originárias, em ações constitucionais e em sede de recurso na 

mais alta corte do país. As análises incluirão processos nos quais são partes a Pro-

curadoria-Geral da República (PGR), os órgãos do Ministério Público Federal (MPF) 

e do Ministério Público Estadual (MPE). 

No caso do MPE, os dados estão agrupados por Tribunal de Justiça Estadual. 

Processos nos quais o MPE é parte, e que chegam do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, por exemplo, são atribuídos ao MPE do Rio de Janeiro. No caso do MPF, 

os dados estão agrupados pelos Tribunais Regionais Federais. O TRF da 1ª Região 

abrange Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins; o TRF da 2ª Região 

abrange Espírito Santo e Rio de Janeiro; o TRF da 3ª Região abrange Mato Grosso 

do Sul e São Paulo; o TRF da 4ª Região abrange Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina; e o TRF da 5ª Região abrange Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Sergipe.

É utilizada a base de dados do Supremo. Pretende-se identificar características 

da atuação do MP sob quatro grandes perspectivas: o órgão – de qual estado ou de 

qual região da Justiça federal, por exemplo; a taxa de sucesso; o tempo de duração 

de certas fases processuais; os assuntos dos processos.

II – Metodologia: adotamos metodologia de pesquisa empírica com técnica 

quantitativa. Os dados foram levantados usando a base de dados do projeto Supre-

Sumário Executivo
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mo em Números – projeto de pesquisa do Centro de Justiça e Sociedade (CJUS), 

da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO RIO), no Rio de 

Janeiro. Realizamos macroanálises de todos os processos do Supremo, desde 1988. 

A versão da base de dados utilizada nessa pesquisa está em formato Oracle 

SQL e contém informações até 31 de dezembro de 2013. Estão incluídos dados sobre 

1.488.201 processos autuados, 2.692.587 partes e 14.047.609 registros de andamentos. 

O data set final de processos a serem usados na pesquisa contém 40.635 pro-

cessos – trata-se de todos os processos no Supremo nos quais um órgão do MP 

estadual ou federal é parte. Não foram incluídos na pesquisa órgãos do Ministério 

Público com quantidade inexpressiva de processos no Supremo, como o MP do Tra-

balho, o MP de Contas e o MP Militar, por exemplo. 

Foram feitos levantamentos sobre o MP como parte em recursos, utilizando 

principalmente esse data set e, em determinados casos, para efeitos de compara-

ção, foram levantados dados da totalidade de processos do Supremo. Isso ocorre, 

por exemplo, quando comparamos o número de processos do MPF com o número 

de processos oriundos da Justiça Federal como um todo. 

III – Resultados: 

a) O Perfil da Atuação do MP no Supremo – Origem e Polo de Atuação no Processo.  

O perfil de atuação do MP no Supremo é analisado em primeiro lugar segundo 

o Tribunal do qual chegou o recurso ao Supremo (origem) e o papel do MP no pro-

cesso ao chegar no Supremo. Se o MP está no polo ativo, é porque levou o recurso 

ao Supremo. Se está no polo passivo, é porque a outra parte levou o recurso. 

a.1) Volume de Processos - MPF e MPE - 2009 a 2013 

No ranking de 5 anos (2009-2013), o MP de São Paulo está em primeiro com 

mais de 3000 processos, seguido do MP de Minas Gerais e do MP do Rio Grande do 

Sul, que superam os 2500. Entre os MPFs, aquele da 4ª região possui o maior núme-

ro de processos: pouco mais de 1000. 

a.2) Volume Anual de Processos do MPF

Os relatórios do projeto Supremo em Números demonstram que há grande varia-

ção dos fenômenos estudados em razão do ano em análise. O primeiro dado analisado 

é a quantidade de processos do MPF que chegam ao Supremo por ano. A quantida-
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de claramente aumentou a partir do início da década passada. O MPF da 3ª Região 

chegou a enviar mais de 200 processos em 2006, mas, de modo geral, é o MPF da 4ª 

Região que está envolvido na maior parte dos processos encaminhados ao Supremo. 

Indicamos, ainda, a proporção de processo do MPF relativa ao total de proces-

sos que chegam ao Supremo. Neste contexto, a tendência observada é a mesma. A 

partir dos anos 2000, o MPF ganhou participação mais expressiva em relação ao todo. 

a.3) Volume Anual de Processos do MPE

Bem como no caso do MPF, há grande diversidade na quantidade de proces-

sos do MP de cada tribunal – uma diferença que reflete a representação do MPE de 

cada unidade da Federação. Sendo assim, vale citar que o Rio Grande do Sul liderou 

com folga durante boa parte da década passada. O número de processos do MP-RS 

chegou a um recorde em 2006 de mais de 1.400 processos. 

Constatou-se que a concentração dos processos com o MPE como parte tam-

bém é maior do que aquela do MPF, e essa maior representatividade repete o que 

foi encontrado ao analisarmos números absolutos. A título de exemplo, cabe citar 

que, em 2013, havia mais processos com o MP do Distrito Federal como parte do que 

com o MPF de qualquer região como parte.

a.4) Representatividade do MPE e MPF

Analisamos também a quantidade de processos do MPF e do MPE em cotejo 

com a quantidade de processos oriundos da Justiça Federal e da Justiça Estadual, 

respectivamente, no Supremo. A concentração dos processos com o MPE como 

parte é maior do que aquela do MPF. Essa maior representatividade repete o que 

foi encontrado ao analisarmos números absolutos. Mas, a despeito da performance 

do MPE, tanto este quanto o MPF contribuem com um percentual baixíssimo dos 

processos de sua jurisdição. Mesmo no melhor ano, o MPE alcançou apenas 11% dos 

processos da Justiça Estadual no Supremo.

Uma outra maneira de comparar os MPs de diferentes estados e regiões da 

Justiça Federal é a relação entre sua presença no 2º grau de jurisdição – tribunais e 

justiça e tribunais regionais federais – e sua presença no Supremo. Para isso usamos 

dados do relatório Justiça em Números 2014. Por exemplo: comparamos, de um 

lado, o total de decisões finais em processos criminais em 2º grau do TJ e turmas 

recursais do Rio de Janeiro em 2008 e, de outro lado, o número de processos que 

chegaram ao Supremo em 2008, tendo o MPE do Rio de Janeiro como parte. As 
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comparações não são de números brutos, portanto. É esperado que o MPE do Pará 

esteja envolvido em muito menos processos, seja na 2ª instância, seja no Supremo, 

que o MPE de Minas Gerais. O objetivo nos gráficos seguintes é comparar a repre-

sentatividade do MPE do Pará no 2º grau com sua representatividade no Supremo. 

Essa representatividade é expressada em uma porcentagem. Por exemplo: se o MPF 

da 1ª Região tem 20% dos processos do MPF no país na 2ª instância, porém 10% dos 

processos do MPF no Supremo, então seu índice será de 50% - sua representativi-

dade caiu pela metade da 2ª instância para o Supremo.

A maior sub-representação é o MP-TO em 2009, que tinha 0,5% dos processos 

na 2ª instância e somente 0,04% no Supremo. O MP-RS tinha grande sobrerrepre-

sentatividade e impacto no Supremo, porém caiu muito em ambos os aspectos. Foi 

de 190% para -6%. Ou seja, sua parcela de processos no Supremo era 3 vezes aquela 

da 2ª instância e em 2013 passou a ser menor que a da 2ª instância. O MPF da 4ª 

Região chegou a ter 55% de representatividade, o recorde entre os cinco, mas caiu, 

ainda que para patamar superior àquele de 2009. O MPF da 3ª Região teve evolução 

inversa ao da 4ª: queda na representatividade de 2009 a 2011 – com recorde inverso 

de -58% em 2011 – e aumento de 2012 em diante.

a.5) MPF e MPE como Parte Ativa

Ao analisar as informações relativas à atuação dos Ministérios Públicos estaduais 

no polo ativo no Supremo, percebe-se que, até meados dos anos 1990, essa atuação 

era bastante tímida. Porém, a partir de 1995, é possível perceber um aumento consi-

derável no percentual de processos com o MPE no polo ativo, em especial oriundos 

do TJ-DF. Em 2004, por exemplo, o MP do DF e territórios era parte ativa em mais de 

60% de seus processos no Supremo. O dado agregado aponta que, entre os MPs es-

taduais, aqueles com a maior concentração de processos na categoria de parte ativa 

ou demandante são Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Roraima e Goiás. 

No agregado dos últimos 5 anos da série histórica, entre 2009 e 2013, entre os 

MPs estaduais, aqueles com a maior concentração de processos como parte ativa 

ou demandante são MP-RS, MP do Mato Grosso, MP do Sergipe e MP do Rio Grande 

do Norte. Entre os MPFs, o da 4ª Região é o primeiro, seguido do MPF da 1ª Região. 

A média geral do percentual de processos em que o MP atua como parte ativa 

no Supremo é 26,2%. A média geral é composta pelos processos do MPF e MPE.

O volume de processos tendo o MP como parte no Supremo aumentou signi-

ficativamente desde 1988, assim como a proporção de processos do MP do total de 

processos do Tribunal. 
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b) A Taxa de Sucesso do MP: o desempenho do MP pode ser mais bem avaliado 

em razão do resultado das decisões finais nos processos em que é parte. Nesse caso, 

o levantamento é feito excluindo decisões interlocutórias e liminares, e computando 

decisões que encerram um processo – favoráveis ou desfavoráveis. São consideradas 

favoráveis decisões de procedência parcial ou total, enquanto que todas as demais 

– como improcedência ou negativa de admissão – são consideradas desfavoráveis.

b.1) Taxa de Sucesso do MP em Geral 

O levantamento geral, agregando o MPF e o MPE de diferentes estados e re-

giões, mostra que a taxa média de sucesso dos MPs não ultrapassa 25% – próxima 

da média do tribunal. Na última década, o MP tem consistentemente ganhado mais 

como parte ativa do que perdido como parte passiva.

No ranking do agregado de 2009 a 2013, o MP de Santa Catarina aparece com 

maior taxa de sucesso, alcançando 11,8%, ao passo que o MPF mais bem colocado 

é o da 1ª Região, que possui taxa igual a 6,9%. No mesmo período, o MP da Paraíba 

tem a menor taxa de sucesso – 1,8%. A média geral da taxa de sucesso do MP, nos 

processos que é parte, é 5,8%.

b.2) Taxa de Sucesso nos Processos do MPF

A taxa de reversão de decisões envolvendo o MPF costumava ser extrema-

mente alta no começo dos anos 1990. Em momentos distintos, essa taxa sofreu 

uma redução considerável e atualmente é possível dizer que está em um nível baixo, 

próximo ou igual à média geral do Supremo. Entre 2009 e 2013, a média de reversão 

dos processos do MPF é de 5,1%. A média geral do Supremo em 2013 foi de 5,7%. A 

taxa de reversão atingiu picos na segunda metade dos anos 1990 – para a 3ª PRR – e 

2008 – para a 1ª PRR. 

Em seguida, observamos os dados referentes à porcentagem de decisões fa-

voráveis em processos nos quais o MP federal figura na parte ativa. Aqui, diferente-

mente do levantamento imediatamente anterior, temos os MPFs como recorrente. 

Maior sucesso dos processos significa maior sucesso do MP.

Desde 2008, os MPFs apresentam taxa de sucesso, no polo ativo, superior à 

média do SUPREMO. Entre 1998 e 2007, apenas o MPF da 3ª Região apresenta com 

frequência taxa de sucesso acima da média. A taxa de sucesso da Procuradoria 

Regional Federal da 1ª Região figura normalmente abaixo de 30%, com exceção de 

2008 – quando alcançou um recorde de quase 80% e 2009 – quando também foi o 

melhor MPF, porém com pouco menos de 40% de sucesso. 
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Uma vez analisados os percentuais de taxa de sucesso do MPF, atuando como 

parte ativa, analisamos sua taxa de derrota quando está na posição de recorrido no 

Supremo. No início dos anos 2000, a taxa de derrota de todas as Procuradorias Re-

gionais federais sofreu uma redução significativa, mantendo-se, em geral, em 30%.  

É importante ressaltar que, a partir de 2007, essa taxa manteve-se na faixa dos 10% 

e quase sempre abaixo da média do Tribunal. Em 2013 a média do Supremo era de 

5,7%, enquanto que aquelas das Procuradorias da 2ª e 5ª Regiões eram, respecti-

vamente, 2 e 3%. Isso vale inclusive para o TRF4. Esse índice permite inferir, por 

exemplo, as chances de reversão de uma derrota do réu em apelação a esse tribu-

nal. Ou seja, nos processos da operação Lava Jato, que tanta atenção têm recebido 

recentemente, o Supremo dificilmente reverteria uma decisão desfavorável aos réus 

emitida pelo TRF4. Em 2013, as chances de isso acontecer eram de 1%.

b.3) Taxa de Sucesso nos Processos do MPE

Em seguida, foi demonstrada a taxa percentual geral de sucesso dos cinco 

principais Ministérios Públicos estaduais. Nesse contexto, é possível observar que os 

melhores resultados são referentes ao MP-DF, em especial no início dos anos 1990, 

quando os processos enviados ao Supremo por meio do TJDF alcançaram uma taxa 

de sucesso superior a 60%. Entretanto, esse percentual foi reduzido nos anos se-

guintes e, desde 2004, mantém-se em aproximadamente 10%.

Por fim, a taxa de derrota dos Ministérios Públicos estaduais. Mais uma vez, foi 

possível verificar que as taxas mais altas na série histórica são pertencentes ao MP-

DF, o que confirma que o Supremo costuma reverter com maior frequência decisões 

de processos nos quais o MP-DF é parte – parte ativa ou recorrida.

b.4) Taxa de Sucesso entre 2009 e 2013

No ranking de 2009 a 2013, o MP-SC tem a maior taxa de sucesso, com 38,5%. 

O MPF mais bem colocado é o da 1ª Região, com 20,6%. A média geral de sucesso 

do MP como parte ativa é de 16,1%. Quando o critério é o sucesso da parte que re-

corre contra o MP, os opositores do MP-MA ficam em primeiro, com 12,7% de taxa 

de vitória. Entre os recursos da Justiça Federal, aqueles que recorrem contra o MPF 

da 3ª Região têm mais sucesso, com 4,1%. A média geral da taxa de derrota do MP 

atuando como parte passiva, por sua vez, é de 3,0%.   
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c) Os assuntos do MP no Supremo: para conhecer os tipos de processos nos 

quais o MP atua no Supremo, foram feitas duas distinções: os principais assuntos 

dos processos do MPF e do MPE; os assuntos dos processos nos quais o MP é parte 

ativa ou passiva. 

c.1) Assuntos do MPE

No que diz respeito aos assuntos dos processos do MPE no polo ativo, o le-

vantamento de dados mostrou que o assunto mais recorrente é Direito Processual 

Penal, que representa 37,8% do total, seguido de Direito Administrativo e outras 

matérias de Direito Público, com 21,5%, e Direito Penal, com 21,1%. Em uma porcen-

tagem um pouco menor, encontra-se o Direito Processual Civil e do Trabalho, que 

possui 12% do total de processos.

Quando da análise dos principais assuntos dos processos do MPE no polo pas-

sivo, assim como no polo ativo, o assunto mais recorrente é Direito Processual Penal, 

com 39,7% dos processos. No entanto, é seguido por Direito Penal, cujo percentual é 

de 26,4%. Em terceiro lugar, encontra-se o Direito Administrativo e outras matérias 

de Direito Público, que possuem 19,4% dos processos. O Direito Processual Civil e do 

Trabalho aparece em seguida, com um percentual de 7,5%.

c.2) Assuntos do MPF

No que se refere ao MPF, o levantamento de dados mostrou que o assunto 

mais recorrente é Direito Penal, com 27,1%, ao passo que, no caso de assuntos dos 

processos em que o MPE atua no polo ativo, o assunto de maior representatividade 

é Direito Processual Penal, com 37,8% do total. 

Já no que se relaciona aos principais assuntos dos processos que atua como 

parte passiva, no que diz respeito ao MPF, o mais recorrente é Direito Processual Penal, 

que apresenta o percentual de 35,8%, assim como ocorre com o MPE, uma vez que o 

assunto mais recorrente também é Direito Processual Penal, com 39,7% dos processos.

Somados os assuntos relativos a direito processual, mais da metade dos pro-

cessos que o MPE leva ao Supremo são relacionados a questões processuais. Por 

outro lado, apenas 1 em cada 5 tratam de direito penal material. Assim como nos 

processos do MPE, também naqueles com envolvimento do MPF a concentração 

de processos de direito administrativo é maior quando o MP é parte ativa do que 

quando é parte passiva. Tanto nos processos da Justiça Estadual, quanto naqueles 

da Justiça Federal que chegam ao Supremo, o MP leva menos causas de direito penal 

material do que as partes recorrendo contra o órgão.
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d) O Ministério Público e o Tempo no Supremo: a partir deste momento, ana-

lisou-se a questão do tempo no Supremo, no que toca à atuação do Ministério Pú-

blico. Utilizamos duas medidas: o tempo até o trânsito em julgado dos processos e 

o tempo que os processos permaneceram em conclusão ao relator. O trânsito em 

julgado que o processo se encerra – quando não há mais recursos e tudo o que res-

ta é cumprir a decisão. A conclusão ao relator é uma fase na qual o processo está 

aguardando alguma providência do ministro responsável por ele. Essa providência 

pode manifestar-se sobre petição de uma das partes, analisar documentos ou mes-

mo tomar a decisão final. 

d.1) Trânsito em Julgado - MPE

Verificou-se a duração média (até o trânsito em julgado) de um processo em 

que MPE e MPF atuam no polo ativo. Em relação a ambos, observou-se uma tendên-

cia bem semelhante de performance fraca até 2008 – os processos de interesse dos 

MPs demoravam mais tempo para transitar em julgado do que a média geral. Em 

2003, por exemplo, enquanto a média de duração dos processos do MPE era de 775 

dias e a do MPF era 504 dias, a média geral do Supremo era de 227 dias. A partir de 

2009, a tendência se inverteu e constatou-se, inclusive, melhora nos últimos anos. 

Em 2013, tanto o MPE, quanto o MPF tinham 100 dias, ao passo que a média geral 

era de 471 dias. 

Essa duração média também foi identificada no polo passivo do MPE, onde, 

por exemplo, observou-se que, nos anos 2000, o tempo médio até o trânsito em 

julgado foi reduzido para o MP-RS, o MP-MG e o MP do Rio de Janeiro em relação 

aos outros MPs. Nesse cenário, entre 2003 e 2010, a duração dos processos em que 

os Ministérios Públicos supramencionados atuavam no polo passivo oscilava entre 

200 e 400 dias.  

d.2) Trânsito em Julgado – MPF

Em 2005, o MPF da 4ª Região via seus processos levarem cerca de 1000 dias 

para transitar em julgado, ao passo que em 2013 essa média foi reduzida a aproxi-

madamente um décimo – 94 dias.

Na duração média até o trânsito em julgado, nos processos com o MPF como 

parte passiva, nota-se padrão similar àquele identificado nos processos com o MPF 

como parte ativa: desempenho fraco até 2008 e redução deste tempo médio a 

partir de 2009.
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d.3) Trânsito em Julgado – 2009 a 2013

No ranking de 2009 a 2013 e no universo de processos nos quais o MP é a parte 

ativa, os processos com maior tempo médio até o trânsito em julgado são do TJ-AC, 

com 720 dias. Entre os MPFs, aquele com maior média é o da 1ª Região, com 367 

dias. A média geral de duração dos processos que têm o MP como parte ativa até o 

trânsito em julgado é de 290 dias. Já entre os processos nos quais o MP é parte re-

corrida, o maior tempo de trânsito é do TJ-AL, com 344 dias. O MPF da 1ª Região tem 

295 dias; a média geral de duração dos processos do MP nesses casos é de 231 dias. 

d.4) Conclusão ao Relator - MPE

Analisou-se, ainda, o tempo médio que os processos permanecem conclusos 

aos ministros do Supremo. Nesse sentido, vale informar que, no que concerne aos 

Ministérios Públicos estaduais, verificou-se uma tendência parecida tanto quando 

estes atuam no polo ativo ou no polo passivo, especialmente a partir de 2010. En-

quanto em 2004 a média era de 300 dias, em 2013 passou para 60. 

d.5) Conclusão ao Relator – MPF

Observando o tempo médio de conclusão nos processos em que o MP federal 

atua como parte ativa, é possível perceber que, nos anos 2000, o tempo médio 

de conclusão dos processos apresentados pelas Procuradorias Regionais das cinco 

regiões sofreu um aumento considerável. Foi de 87 dias em 2001 para 369 dias em 

2006. Coincidentemente, no que se refere à atuação do MPF como parte passiva, a 

tendência é de queda a partir de 2008 e repete aquela dos processos em que atua 

como parte ativa. Em 2013 a média ficou em 58 dias.

d.6) Conclusão ao Relator – 2009 a 2013

No ranking de 2009 a 2013, entre os processos nos quais o MP é parte ativa, a 

maior média de tempo decorrido na fase de conclusão ao relator é do TJ-AC, com 280 

dias. A menor é a do TJ-TO, com 28 dias. Entre os MPFs, o da 4ª Região é o primeiro, 

com 140 dias. O último, com menor média, é o da 3ª Região: 82 dias. Por sua vez, a mé-

dia geral do tempo de conclusão dos processos do MP como parte ativa é de 124 dias. 

 No universo de processos nos quais o MP é parte passiva, a média mais alta 

de dias em conclusão ao relator é do TJ-AL, com 158 dias. O MPF da 5ª Região tem 

119 dias. A média geral nos processos com o MP como parte passiva é de 93 dias.
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e) Estudos de caso: há certos destaques que justificam uma análise mais foca-

da, seja pela representatividade e tamanho do órgão do MP, seja pela peculiaridade 

da performance em determinado medidor. Estudamos os casos do MP-RS e MP-SP, 

em razão do volume de processos que levam ao Supremo e os casos do MP-SC e 

MP-DF, em razão de suas taxas de sucesso. 

e.1) Volume – MP-RS

A atuação do MP-RS parece estar mais focada em recursos na área criminal do 

que aquela dos demais MPEs. 

e.2) Volume – MP-SP

Já o perfil de litígio do MP-SP no Supremo é focado em questões administrati-

vas e não tanto em questões criminais. 

e.3) Sucesso – MP-SC

O MP-SC ganha pouco menos de 1 em cada 3 processos sobre direito adminis-

trativo. Mas vence quase 4 em cada 5 de direito processual penal e mais da metade 

dos casos de direito penal. 

e.4) Sucesso – MP-DF

Também o MP-DF tem muito menos sucesso nos processos de direito adminis-

trativo (36,5%) do que naqueles de direito processual penal (60,6%) e direito penal 

(57,1%). Casos como o do MP-SC e do MP-DF servem para colocar em questão a 

opção dos MPs de levar uma concentração tão grande de processos de direito ad-

ministrativo para o Supremo.

f) A Procuradoria-Geral da República: os processos nos quais a Procuradoria-

Geral da República é parte têm a análise em levantamentos separados por se tratar 

de órgão com atuação e competências muito diferentes dos demais do MP. Dessa 

forma, torna-se conveniente, inclusive, realizar análises diferentes. 

f.1) Tempo de Vista da PGR

A performance da PGR na devolução de suas vistas varia bastante. O tempo 

de vistas para manifestação da PGR é de 15 dias, segundo dispõe o artigo 50, §1º 
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do Regimento Interno do Supremo. A duração do tempo de vista da PGR era consi-

deravelmente alta para várias classes processuais desde o final dos anos 1980 até o 

final dos anos 1990. É nesse período que se verificou a duração máxima de tempo 

de vista, a qual se refere à Ação Direta de Constitucionalidade, que alcançou um 

pico de 1600 dias.

Ademais, analisamos também o tempo de vista da PGR em relação à proce-

dência, no que se refere aos processos oriundos dos Tribunais Regionais Federais e 

também dos cinco principais Tribunais de Justiça. Observou-se que, em geral, assim 

como acontece na agregação por classes processuais, a variação do tempo de vista 

dos processos oriundos do MPE e do MPF é maior até a virada do milênio e tende a 

diminuir a partir de então, chegando a patamares relativamente uniformes e baixos, 

principalmente após a metade da década passada.

No ranking de 2009 a 2013, são os processos do MP-RN que ficam mais tem-

po em vista com a PGR – em média 74 dias. No universo de processos oriundos da 

Justiça Federal, a PGR é mais demorada com aqueles do MPF da 1ª Região, sendo 

a média 24 dias. Vale notar que a diferença entre as médias da PGR com os MPEs é 

grande, cerca de 60 dias, ao passo que com os MPFs é de apenas 5 dias. Isso sugere 

um tratamento mais isonômico da PGR com os processos de diferentes MPFs do 

que com aqueles de diferentes MPEs. Importante, ainda, observar que a média geral 

do tempo de vista da PGR nos processos do MP é de 32,2 dias.

f.2) Classes Processuais de Atuação

Também foram identificadas as principais classes processuais dentre as ações 

em que a PGR atua, nas quais constatou-se que, com percentual muito representa-

tivo, em primeiro lugar estão as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com 70,1%. 

f.3) Assuntos de Atuação

O principal assunto dos processos da PGR é Direito Administrativo e outras 

matérias de Direito Público, concentrando 47,8% dos processos. Entre eles, os prin-

cipais assuntos são Controle de Constitucionalidade (31,2%) e Servidor Público Civil 

(23,2%). A concentração de processos sobre direito administrativo no universo de 

processos propostos pela PGR no controle concentrado de constitucionalidade é 

maior do que a média no controle difuso nos últimos anos. A PGR questiona o dobro 

de atos normativos sobre “Servidor Público” do que sobre “Direito penal”. Direito ci-

vil, por exemplo, sequer está entre os assuntos com mais de 1,5%. O contraste entre 
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a grande litigância da PGR na área de direito administrativo e servidores públicos 

e sua ausência na área civil, pode ser ilustrado por decisões recentes do Supremo, 

de grande relevância jurídica e impacto social como a ADI 4815, sobre liberdade de 

expressão e biografias não-autorizadas.

f.4) Tempo para Publicação de Acórdãos

Identificou-se o tempo médio para publicação de acórdãos dos processos em 

que a PGR atua no polo ativo. O tempo médio para publicação de acórdãos em ADI, 

ADPF, Rcl e Rp é mais elevado que a média do Supremo incluindo todas as classes pro-

cessuais. Nessas quatro classes, não há grande variação no tempo de publicação quan-

do a PGR está no polo ativo. Em 2013 a diferença foi de 71 (PGR) para 96 dias (geral).  

f.5) Tempo para Trânsito em Julgado

Analisou-se, também, a duração média dos processos até o trânsito em julga-

do. Em ADI, ADPF, Rcl e Rp, os processos da PGR costumam ser mais demorados do 

que a média geral do Supremo. Em 2013 a diferença foi significativa: 139 dias para os 

processos da PGR, contra 78 no geral.

f.6) Tempo de Conclusão ao Relator

Observou-se, ainda, o tempo médio que os processos ficaram conclusos ao 

ministro relator também no que diz respeito às ações propostas pela PGR. Por meio 

dessa análise, foi possível confirmar o que havia sido constatado anteriormente: os 

processos da PGR demoram consideravelmente mais para tramitar. Desde 2004, 

são quase sempre cerca de 100 dias a mais do que a média dos demais processos 

do Supremo. Em 2010 a diferença chegou a ser de 179 (PGR) para 64 dias (geral).

f.7) Taxa de Sucesso

Por fim, analisou-se a taxa de sucesso do PGR no Supremo em relação aos 

demais litigantes. Nessa análise, constatou-se que a PGR tem taxa de sucesso mais 

alta do que a média comparável em todos os anos. A diferença chega a 70 pon-

tos percentuais em 2000. A partir de 2005, a PGR tem mantido entre 60 e 80% 

de sucesso, com oscilações, enquanto a taxa geral do Supremo cresceu bastante 

até 2008, mas se manteve sempre abaixo de 50%. Em 2013 a diferença foi de 50% 

(PGR) para 24% (geral). 
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IV – Conclusão: Os dados levantados no relatório permitem principalmente 

duas conclusões. Primeiro, em 25 anos sob a Constituição de 1988, os processos 

com o Ministério Público como parte ativa ou passiva não constituíram parcela sig-

nificativa do total de processos do Supremo. É possível até que nesse período sua 

presença tenha sido maior que antes de 1988, mas levando em conta o volume de 

processos da Justiça Estadual e Federal no Supremo entre 1988 e 2013, o impacto 

numérico do MP foi pequeno. Segundo, os diferentes representantes da instituição 

– MPEs, MPFs e PGR – nem sempre possuem performance superior na estratégia 

de litígio – quando comparados com outros litigantes do Supremo como o governo 

federal, estadual, empresas, pessoas físicas, ainda que na última década seja cons-

tatada uma significativa melhora geral dos MPs

A presença do Ministério Público federal ou estadual na década de 1990 no 

Supremo é surpreendentemente baixa se considerarmos que é parte necessária em 

uma parcela importante dos processos na 1ª instância, como responsável pela ação 

penal. Apenas entre 15 e 10 anos atrás passou a existir um aumento considerável e 

consolidado no número de processos, com alguns picos por parte do MP-RS, por 

exemplo. O Ministério Público não parece ter, ao menos até agora, a capacidade de 

pautar o Supremo.

A performance do Ministério Público na atuação perante o Supremo fica abai-

xo da média em alguns aspectos. MPE e MPF parecem conseguir um tempo mais 

rápido de tramitação até o trânsito em julgado nos últimos cinco anos. Mas seus 

processos costumam ficar mais tempo em conclusão do que os processos do Su-

premo em geral, evidenciando oportunidade de atuação coordenada com o relator 

de cada processo e seu respectivo gabinete. Da mesma maneira, a taxa de sucesso 

fica abaixo da média para diversos MPEs e MPFs. A Procuradoria-Geral da República 

igualmente apresenta boa performance em alguns aspectos, como a publicação de 

acórdão. Os acórdãos dos processos iniciados pela PGR são publicados de forma 

mais rápida do que os demais. Também na taxa de sucesso, a PGR é claramente mais 

bem posicionada do que outros litigantes quando comparados os mesmos tipos de 

processos. No entanto, os processos da PGR que o órgão teria interesse, ao menos 

em tese, em ver julgados o mais rápido possível, na verdade ficam mais tempo con-

clusos e demoram mais tempo para transitar em julgado. 

Os resultados desses levantamentos são menos importantes pelas evidências 

de performance de um ou outro órgão do Ministério Público e mais importantes por 

demonstrar que há variações significativas. Quando se trata de uma grande quan-

tidade de processos de assuntos mais ou menos similares, ao longo de vários anos, 
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distribuídos de forma aleatória para os ministros do Supremo, fica comprovado que 

diferentes MPs obtêm diferentes resultados em função – aparentemente – de dife-

rentes estratégias nas instâncias inferiores ou no próprio Supremo. A identificação 

de casos de sucesso é o primeiro passo para a disseminação de práticas e culturas 

inovadoras que colaborem para o aprimoramento do Judiciário brasileiro. O país 

testemunha um momento de grande evidência da atuação do Ministério Público 

nos últimos anos, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da 

investigação e processamento de envolvidos em escândalos como o Mensalão e a 

Lava-Jato. Essa é uma oportunidade única para ampliar e difundir estudos empíricos 

que permitam conhecer mais a fundo a realidade do trabalho do Ministério Público 

e, com isso, sua inestimável contribuição para a sociedade brasileira.



É em um contexto de crescente expansão da atuação e dos desafios do Minis-

tério Público que o IV Relatório Supremo em Números foi elaborado, baseado em 

estudo empírico da atuação dos diferentes órgãos do MP perante o Supremo Tribu-

nal Federal. Utilizamos a base de dados do Supremo e, por meio da análise desses 

processos, procuramos identificar características da atuação do MP perante a mais 

alta corte do país sob quatro grandes perspectivas: o órgão – de qual estado ou de 

qual região da Justiça federal, por exemplo; a taxa de sucesso; o tempo de duração 

de certas fases processuais; os assuntos dos processos.

O processo constituinte do final da década de 80 foi marcado, entre outras coi-

sas, pela iniciativa do MP de descolar-se do Estado e aproximar-se da sociedade. Isso 

significava deixar de ser mero órgão governamental para assumir o papel mais difícil, 

porém também mais respeitado, de representante do povo brasileiro. Para confirmar 

essa transição, o MP assumiu ou sacramentou na Constituição de 1988 e em impor-

tantes marcos legais posteriores, esferas de atuação cujos principais elementos são 

a ação penal, a ação de improbidade administrativa e a ação civil pública.

Ao longo da década de 90, entretanto, o papel de representante do povo pas-

sou a exigir resposta do MP para problemas em áreas não necessariamente ligadas 

à repressão de condutas criminosas ou ímprobas. Nessa segunda fase da ampliação 

e sofisticação de sua atuação, o MP passou a acumular tarefas também na área dos 

direitos sociais, com atenção especial à saúde; na proteção do consumidor e na 

proteção ambiental.

O desempenho do MP nas esferas tradicionais e nas novas foi recompensado 

com o apoio inconteste da opinião pública. O último relatório do Índice de Confiança 

I
Introdução
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na Justiça (ICJ Brasil) mostra isso. Enquanto o Poder Judiciário tem a confiança de 

29% da população e a Polícia de 36%, o MP tem a confiança de 50% dos brasileiros1. 

Tanto a expansão da área de atuação do MP quanto seu prestígio como insti-

tuição refletem-se também no Supremo. O volume de processos na mais alta corte 

do país com a atuação direta do MP aumentou significativamente nas últimas duas 

décadas. Sua performance, em especial sob o ponto de vista da taxa de sucesso 

nos litígios, melhorou muito. Por outro lado, o protagonismo do MP e, especifica-

mente, da PGR, em casos de relevância nacional e impacto direto nas instituições 

brasileiras é notável. O trabalho da PGR nos casos criminais com foro privilegiado 

possivelmente recebe mais atenção, porém não é a única frente de atuação. Merece 

destaque e reconhecimento a dedicação a honrar as novas responsabilidades como 

representante da sociedade. Um dos melhores exemplos disso é o ajuizamento da 

ADI 4277, na qual a PGR conseguiu que o Supremo confirmasse a proteção de uni-

ões homoafetivas como decorrência do direito fundamental à igualdade.  

O momento é propício, portanto, para conhecer melhor a atuação dos diferen-

tes órgãos do MP perante o Supremo. Nesse relatório, estudamos o desempenho do 

MP como autor em ações ordinárias, em ações constitucionais e em sede de recurso 

na mais alta corte do país2.

As análises do relatório incluirão processos nos quais são parte o Procurador-

Geral da República, os membros do Ministério Público no âmbito federal ou os mem-

bros dos Ministérios Públicos estaduais. 

Tomando como referência a figura do promotor de justiça, o Ministério Público 

existe no Brasil desde o período Pré-Colonial, ainda que com desenho institucional e 

funções bastante distintas das atuais. Entretanto, foi apenas com a Constituição de 

1891, a primeira da República, que o MP recebeu referência no texto constitucional.  

As Constituições de 1934, 1937 e 1946 também fizeram menção ao órgão do Minis-

tério Público ou à figura do PGR. Há variação entre as Constituições, porém, sobre 

onde situar a instituição.

A Constituição de 1967 se referiu ao MP expressamente no capítulo do Poder 

Judiciário, ao passo que a Emenda Constitucional nº 01/69 inseriu o MP no capítulo 

do Poder Executivo.

1 CUNHA, Luciana Gross et al. Relatório com os dados da pesquisa Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil) 
referente ao 2º e 3º trimestres de 2014. São Paulo: FGV Direito SP, 2015, p. 24.

2 Essa é a classificação adotada já no primeiro relatório do projeto Supremo em Números. FALCÃO, Joaquim; 
CERDEIRA, Pablo Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório Supremo em Números. O Múltiplo 
Supremo. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2011. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconsiderou por 

completo essa imagem do MP como órgão pertencente a um dos poderes quando 

incluiu o Ministério Público no capítulo “Das funções essenciais à Justiça”. Dessa 

forma, atribuiu à instituição uma posição singular no quadro da organização dos 

poderes no Brasil, permitindo que, em uma perspectiva geral, seu papel fosse con-

sideravelmente alargado3. 

Em seu artigo 127, §1º, o texto constitucional resguarda os princípios institucio-

nais do Ministério Público, que são a unidade, a indivisibilidade e a independência 

funcional. O §2º do mesmo artigo prevê, expressamente, a título de garantias insti-

tucionais, a autonomia funcional e administrativa. 

O artigo 128 da CRFB88, ao tratar do Ministério Público da União, estabeleceu 

como seu chefe o Procurador-Geral da República e, no §1º do referido artigo4, deter-

minou as condições a serem atendidas para sua nomeação. A partir da Constituição 

de 1988, o PGR perdeu a exclusividade no que diz respeito à competência para 

propositura de ações no controle abstrato de constitucionalidade. A quebra desse 

monopólio representou um ganho considerável para a democracia brasileira, uma 

vez que o rol de atores sociais e políticos legitimados para provocar a atuação cons-

titucional do Supremo foi consideravelmente ampliado. Contudo, nesse quadro am-

pliado, a figura do PGR manteve sua importância. Como “legitimado ativo universal”, 

nos termos da jurisprudência do Supremo, o PGR pode propor ações constitucionais 

sobre quaisquer questões, sem restrições temáticas.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 103, §1º, também conferiu ao 

PGR a atribuição de ser previamente ouvido nas ADIs e nos demais processos de 

competência do Supremo5, cabendo ao PGR, no exercício da referida função, ofere-

cer um parecer opinativo a favor ou contra a constitucionalidade da lei questionada 

nos processos em andamento no Supremo6.

Para além dos seus poderes formais, estabelecidos no texto constitucional, é 

importante mapear a influência substantiva que a PGR tem no Supremo. Nos Es-

tados Unidos, por exemplo, há muito são realizadas pesquisas empíricas sobre a 

relação entre o Solicitor General e o processo decisório da Suprema Corte norte-a-

3 Nesse sentido, ver DE OLIVEIRA, Maria Célia Néri. Por dentro do MPF. 6. ed. Brasília: Ministério Público 
Federal – Procuradoria Geral Da República, 2010, p. 7. Disponível em: <http://www.pres.mpf.mp.br/novo_site/
comunicacao/cartilha_por_dentro_do_mpf.pdf>. Acesso em 05 nov. 2015.

4 Art. 128 §1º CF 88 - O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo 
Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu 
nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

5 Art. 103 §1º - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de 
inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.

6 Sobre as competências constitucionais do PGR, ver MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil 
Interpretada e Legislação Constitucional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
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mericana7/8. No Brasil, faltam pesquisas sobre o assunto, bem como são escassas in-

formações sobre a relação entre MP, PGR e Supremo, apesar da relevância do tema 

para a jurisdição constitucional e a democracia brasileiras. 

A atuação do PGR no Supremo cresceu consideravelmente nos últimos anos, 

com claro aumento de sua importância em diversos temas, como, por exemplo, na 

área dos direitos humanos9. Também no combate à corrupção o PGR passou a de-

sempenhar papel mais importante – senão central – recentemente. Seu trabalho na 

Ação Penal 470 pode ser considerado um marco nacional nesse campo. Esse cres-

cimento também parece se aplicar aos demais membros do MP.  Nesse sentido, por 

exemplo, em recente decisão, o STJ ampliou o âmbito de atuação dos Ministérios 

Públicos estaduais, que, na figura dos procuradores de Justiça, passaram a poder 

interpor recursos perante o Supremo10 .

7 Existem aqui aproximações possíveis entre os estudos norte-americanos, mas restamos atentos a algumas 
diferenças importantes. O Solicitor General é, em muitos aspectos, mais similar à Advocacia Geral da União 
do que ao PGR – este, por sua vez, poderia também ser comparado ao Attorney General. Ainda assim, o 
Attorney General é demissível ad nutum e não é um funcionário de carreira como o PGR. A título de exemplo 
das pesquisas realizadas, cabe citar o artigo “The Solicitor General as Amicus 1953 – 2000 How Influential?”, 
de autoria de Rebecca E. Deen, Joseph Ignagni e James Meernik, publicado em 2003, no qual foi analisada a 
relação do Solicitor General com a Suprema Corte por meio de memoriais de amicus apresentados desde 1953 
até 2000. Os autores constatam que o Solicitor General não possui uma vantagem especial e indiscriminada 
sempre que apresenta memoriais de amicus perante a Suprema Corte. Apesar de sua capacidade de influenciar 
a corte, em determinados temas sua média de sucesso é consideravelmente variável, e o estudo também 
permitiu constatar um pouco da perda da sua importância, dado a aumento do número de casos e do aumento 
da qualidade de seus adversários.

8 Em “The Supreme Court and Sex Discrimination: The Role of the Solicitor General”, os autores Jeffrey Segal 
e Cheryl Reedy analisam decisões da Suprema Corte que tratam de discriminação sexual desde 1971 até 1984 
com o intuito de examinar o efeito da influência do SG como amicus curiae. Os autores constatam que a Corte 
tende a escolher casos nos quais deseja inverter o posicionamento defendido nos tribunais inferiores e, no que 
diz respeito à postura da Corte, indicam que esta passou a ser mais conservadora em relação à igualdade entre 
homens e mulheres. 

9 A título de ilustração, no que toca à atuação do PGR perante o STF, cabe citar algumas notícias recentes, 
disponíveis em websites especializados, de fatos ocorridos no corrente ano, tratando não única e exclusivamente 
do PGR no exercício do papel de legitimado para propor ações constitucionais, mas evidenciando fatores que 
carecem de uma análise mais profunda. 
Em 20 de agosto de 2014, o website Conjur noticiou: “PGR muda posicionamento e diz que cabe ao Supremo 
criminalizar homofobia”. Em um tema que ainda desperta tanta discussão, a atuação do PGR Rodrigo Janot, 
por meio do envio de um parecer favorável à atuação do STF no que diz respeito à fixação de regras contra 
essa conduta, tem claro objetivo de beneficiar a proteção e garantia dos direitos dessa minoria.

10 Sobre a atuação dos MPs estaduais e do DF, vale mencionar a notícia publicada em 1º de setembro de 
2014 pelo website Migalhas: “MP estadual é legítimo para atuar no STJ e interpor recursos para STF” – Decisão 
do STJ muda jurisprudência que até agora impedia a atuação. De acordo com a publicação, a 3ª seção do 
STJ reconheceu a legitimidade dos Ministérios Públicos dos estados e do DF para atuarem nas ações de sua 
própria autoria que tramitam no STJ e interpor recursos como agravos regimentais, embargos de declaração, 
embargos de divergência e recursos extraordinários para o STF. Dessa forma, “Os Ministérios Públicos estaduais 
e do Distrito Federal possuem o direito de, por meio dos recursos próprios, desincumbir-se plenamente de suas 
atribuições constitucionais nos tribunais superiores, mantendo-se preservados os princípios da igualdade e do 
contraditório, que alcançam ambas as partes da relação processual”.
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Outra modificação importante no escopo da atuação do PGR veio com a Emen-

da Constitucional nº 35/2001, que modificou o “Estatuto do Congressista”. Ao alterar 

de maneira significativa o regime de imunidade parlamentar, limitou consideravelmen-

te a imunidade formal ou processual, que é relacionada à prisão de parlamentares.

Assim, a hipótese de um processo penal contra deputados ou senadores ser 

suspenso tornou-se exceção e não a regra, pois o texto introduzido no ordenamento 

jurídico permitiu que congressistas fossem julgados pelo Supremo sem a necessida-

de de autorização do Congresso Nacional. É possível dizer, portanto, que somente 

após a EC 35/2001 o Supremo Tribunal Federal passou a exercer, de maneira plena, 

sua competência para julgar ações penais originárias. Antes disso, sua competência 

era, ao menos de certa forma, subsidiária, na medida em que dependia de autoriza-

ção do Congresso Nacional.

O artigo 129 da Constituição de 1988 estabeleceu as funções institucionais do 

Ministério Público. O inciso I trata do poder de promover a ação penal pública. O 

poder compete exclusivamente ao MP, que pode fazê-lo de forma independente de 

qualquer manifestação de terceiros. O inciso III estabelece a promoção do inquérito 

civil e da ação civil pública11. A atribuição para a instauração de inquérito civil, sob 

sua própria presidência, que se relaciona com o poder investigatório do MP, também 

é privativa, ao passo que, quando se trata da ação civil pública, outros legitimados 

também possuem competência para sua propositura12.

A atuação do MP na Ação Civil Pública não se pauta nos princípios da obriga-

toriedade e da indisponibilidade. Isso porque o representante do órgão pode propor 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a partir do qual são possíveis acordos 

negociados. Além disso, por força do art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85, se o Ministério 

11 Lei nº 7.347/85 que disciplina a Ação Civil Pública: Art. 4o  Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins 
desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, 
à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 2014).

12 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, 
de 2007).
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 
2007).
V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 2014)
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Público não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal 

da lei, produzindo um parecer sobre a questão constitucional em jogo. Diante des-

sas características e múltiplas possibilidades de atuação, podemos dizer que o MP 

tem um papel de destaque dentre o rol de legitimados.

Os incisos VI e VIII conferiram ao MP poderes para expedir notificações e re-

quisitar documentos, informações, diligências investigatórias, além do poder para 

instauração de inquéritos policiais.

O texto da Constituição Federal estabeleceu, ainda, as garantias dos membros do 

MP – a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios, a vitaliciedade e o foro especial.

A atuação do MP na esfera cível está diretamente relacionada aos artigos 81 

e 82 do Código de Processo Civil13 . Dessa forma, é possível afirmar que, nas hipó-

teses em que atua de acordo com o artigo 81 do CPC, o MP é classificado como 

órgão agente, ao passo que, nas atuações referentes ao artigo 82 do CPC, pode 

ser caracterizado como órgão interveniente. Nessas situações, o papel do órgão 

é de representar e velar pelos interesses de incapazes ou crianças; supervisionar 

ações relacionadas à capacidade das pessoas para praticar atos legais, processos 

envolvendo questões de direito de família, como casamento e sucessões; e, ainda, 

proteger a coletividade em causas nas quais exista interesse público.

O MP atua ainda no controle externo da atividade policial14, matéria disciplina-

da pelo artigo 9º da Lei Complementar nº 75 de 199315. O principal objetivo da refe-

rida função do MP é, portanto, identificar falhas e omissões no exercício das funções 

de autoridades policiais e de seus agentes, além de apurar eventuais hipóteses onde 

se verifique abuso de poder.

Analisar o impacto da atuação do MP no Supremo tornou-se ainda mais de-

cisivo após o julgamento da Ação Penal 470 – que resultou na condenação de en-

13 Art. 81. O Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, 
os mesmos poderes e ônus que às partes.
Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:
I - nas causas em que há interesses de incapazes;
II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, 
declaração de ausência e disposições de última vontade;
III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse 
público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. (Redação dada pela Lei nº 9.415, de 23.12.1996).

14 Artigo 5º, I, II e VII da Resolução nº 20 do CNMP: Os órgãos do Ministério Público, no exercício das funções 
de controle externo da atividade policial têm livre acesso aos estabelecimentos prisionais, aos documentos 
relativos à atividade-fim policial, bem como aos presos a qualquer momento.

15 Ressalte-se que a referida lei, também conhecida como LOMPU, incide imediatamente no que se refere aos 
Ministérios Públicos estaduais, tendo em vista aplicação subsidiária de suas normas, conforme previsão do art. 
80 da LONMP – Lei nº 8.625/93.
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volvidos no escândalo do “Mensalão” – e da “Operação Lava-Jato” – maior inves-

tigação relativa à lavagem de dinheiro e corrupção já existente no Brasil, ainda em 

andamento no momento da elaboração desse Relatório. Em ambos os casos, seu 

desempenho está diretamente relacionado ao exercício de seu poder investigatório.

Dada a repercussão desses casos, a atuação do Ministério Público, não apenas 

na figura do PGR, mas também dos Procuradores Regionais da República, Procu-

radores da República e Promotores de Justiça16, foi – e ainda é – fundamental para 

que fossem recolhidas as provas necessárias para a apresentação de denúncias e de 

inquéritos contra os investigados. 

Desde 2014, esse papel de “combate à corrupção” foi intensificado pelo MPF 

por meio da criação de mais de 10 núcleos especializados pelo território nacional, 

bem como do Portal de Combate à Corrupção, que pretende promover a interação 

com a sociedade civil no exercício dessa função17. Os esforços do MPF contam ainda 

com as 10 propostas de medidas contra a corrupção, que serão apresentadas ao 

Congresso Nacional pelo PGR18.

Por fim, o levantamento de dados quantitativos sobre o Ministério Público ga-

nha importância especial em um momento de reforma da Lei Orgânica da Magistra-

tura Nacional. Recentemente, o texto contendo a minuta do Estatuto da Magistra-

tura, com o objetivo de alterar a LOMAN, foi redigido e entregue ao presidente do 

Supremo, Ricardo Lewandowski, e, após discussão em sessões administrativas pelos 

ministros do Supremo, será enviado ao Congresso Nacional para votação.

O MP é disciplinado pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LOMP), 

Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui diretrizes para a organização dos 

Ministérios Públicos estaduais e disciplina o funcionamento deles. É com fundamen-

to nessa lei que cada estado da Federação deve elaborar sua lei complementar, isto 

é, a Lei Orgânica do Ministério Público estadual. A organização do Ministério Público 

da União, por sua vez, é estabelecida pela Lei Complementar nº 75/93.

Considerando que a LOMP já possui mais de vinte anos e que a LOMAN está 

em vias de ser modificada, entende-se que o momento é oportuno para uma ampla 

discussão do texto da LOMP, com o intuito de atualizá-la e torná-la mais adequada 

ao exercício do papel do MP nos dias de hoje.

A atuação do MP precisa ser repensada também com o objetivo de modernizar 

e informatizar o funcionamento da Justiça brasileira, buscando torná-la mais rápida 

e mais capaz em fornecer soluções às demandas dos jurisdicionados.

16 Disponível em: <http://www.lavajato.mpf.mp.br/equipe.html>. Acesso em 05 nov. 2015.

17 Disponível em: <http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/>. Acesso em 05 nov. 2015.

18 Disponível em: <http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas>. Acesso em 05 nov. 2015.
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Após a Emenda Constitucional nº 45/2004, responsável por instituir a “Refor-

ma do Poder Judiciário”19, a atuação do MP foi ampliada em um contexto de promo-

ção de acesso à Justiça e de redução de sua morosidade. Entre outras inovações, a 

EC 45 criou o Conselho Nacional de Justiça, que é composto por dois membros do 

MP, e o Conselho Nacional do Ministério Público. Ambos os Conselhos têm, entre ou-

tros objetivos, o de regular o cumprimento de deveres funcionais de seus membros20.

O MP e seus membros precisam acompanhar o processo de modernização 

pelo qual o Poder Judiciário pátrio atravessa há algum tempo. A informatização 

do processo judicial foi regulamentada pela Lei nº 11.419/06 e está em vigor desde 

2007, buscando tornar a prestação jurisdicional mais dinâmica, ágil e econômica, e 

tem sido, desde então, implantada nos tribunais brasileiros. Cabe ao MP, cada vez 

mais, oferecer a seus membros e servidores treinamento adequado para a correta 

utilização do processo eletrônico, a fim de colaborar para que a Justiça brasileira se 

torne mais célere.

Ainda nesse contexto de inovação, a sanção do novo Código de Processo Civil, 

Lei nº 13.105/15, que entra em vigor em 2016, pretende trazer soluções para tornar a 

máquina do Poder Judiciário mais rápida e menos burocrática por meio de medidas 

que buscam simplificar e agilizar os processos. No que diz respeito ao MP, há uma 

modificação relevante: o fim da contagem do prazo quádruplo para contestar. O 

artigo 180 do NCPC dispõe que o Ministério Público terá prazo em dobro para mani-

festar-se nos autos. Trata-se de uma inovação que exigirá adaptação dos membros 

e servidores do MP. 

Em tempos de expansão das competências do MP, do seu espaço de atuação 

e, principalmente, dos seus desafios, estudos empíricos sobre sua atuação e per-

formance mostram-se essenciais. Acreditamos que os resultados oferecidos pelo 

presente relatório têm potencial para subsidiar reformas no direito constitucional e 

processual brasileiro, bem como no procedimento decisório do Ministério Público e 

do Supremo Tribunal Federal.

19 Sobre o significado e impacto da EC45 para o direito constitucional brasileiro, ver MORAES, Alexandre de. 
Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

20 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283298%3E>. 
Acesso em 05 nov. 2015.



Para responder a perguntas sobre a atuação do Ministério Público no Supremo, 

adotamos metodologia de pesquisa empírica, com técnica quantitativa. Os dados 

foram levantados usando a base de dados do projeto Supremo em Números – pro-

jeto de pesquisa do Centro de Justiça e Sociedade (CJUS) da Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO RIO), no Rio de Janeiro. O projeto realiza 

macroanálises de todos os processos do Supremo desde 1988. 

Pesquisas como esta, envolvendo grandes data sets, têm permitido aos juris-

tas analisar decisões judiciais de maneira muito mais minuciosa1. Nesse contexto, a 

disponibilidade de equipamento computacional, software e suporte técnico desem-

penha um papel-chave na viabilização de estudos empíricos pelos pesquisadores do 

Direito nos Estados Unidos2. A mesma situação prevalece no Brasil, onde faculdades 

de Direito recém começam a adaptar-se a essa realidade, tornando o acesso a tal 

instrumental um elemento ainda mais importante de propostas de pesquisa3. Os 

dados que subsidiam esse artigo, bem como a diversificada produção do projeto 

1 DIAMOND, Shari Seidman; MUELLER, Pam. Empirical legal scholarship in law reviews. Annual Review of Law 
and Social Science, v. 6, p. 581-599, 2010.

2 EPSTEIN, Lee; KING, Gary. Building an infrastructure for empirical research in the law. Journal of Legal 
Education, v. 53, n. 3, 2003.

3 VERONESE, Alexandre. O problema da pesquisa empírica e sua baixa integração na área de Direito: uma 
perspectiva brasileira da avaliação dos cursos de pós-graduação do Rio de Janeiro. Anais do XVI Congresso 
Nacional do CONPEDI, Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http:// www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/
anais/bh/alexandre_veronese2.pdf>. Acesso em: nov. 2012.

II
Metodologia
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Supremo em Números4, são possíveis somente em razão do uso de ferramental tec-

nológico potente.

Ademais, a técnica de pesquisa escolhida pretende responder às perguntas de 

pesquisa mediante um olhar do todo – não de processos ou decisões isoladas do 

Supremo. O novo movimento de estudos empíricos5 no Direito, no qual o presente 

artigo se insere, sempre se distinguiu do realismo jurídico e da sociologia jurídica em 

que as pesquisas são preponderantemente quantitativas, e não qualitativas6.

A versão da base de dados utilizada nessa pesquisa está em formato Ora-

cle SQL e contém informações até 31 de dezembro de 2013, incluindo dados sobre 

1.488.201 processos autuados, 2.692.587 partes e 14.047.609 registros de andamen-

tos. Também fazem parte da base metadados sobre os processos como o assunto 

jurídico, o órgão judicial de origem e o estado de procedência, entre outras. Os 

andamentos abrangem informações sobre datas e resultados de decisões tomadas 

durante os processos, datas de distribuição dos processos, datas de conclusão ao 

relator do processo, trânsito em julgado e similares. 

A pesquisa foi dividida inicialmente em duas linhas: levantamentos sobre o 

PGR e aqueles sobre o MP como parte em recursos e similares. Os processos do PGR 

são fáceis de identificar porque os registros desse órgão como parte nas causas são 

consistentes e o número total de processos é, ademais, pequeno. Já no caso do MP 

como parte em recursos, houve uma série de problemas encontrados na base de 

dados que tornou a tarefa mais complexa.

Os levantamentos foram feitos inicialmente por queries em formato SQL, bus-

cando todas as partes registradas, dentre as 2.692.587, relacionadas a órgãos do 

Ministério Público estadual (nos diferentes estados) e federal (nas diferentes regi-

ões). Utilizando técnicas de busca textual pelo nome da parte, foi possível reduzir o 

universo de prováveis partes. Ainda assim, foi preciso realizar busca manual para ga-

rantir a ausência de falsos positivos na lista final de partes do MP. A partir dessa lista, 

foi montada uma tabela com 6.943 registros de órgãos do MP, como, por exemplo: 

“PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS”, “MINISTÉ-

4 Ver, por exemplo, FALCÃO, Joaquim; ABRAMOVAY, Pedro; LEAL, Fernando; HARTMANN, Ivar A. II Relatório 
Supremo em Números. O Supremo e a Federação. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2013. Disponível em: 
<http://Supremoemnumeros.fgv.br>. FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Vitor P. III Relatório 
Supremo em Números. O Supremo e o Tempo. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2014. Disponível em: <http://
Supremoemnumeros.fgv.br>.

5 YANOW, Dvora; SCHWARTZ-SHEA, Peregrine (Ed.). Interpretation and method: empirical research methods 
and the interpretive turn. M. E. Sharpe, 2006.

6 SUCHMAN, Mark C.; MERTZ, Elizabeth. Toward a new legal empiricism: empirical legal studies and new legal 
realism. Annual Review of Law and Social Science, v. 6, p. 555-579, 2010.
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RIO PÚBLICO DA 2ª REGIÃO”, “MINISTÉRIO PÚBLICO DA 8ª REGIÃO”, “MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL (NO INTERESSE DE CELSO APARECIDO DO PRADO)”, “MI-

NISTÉRIO PÚBLICO DA 10ª REGIÃO”. 

Embora muitos dos registros deixem claro a origem ou local do agente do MP 

parte no processo, alguns são pouco claros ou simplesmente não trazem essa infor-

mação, como pode se depreender dos exemplos. 

Por outro lado, é possível usar um conjunto de dados da base que traz infor-

mações sobre a origem do processo. Cada processo tem registros de cada órgão 

judicial pelo qual passou, na primeira, segunda e terceira (se for o caso) instância. 

Cada registro desses está associado a uma unidade da Federação. No entanto, as 

pesquisas iniciais mostraram principalmente dois problemas. 

Processos de diferentes estados, mas que passaram pelo Superior Tribunal de 

Justiça, trazem o registro de origem “Distrito Federal” em adição ao registro de seu 

real estado de origem. Ou seja, quando eram contados os processos do MP por es-

tado, o Distrito Federal encontrava-se incorretamente sobrerrepresentado. 

É possível identificar a unidade da Federação da qual veio o processo em fun-

ção do nome do órgão judicial de origem, como, por exemplo, “Tribunal de Justiça 

do Maranhão”. Isso apontaria para o fato de que o órgão do MP no processo é parte 

do MP estadual do Maranhão. Outro exemplo: “Tribunal Regional Federal da 4ª Re-

gião” permitiria deduzir que se trata do MP Federal da 4ª Região. No entanto, assim 

como nos registros de nomes das partes, há aqueles específicos e aqueles genéri-

cos. Também nos registros do órgão judicial de origem, há entradas como “Tribunal 

Regional Federal” ou “Tribunal de Alçada”. 

Ou seja, em larga escala, sem análise manual de cada processo, não era possí-

vel determinar com suficiente precisão o órgão do MP responsável a partir do uso 

de i) o nome da parte, ii) o órgão judicial de origem, iii) a unidade da Federação de 

origem. Isso apontou para a necessidade da criação de mais um data set a partir da 

base de dados, além daquele com a lista de todas as partes ligadas ao MP. 

Uma tabela foi criada com o registro de cada processo no qual uma parte 

ligada ao MP está envolvida. Essa tabela foi então preenchida aos poucos, a partir 

dos resultados de dezenas de subconsultas à base de dados. Por exemplo: para 

encontrar alguns dos processos do MP estadual de Minas Gerais, foram achados os 

processos com órgãos judiciais de origem como “10ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBU-

NAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS” ou “TJMG – TURMA RECURSAL DE UBER-

LÂNDIA – 3ª TURMA”, independentemente da unidade da Federação associada a 

esses registros. Porém, havia processos do MP estadual de MG com órgão judicial 
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de origem genérica, então, em seguida, foram procurados os processos de órgãos 

judiciais, como “TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL”, que tivessem o registro “MG” 

como a unidade da Federação. 

No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, não era possível 

considerar todo e qualquer processo de órgão judicial genérico e com registro “DF”. 

Isso incluiria processos, por exemplo, de MG que passaram pelo STJ e, por isso, ti-

nham o registro “DF” também, conforme explicado anteriormente. Então, a pesquisa 

necessária foi diferente: procuramos por processos com o MP como parte, de órgão 

judicial genérico, que tivesse o registro “DF” e que não tivesse nenhum registro das 

demais unidades da Federação. 

No caso dos processos relacionados ao MP Federal, o procedimento foi pareci-

do. Havia processos como órgão judicial “Tribunal Regional Federal” e outros como 

“Tribunal Regional da 1ª Região”. 

O data set final de processos a serem usados na pesquisa contém 40.635 pro-

cessos, autuados entre 1998 e 2013. Não foram incluídos na pesquisa órgãos do 

Ministério Público com quantidade inexpressiva de processos no Supremo, como o 

MP do Trabalho, o MP de Contas e o MP Militar, por exemplo. 

Foram feitos levantamentos sobre o MP como parte em recursos utilizando 

principalmente esse data set e, em determinados casos, para efeitos de compara-

ção, foram levantados dados da totalidade. Isso ocorre, por exemplo, quando com-

paramos o número de processos do MPF com o número de processos oriundos da 

Justiça Federal como um todo.



a) O Perfil da Atuação do MP no Supremo – Origem e Polo de 
Atuação no Processo 

a.1) Volume de Processos - MPF e MPE - 2009 a 2013

O primeiro dado analisado é a quantidade total de processos nos quais o Mi-

nistério Público atua no Supremo. Esse número abarca tanto os Ministérios Públicos 

estaduais quando o MP federal. 

III
Resultados

Gráfico 1.1a Há uma discrepância muito relevante em relação à quantidade dos processos dos MP estaduais 
no Supremo, como se observa a respeito do MP-SP e do MP-RR. Nos processos do MPF não se verifica uma 
diferença tão grande.
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Ao analisar o desempenho dos MPs estaduais no que concerne à quantidade 

total de processos no Supremo, é possível observar discrepâncias muito relevantes. 

Com maior número de processos, encontram-se o MP-SP, com mais de 3000 pro-

cessos, e o MP-MG e o MP-RS, que superam os 2500. Ao passo que em relação aos 

MPs com menor quantidade, estão o MP-AL e o MP-RR, com número de processos 

consideravelmente inferior e bem próximo de zero.

No que se refere ao MPF esta diferença é relativamente menor. O MPF da 4ª 

região possui mais processos no Supremo: pouco mais de 1000; enquanto o MPF da 

5ª região é o que possui menor quantidade de processos: menos de 500.

Gráfico 1.1b.  Por meio da observação das barras, verifica-se que os resultados são semelhantes aos do gráfico 
anterior, porém este nos permite elaborar uma análise comparativa com a quantidade total de processos no 
STF e os processos de cada MP.

Apresentamos também - além da quantidade de processos no Supremo em 

números absolutos - o percentual de processos existentes no Tribunal para cada 

MPE e MPF. Com isso é possível realizar uma análise comparativa entre a quantidade 

de processos de cada MP e a quantidade total de processos no Supremo.

Nesta abordagem, no âmbito estadual, vale atentar para o MP-SP, que possui 

0,92 em relação à totalidade de processos existentes no Supremo, ao passo que o 

MP-RR possui apenas 0,01 dos processos. Já no âmbito federal, o MPF da 4ª Região 

possui 0,32% do total de processos do STF, enquanto o MPF da 5ª Região possui 

apenas 0,07 desse total.  
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a.2) Volume Anual de Processos do MPF

Em seguida, apresentamos a quantidade de processos no MPF. Os relatórios 

do projeto Supremo em Números demonstram que há grande variação dos fenôme-

nos estudados em razão do ano analisado. Por essa razão, é conveniente apresentar 

a série histórica, o que faremos neste e na maioria dos demais resultados.

Gráfico 1.2 O MPF da 4ª Região figura como parte em número maior de processos em quase todos os anos, 
inclusive com tendência de forte aumento desde 2008.

Separamos os processos do MPF pelo Tribunal Regional Federal de origem. A 

quantidade de processos do MPF claramente aumentou a partir do início da década 

passada. O aumento é acentuado, em especial, no caso do TRF4 e do TRF3. O MPF 

da 3ª Região chegou a enviar mais de 200 processos em 2006, mas, de modo geral, 

é o MPF da 4ª Região que está envolvido na maior parte dos processos chegando 
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ao Supremo. Não só é o primeiro colocado, com vasta margem sobre o segundo nos 

últimos anos, como também está em franco crescimento. 

Em termos percentuais, a tendência observada é a mesma. A partir dos anos 

2000, os processos do MPF ganharam participação mais expressiva em relação à 

totalidade de processos que chega ao Supremo. No entanto, o recorde percentual 

pertence ao TRF3, com 0,45% de participação no ano de 1995, época em que o nú-

mero total de novos processos no Supremo equivale a pouco mais de um terço da 

quantidade de 2013. Ainda assim, o TRF4 não fica muito atrás, chegando a 0,38% de 

participação em 2013, bem distante do TRF3 (0,22%) e do TRF1 (0,21%), segundo e 

terceiro colocados, respectivamente, nesse mesmo ano.

Gráfico 1.2 O crescimento relativo da atuação dos Ministérios Públicos estaduais 

no Supremo.

Gráfico 1.3 Há um aumento significativo de processos do MPF da 4ª Região mesmo quando comparado com a 
variação no número geral de processos no Supremo.

a.3) Volume Anual de Processos do MPE

Levantamos, também, o número de processos do MPE. Assim como no caso 

do MPF, há grande diversidade na quantidade de processos do MP de cada tribunal 

– uma diferença que nesse caso reflete a representação do MPE de cada unidade 

da Federação.
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Assim como no caso do MPF da 4ª Região, também o MPE do Rio Grande do Sul 

liderou com folga durante boa parte da década passada. O número de processos do 

MP-RS chegou a um recorde, em 2006, de mais de 1.400 processos. Esse recorde não 

foi superado até 2013 nem pelo MP-SP. É acentuada a queda do MP-RS a partir de então, 

ficando apenas em 4º colocado em 2013. É possível que os processos do MP-RS tenham 

sofrido mais com os mecanismos da repercussão geral do que aqueles de outros estados. 

Já o MP-MG está em ascensão desde 2007, chegando a figurar em primeiro lugar em 

2011. MP-RJ, MP-DF e MP-SC ficam na sequência, porém com quantidade de processos 

bem inferior aos três primeiros colocados. De maneira geral, todos os estados enviam 

mais processos do MP a partir de 2000, mantendo esse aumento mesmo após 2007, 

quando entraram em vigor as regras sobre a repercussão geral e a súmula vinculante. 

Gráfico 1.4 A atuação do MP estadual do TJRS, contudo, teve crescimento exponencial entre os anos 2002 e 
2006, seguida de queda expressiva a partir de 2010.
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Os números absolutos permitem comparações entre os estados que desmis-

tificam certas presunções. O MP-RS durante muito tempo figurou como parte em 

uma quantidade muito maior de recursos que o MP-SP, por exemplo. A população 

atendida pela 4ª Região não é a maior de todas as 5 regiões e, no entanto, figura 

com mais processos. 

Contudo, ao contrário do que acontece em termos absolutos, ao se fazer uma 

análise percentual, o recorde do MP-RS (1,32%) de 2005 foi superado pelo MP-SP 

(1,52%) em 2013. É, também, interessante notar que o recorde do MP-RS em quan-

tidade absoluta se dá em 2006, ao passo que seu maior nível em participação 

percentual ocorre em 2005. Isso pode ser explicado pelo fato de que houve uma 

explosão numérica de 2005 para 2006, saltando de 85 mil para quase 130 mil o 

número de novos processos no Supremo, em cada ano, respectivamente. Apesar 

de o número de processos do MP-RS ter crescido acentuadamente de 2005 para 

2006, não conseguiu acompanhar a tendência ainda mais acentuada do restante 

do Supremo, acarretando, pois, queda percentual.

Gráfico 1.5 O pico da atuação do MP-RS deu-se não apenas em números brutos, mas em concentração de 
processos no Supremo, em 2005 e 2009.
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 a.4) Representatividade do MPE e MPF

Esses dados, entretanto, precisam ser analisados à luz de certas comparações. 

Uma delas é a quantidade de processos do MPF e do MPE em cotejo com a quan-

tidade de processos oriundos da Justiça federal e da Justiça estadual, respectiva-

mente, no Supremo.

Gráfico 1.6 O crescimento da atuação do MP estadual é também observado relativamente aos processos 
oriundos da Justiça estadual. A atuação do MP federal apresenta queda a partir de 2010 em relação aos 
processos oriundos da Justiça federal.

Três fatos ficam muito claros quando observamos os dados desse gráfico. Pri-

meiro, a concentração dos processos com o MPE como parte também é maior do que 

aquela do MPF. Essa maior representatividade repete o que foi encontrado ao anali-

sarmos números absolutos. Por exemplo: em 2013, havia mais processos com o MP-DF 

como parte do que com o MPF de qualquer região como parte. Mas o dado pondera-

do do último gráfico mostra que isso não é apenas porque a Justiça federal envia me-

nos processos do que a Justiça estadual ao Supremo. A concentração de processos 

do MPF dentre aqueles da jurisdição na qual atua é menor do que a do MPE. 
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Segundo, ambos têm uma concentração crescente ao longo do período, mas 

a concentração do MPF cai após 2007, ao passo que a do MPE continua estável ou 

subindo. O MPE parece estar tendo mais sucesso do que o MPF em fazer chegar 

recursos ao Supremo nos últimos anos. 

Terceiro, a despeito da performance do MPE, tanto este quanto o MPF con-

tribuem com um percentual baixíssimo dos processos de sua jurisdição. Mesmo no 

melhor ano, o MPE alcançou apenas 11%. Isso confirma a pouca representatividade 

do direito penal no Supremo. É especialmente em casos dessa área que o MP chega 

ao tribunal, pois figura como parte em número muito pequeno de ações cíveis.  

Até aqui, os dados levam em conta apenas os processos que chegaram ao Su-

premo. Uma outra maneira de comparar os MPs de diferentes estados e regiões da 

Justiça Federal é a relação entre sua presença no 2º grau de jurisdição – tribunais e 

justiça, e tribunais regionais federais – e sua presença no Supremo. Para isso usamos 

dados do relatório Justiça em Números 20141. A base de dados mantida e atuali-

zada pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir dos sucessivos relatórios, permite 

produzir uma série histórica de 5 anos, entre 2009 e 2013. Os dados do Justiça em 

Números que utilizamos são as decisões finais em processos criminais, da justiça 

comum e juizados em 2º grau. Comparamos esses totais com o total de processos 

com o MP como parte que chegou no Supremo em cada ano. 

Por exemplo: comparamos, de um lado, o total de decisões finais em processos 

criminais em 2º grau do TJ e turmas recursais do Rio de Janeiro em 2008, e, de outro 

lado, o número de processos que chegaram ao Supremo em 2008 tendo o MPE do 

Rio de Janeiro como parte. Outro exemplo: de um lado, o total de decisões finais em 

processos criminais em 2º grau do TRF e turmas recursais da 4ª Região em 2010, e, 

de outro lado, o número de processos que chegaram ao Supremo em 2010 tendo o 

MPF da 4ª Região como parte.

As comparações não são de números brutos, portanto. É esperado que o MPE 

do Pará esteja envolvido em muitos menos processos, seja na 2ª instância, seja no 

Supremo, que o MPE de Minas Gerais. O objetivo nos gráficos seguintes é comparar 

a representatividade do MPE do Pará no 2º grau com sua representatividade no 

Supremo. O eixo vertical dos gráficos representa sempre essa relação. Se o MPE do 

Pará tem 5% dos processos de 2º grau do país, mas 10% dos processos no Supremo, 

então, seu índice de representatividade será de 100% - pois sua representatividade 

dobra da 2ª instância para o Supremo. Se o MPF da 1ª Região tem 20% dos proces-

sos do MPF no país na 2ª instância, porém 10% dos processos do MPF no Supremo, 

1 Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 14. Brasília: CNJ, 2014.
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então, seu índice será de 50% - sua representatividade caiu pela metade da 2ª ins-

tância para o Supremo. Se um MP está acima do 0 no eixo vertical então ele está 

sobrerrepresentado no Supremo. Se está abaixo do 0, está sub-representado. 

Já o tamanho do círculo de cada MP nos gráficos mostra a parcela ocupada 

pelos processos daquele MP dentre todos os processos de MPs de sua categoria 

no Supremo. Isso permite avaliar o peso de uma sobre ou subrepresentatividade. É 

dizer que, um MPE que representa 2% dos processos no Supremo e tem índice de 

representatividade de 300% tem muito menos impacto no Supremo do que um MPE 

que representa 10% dos processos no Supremo e tem índice de representatividade 

de apenas 100%. 

1.7 A grande maioria dos MPEs tem representatividade muito diferente no 2º grau e no Supremo. O MP-AC 
tem o recorde de sobrepresentação em 2011, com fatia de processos no Supremo 4,5 vezes maior que aquela 
do 2º grau. MP-RN, MP-SC e MP-PB são outros exemplos com impacto moderado no Supremo e grande 
sobrerrepresentatividade.

 O primeiro gráfico mostra todos os MPs estaduais. É difícil de distinguir cada 

um separadamente, mas o objetivo é primeiro mostrar o comportamento do todo, 

para depois em seguida focar nos 5 maiores. Quase todos os sobrerrepresentados 

ficam abaixo de 200, com poucas exceções em alguns anos. A maior sub-represen-

tação é o MP-TO em 2009, que tinha 0,5% dos processos na 2ª instância e somente 

0,04% no Supremo. Já o MP-AC tinha 0,07% dos processos na 2ª instância e 0,4% 



44 IV Relatório Supremo em Números

no Supremo. O MP-ES tem impacto moderado no 2º grau e cresceu nos últimos 

três anos da série, chegando a 142% de representatividade em 2013. O TJ-PB tem 

impacto menor, mas tem notada ascensão na série histórica e ficou com a 2ª maior 

representatividade em 2013. 

1.8 O MP-RS tinha grande sobrerrepresentatividade e impacto no Supremo, porém caiu muito em ambos 
aspectos. A representatividade do MP-DF saltou de 27% em 2009 para 314% em 2013, o que é particularmente 
notável considerando que em 2013 o órgão era parte em quase 1 em cada 10 processos do MPE no Supremo. 

O segundo gráfico permite analisar com mais detalhe a evolução dos cinco 

maiores MPEs. O MP-RS tinha grande sobrerrepresentatividade e impacto no Supre-

mo, porém caiu muito em ambos aspectos. Foi de 190% para -6%. Ou seja, sua par-

cela de processos no Supremo era 3 vezes aquela da 2ª instância e, em 2013, passou 

a ser menor do que a da 2ª instância. 

Já a representatividade do MP-DF saltou de 27% em 2009 para 314% em 

2013, o que é particularmente notável considerando que em 2013 o órgão era 

parte em quase 1 em cada 10 processos do MPE no Supremo. O MP-SP teve mo-

vimento similar, porém menos drástico, de ascensão da representatividade, che-

gando a -34%. As variações do MP-SP obviamente importam muito por ser o MPE 

com maior número de processos no Supremo. O MP-RJ e MP-MG tiveram variação 

menor e menos padronizada.
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A evolução dos MPFs da 1ª, 2ª e 5ª Regiões é aparentemente errática. Os três 

permanecem, entretanto, na faixa de -30% e 50%. O MPF da 4ª Região chegou a 

ter 55% de representatividade, o recorde entre os cinco, mas caiu, ainda que para 

patamar superior àquele de 2009. O MPF da 3ª Região teve evolução inversa ao da 

4ª: queda na representatividade de 2009 a 2011 – com recorde inverso de -58% em 

2011 – e aumento de 2012 em diante. Em 2013 há um claro aglutinamento, ou seja, 

uma proximidade entre o índice de representatividade dos cinco MPFs. 

a.5) MPF e MPE como Parte Ativa

Em seguida, levantamos os dados relacionados ao percentual de processos em 

que o MPF atua como parte ativa.

1.9 O MPF da 4ª Região chegou a ter 55% de representatividade, mas caiu, ainda que para patamar superior 
àquele de 2009. O MPF da 3ª Região teve evolução inversa ao da 4ª.
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Gráfico 1.10 De modo geral, a atuação do MP federal como parte ativa não ultrapassa a metade dos processos 
nos quais atua. Os MPFs atuantes nas 1ª e 5ª Regiões apresentam maior atuação como parte ativa, superando 
a metade dos processos nos anos de 1991 e 2003 a 2007.

Ao analisar os dados oriundos dos processos de cada Tribunal Regional Federal, 

constatou-se que, no final dos anos 1980 e início dos 1990, a Procuradoria Regional da 

República da 5ª Região – que compreende seis estados da região Nordeste: Alagoas, 

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe – era a mais atuante. Curio-

samente, esse percentual teve uma grande queda pouco tempo depois, voltando a au-

mentar somente no ano de 2006. 

A Procuradoria Regional da República da 1ª Região – que abrange o Distrito Federal 

e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Ge-

rais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins – também apresenta uma porcentagem 

relevante no final dos anos 1980 e início dos 1990. De modo semelhante ao ocorrido com 

a Procuradoria Regional da República da 5ª Região, esse percentual também sofreu uma 

drástica redução em seguida, voltando a crescer de maneira significativa no ano de 2006.

Já a Procuradoria Regional da República da 4ª Região, que abarca os estados da 

região Sul, alcançou seu auge no que diz respeito à atuação em processos no Supremo 

de 1994 a 1996. Após uma queda considerável, seu percentual de atuação manteve-se 

em alguma medida estabilizado, até uma redução drástica no ano de 2001, quando sua 

atuação foi próxima de zero.
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Por sua vez, a Procuradoria Regional da República da 3ª Região, que compre-

ende apenas os estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, apresenta o menor 

percentual no que se refere à atuação como parte ativa. Verifica-se uma alta nos 

anos de 1992 e 1993, apesar de não tão significativa quanto nos tribunais supramen-

cionados. Após uma redução extrema, obteve um aumento no número de processos 

em que atua como parte ativa somente entre os anos de 2006 e 2008.

Por fim, observa-se a atuação como parte ativa em processos da Procuradoria 

Regional da República da 2ª Região, representada pelos estados do Rio de Janeiro 

e Espírito Santo. Constatou-se uma atuação inconstante, com índice igual a zero em 

alguns anos da década de 1990, enquanto seu auge foi alcançado nos anos de 2002 

e 2003, com picos em 2005, 2006 e 2011.

Em seguida, são analisados os dados do MPE quanto à sua atuação no polo 

ativo dos processos.

Gráfico 1.11 Assim como o MPF, a atuação do MP estadual como parte ativa nos tribunais com mais litígios não 
costuma ultrapassar a metade dos processos nos quais atua. As exceções são o MP-RS, a partir de 2006, e o 
MP-DF, entre 2003 e 2006.
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Quando o MPE é parte em um processo no Supremo, pode ser parte ativa ou 

passiva. Se é parte ativa e se trata de um recurso (a maioria dos casos no nosso 

universo de análise), então o MPE é o recorrente, a parte que optou por levar o pro-

cesso ao Supremo. Nesse gráfico mostramos a proporção dos processos, ano a ano, 

em que o MPE é a parte ativa. Se a linha do TJ-DF está em 40% em 2002. Isso signi-

fica que em 2002, de cada 10 processos com envolvimento do TJ-DF no Supremo, 4 

foram iniciados pelo próprio TJ-DF e 6 pela parte contrária – o réu em um processo 

penal, por exemplo. 

Ao analisar o gráfico, percebe-se que, até meados dos anos 1990, a atuação 

dos Ministérios Públicos estaduais como polo ativo no Supremo era tímida e girava 

em torno de 20% do total de processos com o MPE como parte.

A partir de 1995, é possível perceber um aumento considerável no percentual 

de processos com o MPE no polo ativo, em especial oriundos do TJDF. Em 2004, o 

MP do DF e territórios era parte ativa em mais de 60% de seus processos no Supre-

mo, com uma queda nesse percentual logo em seguida.

As ações propostas pelo MP-RS e provenientes do TJRS também apresentam 

um aumento significativo a partir dos anos 2000 e permanecem, até os dias de hoje, 

superiores a 50%.

No caso das ações oriundas do TJMG e do TJRJ, nos quais o MP-MG e MP-RJ 

atuam como parte ativa, respectivamente, o desempenho varia consideravelmente 

desde 1995, mantendo-se, em regra, abaixo dos 40% e superando os 50% nos anos 

2000. É interessante observar que, em 2001, o TJRJ alcançou índice zero no que diz 

respeito ao direcionamento ao Supremo das ações apresentadas pelo MP-RJ. Isto é, 

todos os processos com o MP-RJ que chegaram ao Supremo foram levados pelo réu.

Quanto ao MP-SP, observa-se que, somente em 2003, esse percentual de pro-

cessos como parte ativa ultrapassou os 30%, mantendo-se abaixo desse patamar ao 

longo dos demais anos.
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Gráfico 1.12 Os Ministérios Públicos Estaduais, atuam como parte ativa, em regra, em menos da metade dos 
processos dos quais são parte, à exceção do MP-RS. A média geral do MP é de 26%. 

No gráfico 1.12, destacam-se as demandas nas quais os Ministérios Públicos es-

taduais e o Ministério Público Federal, por meio das procuradorias regionais federais, 

atuam no polo ativo. 

O dado agregado aponta que, entre os MPs estaduais, aqueles com a maior 

concentração de processos na categoria de parte ativa ou demandante são Rio Gran-

de do Sul, Mato Grosso, Sergipe e Rio Grande do Norte. Por outro lado, os números 

mostram que os MPs estaduais com as menores concentrações de atuação no polo 

ativo são Espírito Santo, Paraíba, Rondônia e Pará. 

No que diz respeito ao MPF, não se verifica uma distinção muito gritante entre as 

cinco Procuradorias Regionais Federais. A que mais atua como parte ativa é o MPF da 

4ª região, representada por mais de 30% dos processos. Por sua vez, o MPF da 3ª região 

é a menos atuante, representado por um pouco menos de 20% do total de processos.

Vale ressaltar que a quantidade total de processos oriundos de cada estado e 

das regiões não influencia esse levantamento, uma vez que o dado representa, para 

cada estado e para cada região, a porcentagem de processos nos quais aquele MP 

atua como parte ativa no universo total dos seus processos. 
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Por fim, se faz necessário observar as três barras de cor diferente no gráfico, 

que representam em números percentuais: a) a média geral, que se refere à  média 

apenas dos MPFs e  MPEs; b) a média dos processos do MPE; e c) a média dos pro-

cessos do MPF. As três médias são aproximadamente iguais, na faixa dos 26%.

b) A Taxa de Sucesso do MP

O desempenho do MP pode ser mais bem avaliado em razão do resultado das 

decisões finais nos processos em que é parte. Nesse caso, o levantamento é feito ex-

cluindo decisões interlocutórias e liminares e computando decisões que encerram um 

processo – favoráveis ou desfavoráveis. São consideradas favoráveis decisões de pro-

cedência parcial ou total, enquanto que todas as demais – como improcedência ou ne-

gativa de admissão – são consideradas desfavoráveis. Não fazem parte da contagem 

decisões sem manifestação do Supremo sobre admissão ou mérito do caso, como 

quando o processo é considerado prejudicado ou o Tribunal apenas homologa acordo 

entre as partes. Também não computamos andamentos de decisão nos quais o teor 

desta é ambíguo. 

b.1) Taxa de Sucesso do MP em Geral

Gráfico 2.1 Na última década, o MP tem consistentemente ganhado mais como parte ativa do que perdido como 
parte passiva, além de garantir sucesso maior do que a média do Supremo.
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O levantamento geral, agregando o MPF e o MPE de diferentes estados e regiões, 

mostra que o MP costuma ter mais sucesso do que a parte ativa em processos nos quais 

o MP é demandado ou parte passiva. Na comparação entre MPF e MPE, é possível notar 

que o MPE tem mais sucesso, salvo por alguns anos isolados, como 1999 e 2007. O perí-

odo recente mostra ainda outra conquista do MPF e MPE: taxas de sucesso anuais acima 

da média do Supremo, de maneira consistente. Enquanto a média do Tribunal fica perto 

dos 5%, o MPE chegou próximo de 20% em 2012 e o MPF alcançou esse patamar em 2013.

No que concerne à taxa de sucesso da média geral do Supremo, é possível 

observar que este desempenho é virtualmente igual à média dos processos em que 

o MP não atua. Isso ocorre porque, como já visto anteriormente, os processos com 

envolvimento do MP perfazem uma parcela muito pequena do total do Supremo, de 

modo que remover esse pequeno subgrupo não impacta a média geral. 

Esses dados foram desagregados em relação ao MPF para permitir compara-

ções entre os MPFs das diferentes regiões. Muito embora na sequência sejam levan-

tadas separadamente as taxas de sucesso quando o MP está no polo ativo e passivo, 

a primeira análise agrega os dois tipos de processo. O objetivo é avaliar o quanto o 

Supremo está disposto a reverter decisões anteriores nos processos envolvendo o 

MPF – seja para favorecê-lo ou não.

Gráfico 2.2: As taxas de sucesso do MPE apresentam números muito discrepantes, como se observa a diferença 
entre MP-SC e MP-PB. Essa diferença é bem menor em relação aos processos do MPF. A média geral do MP é de 5%.
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No ranking do agregado de 2009 a 2013, no que toca aos MPEs, o MP-SC apa-

rece com maior taxa de sucesso, alcançando 11,8%. Em contrapartida MP-PB apre-

senta taxa de sucesso de 1,8%.

Em relação ao MPF, a distinção entre a maior e a menor taxa de sucesso é me-

nos significativa. Em primeiro lugar está o MPF da 1ª região, que possui taxa de 6,9%, 

enquanto em último está o MPF da 2ª região, com taxa de sucesso igual a 3,4%.

As três barras em destaque tratam das médias de taxa de sucesso – do MP em 

geral, do MPF e do MPE. Elas apresentam apenas uma pequena variação: a média 

do MPE é de 6,0%; seguida da média geral, cuja taxa de sucesso é de 5,8%. Por fim, 

encontra-se a média MPF, com taxa de sucesso de 5,1%.

b.2) Taxa de Sucesso nos Processos do MPF

Gráfico 2.3 De modo geral, de 1991 a 1996, o Supremo era mais propenso a reverter decisões envolvendo o MPF 
que outras. Isso inverteu-se a partir de 2001 e no período mais recente a diferença parece ser quase inexistente. 
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Observando os dados, constata-se que a taxa de reversão de decisões en-

volvendo o MPF costumava ser extremamente alta no começo dos anos 1990. Em 

momentos distintos, essa taxa sofreu uma redução considerável e atualmente é pos-

sível dizer que está em um nível baixo, próximo ou igual à média geral do Supremo. 

Já em relação especificamente aos processos enviados pelas Procuradorias 

Regionais da República da 1ª e da 3ª Regiões, a taxa de reversão atingiu picos na 

segunda metade dos anos 1990, para a 3ª PRR, e 2008, para a 1ª PRR. 

As decisões dos processos do MPF da 5ª Região tiveram taxas de reversão 

abaixo dos demais MPFs e seguindo a tendência dos demais, de queda dos anos 

1990 até a metade dos anos 2000. Mais recentemente, em 2010 e 2012, os proces-

sos com envolvimento da 5ª Região alcançaram médias de sucesso maiores do que 

aqueles com outros MPFs como parte.   

 Gráfico 2.4 Desde 2008, os MPFs apresentam taxa de sucesso, no polo ativo, superior à média do Supremo.

Em seguida, observamos os dados referentes à porcentagem de decisões fa-

voráveis em processos nos quais o MP federal figura na parte ativa. Aqui, diferente-

mente do levantamento imediatamente anterior, temos os MPFs como parte ativa. 

Maior sucesso dos processos significa maior sucesso do MP. 
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Desde 2008, os MPFs apresentam taxa de sucesso, no polo ativo, superior à 

média do Supremo. Entre 1998 e 2007, apenas o MPF da 3ª Região apresenta com 

frequência taxa de sucesso acima da média. A taxa de sucesso da Procuradoria 

Regional Federal da 1ª Região figura normalmente abaixo de 30%, com exceção de 

2008 – quando alcançou um recorde de quase 80% - 2009 - quando também foi o 

melhor MPF, porém com pouco menos de 40% de sucesso.

Gráfico 2.5 A taxa de derrota do MPF no polo passivo sofreu grande queda a partir de 2001. A partir daí, a taxa 
de sucesso daqueles que recorreram contra os MPFs de todas as regiões foi quase sempre inferior à taxa média 
de sucesso do Supremo.

Uma vez analisados os percentuais de taxa de sucesso do MPF atuando como 

parte ativa, analisamos sua taxa de derrota quando está na posição de parte passiva 

no Supremo.

Examinando o desempenho das Procuradorias Regionais federais das cinco 

regiões, é possível constatar um resultado com forte semelhança. Nos processos 

oriundos dos cinco TRFs, durante os anos 1990, o MPF possuía taxas de derrota al-

tíssimas – superiores aos 70% e, mais importante, bem acima da média do Supremo. 

Todavia, no início dos anos 2000, a taxa de derrota de todas as Procurado-

rias Regionais federais sofreu uma redução significativa, mantendo-se, em geral, em 
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30%.  É importante ressaltar que a partir de 2007 essa taxa manteve-se na faixa dos 

10% e quase sempre abaixo da média do Tribunal. Isso vale inclusive para o TRF4. 

Esse índice permite inferir, por exemplo, as chances de reversão de uma derrota 

do réu em apelação a esse tribunal. Ou seja, nos processos da operação Lava Jato, 

que tanta atenção têm recebido recentemente, o Supremo dificilmente reverteria 

uma decisão desfavorável aos réus emitida pelo TRF4. Em 2013, as chances de isso 

acontecer eram de 1%.

b.3) Taxa de Sucesso nos Processos do MPE

Gráfico 2.6 De modo geral, os processos envolvendo MPEs dos maiores tribunais apresentam taxa de reversão 
inferior à média do Supremo, à exceção do MP-DF.
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O levantamento de taxa de reversão de decisões nas quais são parte os prin-

cipais MPEs mostra que o caso do MP-DF é diferente dos demais. Em praticamente 

toda a série histórica de 23 anos os processos em que o MP-DF é parte tiveram su-

cesso maior do que aqueles relacionados aos demais MPFs. A diferença é especial-

mente grande até 2004, pois os processos relacionados ao MP-DF acompanhavam  

o comportamento da média do Supremo, com taxa de reversão na faixa de 30%, 

enquanto os processos dos demais MPFs estavam na faixa de 10% ou menos. 

Em 2006 e 2007 há picos de reversão dos processos ligados ao MP-RS e MP-

-MG, mas, entre 2008 e 2012, os processos com o MP-DF novamente figuram com 

maior taxa de reversão do que os demais – e inclusive acima da média do Supremo. 

Gráfico 2.7 Os MPEs atuantes nos tribunais com maior número de processos apresentam, desde 2009, taxas de 
sucesso superiores à média geral do Supremo. A queda da média geral nos últimos anos não foi acompanhada 
pelos MPEs.
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Examinando a taxa de sucesso dos Ministérios Públicos estaduais no que se 

refere à sua atuação como parte ativa, confirmam-se os percentuais altos no que 

diz respeito ao MP-DF. Suas taxas de sucesso são particularmente altas entre 2002 

e 2007, e depois entre 2010 e 2012. Mas a diferença já não é tão grande em relação 

aos demais grandes MPEs. O MP-SP também alcança taxas mais altas de sucesso do 

que os demais e com alguma consistência em alguns períodos, como 2004 a 2007 

e 2009 em diante.

De modo geral, os MPs das cinco unidades da Federação alcançaram taxas de 

sucesso mais altas do que a média a partir de 2009.

Gráfico 2.8 De modo geral, as taxas de sucesso daqueles que recorreram contra os MPEs são inferiores à média 
geral do Supremo. O MP-DF apresenta taxas de derrota mais elevadas até a queda do ano de 2004.

Observando a taxa de derrota dos Ministérios Públicos estaduais, no que con-

cerne à atuação destes no polo passivo, mais uma vez é possível verificar que as 

taxas mais altas são pertencentes ao MP-DF, o que confirma, tendo em vista os dois 

gráficos anteriores, que o Supremo costuma reverter com maior frequência deci-

sões de processos nos quais o MP-DF é parte – parte ativa ou recorrida. O MP-DF 
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manteve uma taxa de derrota mais alta do que os demais MPs, oscilando entre 20% 

e 40%. Porém, em 2004, essa taxa sofreu uma redução significativa e, desde então, 

manteve-se abaixo dos 10%. 

Já o MP-RS e o MP-MG tiveram anos ruins em 2006 e 2007. Essas altas taxas 

de derrota são contextualizadas pela grande quantidade de processos que esses 

dois órgãos levaram ao Supremo nos dois anos, sendo entre 40 e 60% deles como 

parte ativa. 

As taxas de derrota do MP-SP e do MP-RJ, em alguma medida, podem ser 

equiparadas: nunca tiveram picos de derrota mais altos do que os demais MPEs e, 

ao longo da série histórica, apresentam leve tendência de queda na taxa de derrota.

b.4) Taxa de Sucesso entre 2009 e 2013

Gráfico 2.9 As taxas de sucesso do MPE como polo ativo são ainda mais díspares. Enquanto o MP-SC tem quase 
40%, sete MPEs tem taxa de sucesso igual a zero. A média geral dos MPs é de 16%.



59Resultados

Observando a taxa de sucesso dos MPEs, exclusivamente quando atuam no 

polo ativo, mais uma vez os resultados são bastante distintos. Mais uma vez, a maior 

taxa de sucesso pertence ao MP-SC, a qual é de 38,5%. Entretanto, no que toca às 

menores taxas de sucesso, verificou-se que sete MPEs dentre os que possuem me-

nor quantidade de processos no Supremo apresentam taxa de sucesso igual a zero 

quando atuam como parte ativa: MP-AC, MP-AL, MP-PA, MP-PB, MP-RO, MP-RR, e 

por fim MP-TO.

Quando se trata do MPF, novamente o melhor desempenho pertence ao MPF 

da 1ª região que possui taxa de sucesso de 20,6%. E, com pior taxa de sucesso, en-

contra-se o MPF da 4ª região, com 9,1%.

A média referente do MPE é de 16,6 %, seguida da média geral dos MPs, que é 

16,1%. Com um percentual um pouco menor está a média do MPF, que apresenta taxa 

de sucesso no polo ativo de 13,8%.

Gráfico 2.10 A taxa de derrota como polo passivo do MP-MA é de 12% e. ao mesmo tempo, quatro MPEs 
possuem taxa igual a zero. A média geral é 3%.

A maior taxa de derrota dos MPEs, quando atuam no polo passivo, pertence 

ao MP-MA, superando os 12%. No que toca aos MPs estaduais com menor taxa de 

derrota, vale observar que quatro apresentam taxa zero: MP-AP, MP-PI, MP-RR e 
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MP-SE. É necessário ponderar que, como já se observou, o MP-AP e o MP-RR estão 

dentre os MPEs que possuem menor quantidade de processos no Supremo. Já MP-

SE e MP-PI possuem uma quantidade um pouco maior de processos.

No âmbito federal, o MPF da 3ª região possui a maior taxa de derrota, que é 

de 4,1%. Já a menor taxa de derrota, quando atua como parte passiva, pertence ao 

MPF da 4ª região, com 1,3%.

Em se tratando de taxa de derrota do MP no polo passivo, é possível observar 

que a média do MPE é de 3,1%, seguida da média geral - que como já citado ante-

riormente, se refere exclusivamente à atuação dos MPs estaduais e federais - que é 

de 3,0%. O MPF tem uma taxa de derrota média de 2,5%.

c) Os assuntos do MP no Supremo

Para conhecer os tipos de processos nos quais o MP atua no Supremo, foram 

feitas duas distinções: os assuntos dos processos do MPF e do MPE; e os assuntos 

dos processos nos quais o MP é parte ativa – recorrente, demandante, autor etc. 

– e nos quais é parte passiva. Essa segunda diferença é particularmente relevante 

porque permite traçar o perfil dos casos que o próprio MP quer levar ao Supremo, 

em comparação com o perfil dos casos nos quais o MP é levado como demandado. 
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Gráfico 3.1 Os assuntos nos quais o MPE mais atua no polo ativo envolvem Direito Penal e Processual Penal, Direito 
Administrativo e Público, e Direito Processual Civil e do Trabalho, sendo consistente com as funções do MPE.

c.1) Assuntos do MPE

No que diz respeito aos assuntos dos processos do MPE no polo ativo, o le-

vantamento de dados mostrou que o assunto mais recorrente é Direito Processual 

Penal, que representa 37,8% do total; seguido de Direito Administrativo e outras 

matérias de Direito Público, com 21,5%; e Direito Penal, com 21,1%. Em uma porcen-

tagem um pouco menor, encontra-se o Direito Processual Civil e do Trabalho, que 

possui 12% do total de processos.

Em porcentagens significativamente menores, encontram-se o Direito Tributá-

rio com 1,7%; o Direito Civil e o Direito da Criança e do Adolescente possuem 1,4% 

do total; o Processo Penal representa 0,7%; e, por fim, o Direito Eleitoral e Processo 

Eleitoral, e o Direito do Consumidor representam 0,4% do total. Os demais processos 

que se encaixam na classificação “outros” possuem 1,7% dos processos em que os Mi-

nistérios Públicos estaduais atuam no polo ativo perante o Supremo Tribunal Federal.
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Quando da análise dos principais assuntos dos processos do MPE no polo passivo, 

assim como no polo ativo, o assunto mais recorrente é Direito Processual Penal, com 

39,7% dos processos. No entanto, é seguido por Direito Penal, cujo percentual é de 

26,4%. Em terceiro lugar, encontra-se o Direito Administrativo e outras matérias de Di-

reito Público, que possuem 19,4% dos processos. O Direito Processual Civil e do Trabalho 

aparece em seguida, com um percentual de 7,5%. Com menor representatividade estão 

Direito Tributário, com 1,2%; Direito da Criança e do Adolescente, com 1,1%; Direito Civil, 

com 1,1%; Direito do Trabalho, com 0,8%; Direito do Consumidor, com 0,8%; e Processo 

Penal, com 0,8%. Por fim, como se pode observar, outros assuntos representam um total 

de 1,4% dos processos que o Ministério Público estadual atua como polo passivo.

A concentração de processos de direito administrativo é maior entre os processos 

nos quais o MPE é parte ativa do que naqueles em que é parte passiva. Já com direito 

penal material, a situação é inversa.

Gráfico 3.2 Os assuntos nos quais o MPE é mais demandado também envolvem Direito Penal e Processual 
Penal, Direito Administrativo e Público, e Direito Processual Civil e do Trabalho.
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Somados os assuntos relativos a direito processual, mais da metade dos pro-

cessos que o MPE leva ao Supremo são relacionados a questões processuais. Nos 

processos em que o MPE é parte passiva, essa concentração é também alta, porém 

não tanto. Por outro lado, apenas 1 em cada 5 dos processos que o MPE leva ao 

Supremo tratam de direito penal material. Seria natural esperar uma concentração 

maior de processos de direito do consumidor, dada a relevância do tema para a po-

pulação brasileira e o protagonismo do MP nessa área. Apenas 0,4% dos processos 

levados pelo MPE, entretanto, tratam de questões consumeristas. É possível que, 

nesse tipo de caso, o MPE consiga sucesso já no Superior Tribunal de Justiça, sendo 

desnecessário, então, recorrer ao Supremo. Por outro lado, só 0,8% dos processos 

nos quais o MP é parte passiva tratam de consumidor, o que parece indicar que o 

maior volume de causas de consumo se resolva nos tribunais estaduais.

c.2) Assuntos do MPF

Gráfico 3.3 O Direito Tributário e o Previdenciário parecem mais relevantes para o MPF do que para o MPE.
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No caso de assuntos dos processos em que o MPF atua no polo ativo, o de 

maior representatividade é o Direito Penal, com 27,1%, seguido de Direito Processual 

Penal, com 21,5% dos processos. Logo em seguida, com um percentual muito pró-

ximo, encontra-se o Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público, que 

possuem 21,3% das ações propostas pelo MPF. Com um percentual consideravelmen-

te menor, encontra-se o Direito Processual Civil e do Trabalho, com 12,8%; seguido 

de Direito Tributário, com 6,4% dos processos; e Direito Previdenciário, com 5,1%. Por 

fim, estão Processo Civil, com 1,4%; seguido de Direito Civil, com 1,3%. Empatados 

com 0,6% estão o Direito do Consumidor e Processo Penal. O montante que abrange 

os demais assuntos, classificado como “outros”, totaliza o percentual de 2,1%. 

Gráfico 3.4 Os assuntos nos quais o MPF é mais demandado também envolvem Direito Penal e Processual Penal, 
Direito Administrativo e Público, e Direito Processual Civil e do Trabalho. Direito Tributário e Previdenciário são 
assuntos menos recorrentes comparativamente ao MPF no polo ativo.
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Ao observar os assuntos dos processos em que o MPF atua no polo passivo, 

constatou-se que o mais recorrente é Direito Processual Penal, que apresenta o 

percentual de 35,8%. Logo em seguida, com o percentual significativo de 31,4%, 

encontra-se o Direito Penal.  Com 15,9% dos processos está o Direito Adminis-

trativo e outras matérias de Direito Público, seguido por Direito Processual Civil 

e do Trabalho, que possui 9,1%. Finalmente, verifica-se o Direito Previdenciário, 

com 2,4%; seguido de Direito Tributário, com 1,3%; Direito Civil e Direito do Con-

sumidor, ambos com 1,0%; Processo Penal com 0,9%; e Direito da Criança e do 

Adolescente, que acumula 0,2%. Os demais assuntos reunidos possuem 1,0% do 

percentual de processos.

Assim como nos processos do MPE, também com aqueles com envolvimento 

do MPF a concentração de processos de direito administrativo é maior quando o 

MP é parte ativa do que quando é parte passiva. Essa tendência parece estar ali-

nhada à prática da PGR, demonstrada em gráfico mais adiante nesse relatório, de 

privilegiar questões de direito administrativo face a de outras como direito penal 

ou direito civil. Também nos processos da Justiça Federal que chegam ao Supre-

mo, o MP leva menos causas de direito penal material do que as partes recorrendo 

contra o órgão.

d) O Ministério Público e o Tempo no Supremo

Pretende-se, a partir deste momento, analisar a questão do tempo no Supre-

mo no que concerne à atuação do Ministério Público. Isto é: verificar a duração 

média (até o trânsito em julgado) de um processo em que o MP atua, seja no 

polo ativo ou no polo passivo, e o tempo médio que os processos permanecem 

conclusos aos ministros do Supremo. Embora diferente da taxa de sucesso nos 

processos, o tempo dessas duas fases processuais é também um indicador de 

performance. Isso porque não há ordem de fila para o julgamento dos processos 

ou despacho quando estão em conclusão. Critérios subjetivos levam um proces-

so a tramitar mais rapidamente do que outro, criando um contexto propício para 

a atuação estratégica com relatores e presidentes de colegiado, visando obter 

julgamento ou despacho com mais rapidez. Durações médias baixas nos gráficos 

do MP como parte ativa significam, portanto, desempenho eficiente para obter a 

tramitação rápida no Supremo. 
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d.1) Trânsito em Julgado - MPE

Gráfico 4.1 O tempo de tramitação dos processos em que o MPE é parte ativa tem decrescido, ficando abaixo 
da média geral do Supremo desde 2008.

Há poucos processos para cálculo da média nos anos 1990. Com um volume 

maior, a partir de 2000, há claramente duas fases para os MPs dos cinco estados. 

Até 2008, quase todos estavam constantemente performando mal. Os processos de 

interesse dos MPs demoravam mais tempo para transitar em julgado do que a mé-

dia geral do Supremo. A partir de 2009, vem a segunda fase, na qual a tendência se 

inverte para todos os cinco – inclusive com tendência de melhora nos últimos anos. 

Neste sentido, vale observar o desempenho da média geral dos MPEs, que a partir 

de então, passou a ser inferior à média geral do Supremo. Em 2013, por exemplo, os 

processos dos MPEs levaram em média 100 dias para transitar em julgado, contra 

471 dias do Supremo em geral.
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Gráfico 4.2 O tempo de tramitação dos processos em que o MPE é parte passiva também tem decrescido, 
ficando abaixo da média geral do Supremo desde 2009.

Ao analisar a duração média dos processos nos quais o MP é parte passiva, não 

há padrões tão claros. 

Nos anos 2000, o tempo médio até o trânsito em julgado foi reduzido para o 

MP-RS, o MP-MG e o MP-RJ. Nesse cenário, entre 2003 e 2010, a duração dos pro-

cessos em que os Ministérios Públicos supramencionados atuavam no polo passivo 

oscilava entre 200 e 400 dias. Em 2010, o tempo médio de duração em relação a 

todos os MPs analisados sofreu redução, caindo para 300 dias; desde então, conti-

nuou a diminuir e atualmente é de 100 dias. 

Em contrapartida, os resultados relativos ao MP-DF e ao MP-SP indicam que, 

desde 1997 até 2010, o tempo médio de duração de um processo até o trânsito em 

julgado permaneceu alto – ultrapassando os 700 dias –, apesar de algumas que-

das pontuais. No entanto, como foi anteriormente citado, esse tempo médio vem 

diminuindo desde 2010 e chegou a 100 dias em 2013. A queda é similar àquela en-

contrada nos processos de interesse direto do MP quando é parte ativa. É possível, 

portanto, que o Supremo tenha se tornado mais ágil com os processos nos quais o 

MP é parte – não importante se passiva ou ativa. 

Convém notar que, na década de 2000, a média geral dos MPEs também foi 

reduzida - em comparação à década de 90 - não superando os 500 dias. A partir 
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de 2009, acompanhando a redução dos cinco MPEs que são objeto de estudo, essa 

média diminuiu ainda mais e se encontra na faixa dos 100 dias.

d.2) Trânsito em Julgado – MPF

Gráfico 4.3 Em geral, os processos nos quais o MPF é polo ativo apresentavam tempo de tramitação superior à 
média geral do Supremo até o ano de 2009, quando exibiram leve queda, ficando abaixo dessa média.

Ao analisar a atuação do MPF como polo ativo, percebemos a mesma situação 

que os grandes MPs estaduais: performance ruim até 2008 e melhora a partir de 

2009, com tendência constante de aprimoramento. A título de exemplo: em 2005, o 

MPF da 4ª Região via seus processos levarem cerca de 1000 dias para transitar em 

julgado, ao passo que em 2013 essa média foi reduzida a aproximadamente um dé-

cimo. Vale observar que a média geral do MPF, que é altíssima no início dos anos 90, 

também passa a ser inferior à média geral do Supremo a partir de 2009, da mesma 

forma como ocorre com os MPs estaduais.
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Gráfico 4.4 Da mesma forma que nos processos nos quais o MPF é parte ativa, quando é parte passiva também o 
tempo de tramitação é superior à média geral do Supremo até o ano de 2009, passando depois a apresentar queda.

Quanto à duração média até o trânsito em julgado, no que diz respeito à atu-

ação do MPF no polo passivo, nota-se padrão similar àquele identificado nos pro-

cessos com o MPF como parte ativa. Assim como no caso do MPE, é possível que a 

melhora a partir de 2009 reflita uma mudança na tramitação dos processos do MPF 

em geral, e não apenas uma alteração na atuação do MPF para buscar o processa-

mento rápido dos casos nos quais é demandante.
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Gráfico 4.5 O MP-AC apresenta duração média até trânsito em julgado de 720 dias, enquanto no MP-PB é 142 
dias. Nos processos do MPF, a duração varia pouco e a média é 301 dias. A média geral dos MPs é 290 dias.

d.3) Trânsito em Julgado – 2009 a 2013

Observando os dados relacionados à duração média até o trânsito em julgado 

nos processos em que os MPEs atuam como polo ativo, verifica-se que os processos 

do MP-AC duram, em média, 720 dias. Essa duração média destoa em relação aos 

processos em que os demais MPEs atuam como parte ativa, tendo em vista que, em 

segundo lugar, encontra-se o MP-PR, com duração média até o trânsito em julgado 

de 439 dias. Com menor duração média encontra-se o MP-PB, com duração média 

de 142 dias.

No que se refere à atuação do MPF como parte ativa, a maior duração média 

até o trânsito em julgado é do MPF da 1ª região: 367 dias. Enquanto a menor duração 

média é do MPF da 4ª região, que alcança 262 dias.

Estão no gráfico ainda a média do MPE, do MPF e a média geral dos MPs. As 

três são similares, com a média do MPF em 301 dias, a geral em segundo com 290 

dias e a do MPE em 288 dias. 
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Gráfico 4.6 Ao atuar como parte passiva, o MP-AL possui duração média até o trânsito em julgado de 344 dias, 
ao passo que no MP-RR é de apenas 55 dias. No MPF a este tempo médio não ultrapassa 295 dias (MPF1). A 
média geral dos MPs é 231 dias.

O gráfico sobre a duração média até o trânsito em julgado, no que toca à atua-

ção dos MPEs no polo passivo aponta que os MPs com maior tempo de duração dos 

processos são o MP-AL, MP-AM, MP-RO e MP-PE, os quais possuem uma quantidade 

pequena de processos. Ou seja, apesar do volume de processos ser relativamente baixo, 

os processos duram em média mais de 300 dias até o trânsito em julgado. Ao passo que 

os processos do MP-RR, o qual possui a menor quantidade de processos no Supremo, é 

também o MPE com menor duração média até o trânsito em julgado, a qual é de 55 dias.

No caso do MPF, foram constatados números muito semelhantes no que diz 

respeito à duração média até o trânsito em julgado quando este atua como parte 

passiva. A maior duração média que pertence ao MPF da 1ª região e a menor que per-

tence ao MPF da 4ª região são próximas: 295,8 dias e 260,4 dias, respectivamente.

Neste gráfico verificou-se uma disparidade significativa entre as três médias 

gerais, que são representadas pelas barras em azul escuro. A média do MPF, relativa 

à duração média até o trânsito em julgado dos processos em que o MPF atua como 

parte passiva é de 274,6 dias. Já a média geral - que diz respeito unicamente aos 

processos em que os MP estaduais e federais atuam - é de 231,9 dias. A média do 

MPE é mais baixa, com 224,8 dias.
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d.4) Conclusão ao Relator - MPE

Gráfico 4.7 O tempo de conclusão dos processos em que o MPE é parte ativa cai a partir de 2005. Entretanto, 
o tempo de conclusão é normalmente superior à média geral do Supremo.

No que se refere ao tempo médio de conclusão dos processos nos quais os 

Ministérios Públicos estaduais atuam como demandante, observa-se melhora contí-

nua de performance a partir de 2005. Nos anos 2000, até 2009, há bastante varia-

ção nos tempos dos diferentes MPEs, com o MP-RS obtendo tempos de conclusão 

mais rápidos com frequência. Apesar dessa variação, consequentemente, é possível 

observar que, a partir de 2005, a média geral do MPE se assemelha bastante ao 

desempenho dos demais MPs que apresentam tempo de conclusão maior do que o 

do MP-RS. 

A partir de 2010, há uma queda mais acentuada e constante nos tempos de 

todos os MPEs. De qualquer forma, nos últimos anos, os processos de interesse dos 

MPs estaduais ficam, normalmente, o dobro do tempo em conclusão do que a mé-

dia geral do Supremo. Isso mostra que há espaço para aprimoramento na atuação 

estratégica com os ministros relatores.
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Gráfico 4.8 Nos processos em que o MPE é parte passiva, o tempo de conclusão parece acompanhar as 
oscilações da média geral do Supremo, tendo no período de 2003 a 2008 picos bastante acima da média.

Assim como no caso da duração para trânsito em julgado, a diminuição dos 

tempos de conclusão a partir de 2009 ocorre tanto nos processos em que o MPE 

é parte ativa, quanto naqueles em que é parte passiva. Ainda assim, em ambas as 

situações, o tempo médio dos cinco MPEs analisados, assim como a média geral 

do MPE, não costuma alcançar a média geral do Supremo, ficando muito acima nos 

anos 2000.
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Gráfico 4.9 Em processos nos quais o MPF é parte ativa, o tempo de conclusão superou com folga a média geral 
do Supremo entre 2003 e 2009, decrescendo e se aproximando da média do Supremo nos anos seguintes.

d.5) Conclusão ao Relator – MPF

Observando o tempo médio de conclusão nos processos em que o MP federal 

atua como parte ativa, é possível perceber que, nos anos 2000, o tempo médio 

de conclusão dos processos apresentados pelas Procuradorias Regionais das cinco 

regiões sofreu um aumento considerável. A Procuradoria Regional Federal da 4ª 

Região alcançou um tempo médio de mais de 400 dias. Mesmo nos últimos anos, 

a performance continua inferior à das demais – em 2011, o tempo era de 200 dias, 

o dobro da média geral e das outras procuradorias. Em especial a partir de 2006, a 

Procuradoria da 3ª Região obteve tempos de conclusão mais rápidos do que as de-

mais. Vale notar que durante esse mesmo período, a média geral do MPF é bastante 

semelhante ao desempenho do MPF da 4ª Região.
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Gráfico 4.10 Em diversos anos, os processos com os MPFs das 1ª e 5ª Regiões como parte passiva apresentam 
os maiores prazos e aqueles dos MPFs das 2ª e 3ª Regiões, os menores prazos.

No caso do tempo médio de conclusão quando o MPF está no polo passivo, 

nota-se bastante variação entre as diferentes regiões. Em determinados anos, 

como entre 2000 e 2004 e depois entre 2008 e 2010, as partes que recorreram 

de decisões favoráveis ao MPF obtiveram tempos menores do que a média geral 

do Supremo em diversas regiões. A tendência é de queda a partir de 2008 – cabe, 

inclusive, observar que as médias gerais do Supremo e do MPF foram muito pró-

ximas em 2009. Entretanto, essa tendência repete a dos processos com o MPF 

como parte ativa.
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d.6) Conclusão ao Relator – 2009 a 2013

Gráfico 4.11 MP-AC e MP-MA possuem tempo médio de conclusão quando atuam como polo ativo superior a 250 
dias, enquanto o tempo médio do MP-TO é de apenas 28 dias. No MPF não se constata variação semelhantes. 
A média geral dos MPs é 124,9 dias.

No caso do tempo médio de conclusão, quando os MPEs atuam no polo ativo 

a tendência se repete. Ou seja, alguns dos MPs estaduais que possuem uma quan-

tidade pequena de processos no Supremo são aqueles que possuem maior tempo 

médio, tais como: MP-AC e MP-MA, com tempo médio de 280,9 dias e 261,0 dias, 

respectivamente. Em contrapartida, entre os MPs estaduais que possuem menor 

tempo médio de duração até o trânsito em julgado, encontram-se também aqueles 

que possuem menor número de processos no Supremo, como MP-AM, MP-BA e MP-

TO, cujo tempo médio é inferior a 40 dias.

Nesta abordagem verificou-se uma diferença um pouco maior no que diz res-

peito ao tempo médio até o trânsito em julgado nos processos do MPF. O maior 

tempo médio pertence ao MPF da 4ª região, com 140,3 dias, ao passo que o menor 

tempo médio é do MPF da 3ª região, com 82,4 dias.

A média do MPE é de 130,2 dias. Em seguida, encontra-se a média geral - que 

se relaciona apenas à media do MPF e MPE - que é de 124,9 dias. Por fim, e com um 

tempo de conclusão um pouco menor, está a média do MPF: 105,4 dias.
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No tocante ao tempo médio de conclusão dos processos em que o MPE atua 

como polo passivo, o MP-AL se encontra na primeira posição, com 158,1 dias, embora 

seja o MPE que possua quantidade de processos no Supremo baixíssima. Em relação 

ao MPE com menor tempo médio de conclusão, constatou-se que o MP-BA e o MP-

-PB empatam, tecnicamente, na faixa dos 60 dias.

Quanto ao MPF, o maior tempo médio até a conclusão, quando atua como 

parte ativa pertence ao MPF da 5ª região com 119,4 dias. Já o MPF da 3ª região apre-

senta o menor tempo médio de conclusão, com 76,4 dias.

Em relação às médias que tratam do tempo de conclusão quando o MP atua 

como polo passivo, observou-se que, diferentemente dos outros gráficos já analisa-

dos, a maior média pertence ao MPF com 106,5 dias. A média geral – que diz res-

peito exclusivamente às médias dos Ministérios Públicos Estaduais e Federais – está 

situada em 93,9 dias, pouco acima do MPE, com 91,2 dias.

Gráfico 4.12 Quando atua como polo passivo, o MP-AL apresenta tempo médio de conclusão de 158,1 dias. O 
MPE com menor tempo médio é o MP-PB, com 60,3 dias. No MPF, o tempo médio é de 106,5 dias. A média geral 
é de 93,9 dias - bastante próxima da média do MPE, de 91,2 dias.
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e) Estudos de Caso

Diversos resultados dos levantamentos mostrados até aqui são intuitivos e 

esperados. Há certos destaques, porém, que justificam uma análise mais focada, 

seja pela representatividade e tamanho do órgão do MP, seja pela peculiaridade 

da performance em determinado medidor. Escolhemos quatro casos desse tipo e 

realizamos pesquisas adicionais para auxiliar na compreensão de alguns fenômenos. 

e.1) Volume – MP do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul costuma contribuir com uma quantidade enorme de pro-

cessos para a pauta do Supremo – quantidade essa que não é proporcional à sua 

população ou PIB, conforme foi mostrado no II Relatório Supremo em Números2.

Isso se repetiu no volume de processos com o envolvimento do MP-RS, confor-

me visto no gráfico 1.4 anteriormente. O MP-RS foi parte em mais processos do que 

o MP-SP durante sete anos, a partir de 2004. Em 2006, registrou o recorde anual até 

agora: mais de 1400 processos, enquanto o MP-SP era parte em pouco mais de 500. 

Quando verificamos a representatividade do MP-RS no Supremo em razão de sua 

presença no 2º grau de jurisdição, novamente houve destaque. Em 2009, a parcela 

de recursos do MP-RS no Supremo era 3 vezes aquela da 2ª instância, conforme o 

gráfico 1.8. Até 2013, essa sobrerrepresentatividade caiu. Por último, no gráfico 1.11 é 

possível notar que, desde 2006, o MP-RS é, entre os maiores MPs, aquele com maior 

taxa de litigância ativa. Em 2013, o MP-RS era parte ativa em mais de 50% dos seus 

processos no Supremo, enquanto o segundo colocado, MP-DF, era parte ativa em 

apenas 20% dos processos. 

No intuito de contribuir com mais informações para compreender (ainda que 

não explicar) o fenômeno, levantamos os assuntos dos processos levados pelo MP-

-RS no recorte temporal já usado nos gráficos de dados agregados: 2009 a 2013. 

2 FALCÃO, Joaquim; ABRAMOVAY, Pedro; LEAL, Fernando; HARTMANN, Ivar. II Relatório Supremo em 
Números. O Supremo e a Federação entre 2010 e 2012. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2013, pp. 13-14.
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Gráfico 5.1 A atuação do MP-RS parece estar mais focada em recursos na área criminal do que aquela dos 
demais MPEs.

Quando comparamos o tipo de assunto que o MP-RS tem levado nos últimos 

anos com aquilo que tem sido o normal para os MPEs desde 1988 (gráfico 3.1), é 

possível notar várias diferenças. Primeiro, direito administrativo: apenas 8% nos pro-

cessos do MP-RS, contra 21,5% no geral. Segundo, direito penal e direito processual 

penal são assuntos muito mais relevantes para o MP-RS: 26 e 54%, respectivamente, 

enquanto que no geral são 21 e 37,8%. Terceiro, direito processual civil e trabalhista 

também é uma categoria menor para o MP-RS (8%) do que para os MPEs como um 

todo (12%). A atuação do MP-RS parece estar mais focada em recursos na área cri-

minal do que aquela dos demais MPEs. Isso é um ponto de partida útil para começar 

a procurar as causas do maior ativismo recursal do MP-RS.

e.2) Volume – MP de São Paulo

O MP-SP é outro com grande volume de processos no Supremo, ainda que não 

exista aí uma desproporção tão grande quanto no caso do RS. O MP-SP liderou em 

volume de processos durante praticamente toda a série histórica no gráfico 1.4, com 

exceção de 2004 a 2010 (MP-RS) e 2011 (MP-MG). Talvez, mais importante do que 

isso, a representatividade do MP-SP no Supremo em função à sua representativida-

de na 2ª instância vem aumentando de maneira estável desde 2009. 
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Assim como com o MP-RS, levantamos os assuntos dos processos levados pelo 

MP-SP ao Supremo.

Gráfico 5.2 O perfil de litígio do MP-SP no Supremo é focado em questões administrativas e não tanto em 
questões criminais.
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A comparação com a média geral é útil, mas igualmente interessante é a com-

paração com o MP-RS. O MP-SP leva muito mais processos de direito administrativo 

(37%) do que a média (21,5%) ou do que o MP-RS (8%). Já com direito penal e pro-

cessual penal ocorre o inverso: o MP-SP leva menos (23%, somados) do que a média 

(59%) ou do que o MP-RS (80%). A diferença é bastante significativa. O perfil de 

litígio do MP-SP no Supremo é focado em questões administrativas, e não tanto em 

questões criminais.

e.3) Sucesso – MP de Santa Catarina

O caso do MP-SC é interessante porque o órgão é o MPE com maior taxa de su-

cesso nos processos que leva ao Supremo no período recente (gráfico 2.9). Além dis-

so, é um dos quatro que menos perdem quando estão na posição de parte passiva.

Levantamos os assuntos levados pelo MP-SC e os classificamos em razão da 

taxa de sucesso.
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A taxa média de sucesso no MP-SC é de 38,5%. Mas há bastante variação em 

razão do assunto do processo. O MP-SC ganha pouco menos de 1 em cada 3 proces-

sos sobre direito administrativo, mas vence quase 4 em cada 5 de direito processual 

penal. E mais da metade dos casos de direito penal. Outros assuntos não foram 

incluídos no gráfico por não chegarem a 10 processos no período.

e.4) Sucesso – MP do Distrito Federal e Territórios

Como mostra o gráfico 2.7, o MP-DF teve taxa de sucesso campeã em vários 

anos na série histórica, quando analisados os maiores MPEs. No agregado de 2009 

a 2013, o MP-DF ficou em sexto lugar (gráfico 2.9). 

Assim como no caso do MP-SC, analisamos a taxa de sucesso do MP-DF nos 

diferentes assuntos.

Gráfico 5.3 O MP-SC ganha pouco menos de 1 em cada 3 processos sobre direito 
administrativo, mas vence quase 4 em cada 5 de direito processual penal.
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Gráfico 5.4 O MP-DF tem muito menos sucesso nos processos de direito administrativo 
(36,5%) do que naqueles de direito processual penal (60,6%) e direito penal (57,1%).

Também o MP-DF tem muito menos sucesso nos processos de direito adminis-

trativo (36,5%) do que naqueles de direito processual penal (60,6%) e direito penal 

(57,1%). Casos como o do MP-SC e do MP-DF servem para colocar em questão a 

opção dos MPs de levar uma concentração tão grande de processos de direito ad-

ministrativo para o Supremo.

f) A Procuradoria-Geral da República

Os processos nos quais a Procuradoria-Geral da República é parte têm a análi-

se em levantamentos separados por se tratar de órgão com atuação e competências 

muito diferentes dos demais do MP. Dessa forma, torna-se conveniente, inclusive, 

realizar análises diferentes daquelas apresentadas até aqui. A obrigação de abertura 

de vista à PGR permite avaliar o tempo que o órgão leva para devolver os processos, 

por exemplo. O tempo para publicação de acórdãos também é um dado viável prin-

cipalmente para o tipo de processo do qual a PGR é parte. O Supremo decide cada 

vez menos de maneira colegiada, sendo os recursos em que o MPE e MPF são partes 

quase sempre decididos monocraticamente. Entretanto, no controle concentrado 

de constitucionalidade, quando atua a PGR, ainda há muitas decisões colegiadas 

produzindo acórdãos. Assim como o tempo de conclusão ao relator, o tempo para 
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publicação do acórdão permite avaliar a performance da PGR em sua atuação para 

obter a tramitação rápida dos processos que lhe dizem respeito. 

Desde 1988, o Ministério Público da União já possuiu um total de sete diferen-

tes Procuradores-Gerais da República, incluindo Rodrigo Janot Monteiro De Barros, 

atual PGR.

Nos gráficos de série histórica que tratam da performance da Procuradoria-

Geral da República, é possível verificar as iniciais de todos os ex-PGRs, que são: José 

Paulo Sepúlveda Pertence - 1985/1989; Aristides Junqueira Alvarenga - 1989/1995; 

Geraldo Brindeiro - 1995/2003; Cláudio Lemos Fonteles - 2003/2005; Antonio Fer-

nando Barros e Silva de Souza - 2005/2009 e, por último, Roberto Monteiro Gurgel 

Santos - 2009/20133.

f.1) Tempo de Vista da PGR

Em termos de performance da PGR, o primeiro aspecto analisado é o tempo 

para devolução de vistas. O tempo de vistas para manifestação da PGR é de 15 dias, 

segundo dispõe o artigo 50, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Na prática, o tempo para devolução das vistas varia bastante. No primeiro gráfico, 

observamos a duração do tempo de vistas à Procuradoria Geral da República por 

meio da análise de classes processuais. Foram selecionadas as dez primeiras classes 

processuais em número de processos com vista.

3 Disponível em: <http://www.pgr.mpf.mp.br/conheca-o-mpf/procurador-geral-da-republica/galeria-de-ex-
procuradores-gerais>. Acesso em 06 nov. 2015.
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Gráfico 6.1 O tempo de vista da PGR decresceu muito ao longo dos anos, tendo grande queda entre os anos de 
2000 a 2005. Houve grande pico no tempo de vista em ADI entre os anos de 1993 e 1997, chegando a atingir 
1600 dias em 1994. 

Ao analisar o gráfico, portanto, fica bem evidente que a duração do tempo de 

vista da PGR era consideravelmente alta para várias classes processuais desde o final 

dos anos 1980 até o final dos anos 1990. Nesse período, o tempo de vista da ação 

direta de constitucionalidade alcançou um pico de 1600 dias.

Note-se, ainda, o tempo de vista superior a 1.000 dias referente às petições em 

1988, que foi reduzido para menos de 100 dias em 1990. O tempo de vista das peti-

ções voltou a subir entre 1995 e 1998, quase alcançando os 600 dias, e mais uma vez 

caiu, mantendo-se inferior a 200 dias.

Também vale atentar para o tempo de vista do mandado de injunção, que entre 

1996 e 1997, alcançou os 1.100 dias.
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A partir do início dos anos 2000, no final da gestão de Geraldo Brindeiro, o 

número de dias que os processos eram mantidos na PGR para vistas foi reduzido, 

de maneira forte e generalizada, em todas as classes processuais. Essa diminuição 

parece ter sido aprimorada e consolidada na gestão de Claudio Fonteles. Parece 

útil, portanto, verificar suas causas e potencial de replicação a partir da identifica-

ção dos procedimentos adotados pelos dois PGRs nesse período. A necessidade 

de compreender esse bom período é ainda maior porque a média de duração das 

vistas voltou a aumentar para algumas classes processuais; isso, inclusive para algu-

mas com caráter de urgência, como o mandado de segurança: 200 dias em 2008 e 

quase 300 em 2009. 

A segunda análise desagrega as vistas da PGR em razão da Região da Justiça 

Federal da qual originam os processos com envolvimento do MP. 

Gráfico 6.2 O tempo de vista da PGR em processos oriundos da Justiça Federal decresceu ao longo dos 
anos. Desde 2002, a duração é semelhante para todos os tribunais de origem, mas, em determinados anos, a 
diferença chegou a mais de 800 dias entre processos do MPF das 3ª e da 5ª Regiões. Como já se observou, o 
prazo de vistas da PGR é de 15 dias, assim como dispõe o artigo 50, §1º do RISupremo.
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As médias eram bastante variadas conforme a procuradoria, que é parte no 

processo, até 2002. A partir daí, observa-se uma saudável padronização da duração 

das vistas. Assim como no gráfico anterior, a gestão de Claudio Fonteles parece sig-

nificar um marco na duração das vistas. Ainda assim, a média de duração fica muito 

acima do prazo regimental de 15 dias nos processos de todos os MPFs. Em 2004, 

por exemplo, a média mais baixa foi registrada para os processos com envolvimento 

do MPF da 3ª Região. A média do tempo de vista foi de 44 dias.

Gráfico 6.3 O tempo de vista da PGR, em processos oriundos da Justiça estadual apresenta queda desde 2000. 
Nos processos oriundos do TJRJ, o tempo de vista tende a ser inferior aos demais até 2008, quando os valores 
se aproximam, excetuando-se o pico de 2009. Como já se observou o prazo de vistas da PGR é de 15 dias, assim 
como dispõe o artigo 50, §1º do RISupremo.

Nos processos oriundos dos estados, algo parecido acontece. A variação é 

expressiva até meados da década passada e os valores são muito mais elevados. O 

maior valor (872 dias) é constatado para processos do RJ em 1999. A partir de 2004, 

a diferença entre os estados diminui, a média de tempo de vista de todos fica abaixo 

dos 200 dias e, em 2007, esse valor é reduzido para apenas 100 dias.
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O maior tempo de vista da PGR nos processos em que o MPE atua se referem 

ao MP-RN e ao MP-MA, onde este tempo é superior a 70 dias. Já em relação ao me-

nor tempo médio, encontra-se o MP-TO, com apenas 12,6 dias.

A situação é completamente distinta no que se refere ao MPF. A diferença 

entre o maior e menor tempo médio de vista é de apenas aproximadamente cinco 

dias. Isso porque, o maior tempo médio, de 24,9 dias, pertence ao MPF da 1ª região, 

enquanto o menor tempo médio, de apenas 19,1 dias, é do MPF da 4ª região.

A diferença entre as médias da PGR com os MPEs é grande, cerca de 60 dias, 

ao passo que com os MPFs é de apenas 5 dias. Isso sugere um tratamento mais 

isonômico da PGR com os processos de diferentes MPFs do que com aqueles de 

diferentes MPEs. 

No que diz respeito às médias do tempo de vista da PGR, representadas pelas 

três barras mais escuras no gráfico, constatou-se que a maior média é a do MPE com 

38,1 dias, seguida da média geral - que se refere à média dos MPs Estaduais e Fede-

rais - que é de 32,2 dias. Mais abaixo está a média do MPF, de 21,0 dias. 

Gráfico 6.4 O maior tempo de vista da PGR nos processos dos MPEs é 74,5 dias, referente ao MP-RN. Para o 
MP-TO a média é de 12,6 dias. No MPF esse tempo médio fica na faixa dos 20 dias. A média geral é 32,2 dias.
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f.2) Classes Processuais de Atuação

Gráfico 6.5 As ações diretas de inconstitucionalidade são maioria expressiva das ações propostas pela PGR. Em 
seguida, estão as representações.

Foram identificadas as principais classes processuais dentre as ações em que 

o PGR atua no polo ativo. Com percentual muito representativo, em primeiro lu-

gar estão as ações diretas de inconstitucionalidade, com 70,1%. Em segundo lugar, 

encontram-se as representações, que abrangem 11,7% do total. As demais classes 

identificadas apresentam um percentual consideravelmente menor. 

Com 5,2%, estão as reclamações. As suspensões de segurança representam 

4,8% do total; seguidas dos habeas corpus, com 2,5%; e das ações de descumpri-

mento de preceito fundamental, com 1,8%.
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f.3) Assuntos de Atuação

Gráfico 6.6 Aproximadamente metade das ações propostas pela PGR tratam de Direito Administrativo e outras 
matérias de Direito Público.

Analisando os principais assuntos dos processos em que a PGR atua no polo 

ativo, verificou-se que o principal assunto nas ações propostas é Direito Administra-

tivo e outras matérias de Direito Público, concentrando 47,8% dos processos. Esse 

percentual é representativo, tendo em vista que é seguido por Direito Processual 

Civil e do Trabalho, com apenas 5,5%, e por assuntos diversos, com 5,1%. Em seguida, 

com 4,3%, encontra-se assunto para processo antigo e Direito Processual Penal, com 

4,2%. Direito Tributário possui 3,3% do total e as ações de servidor público possuem 

2,7%. Logo após, com 2,1%, estão os processos de Poder Executivo; os de processo 

legislativo, com 1,9%; e de Direito Penal, que possui 1,5%.

A concentração de processos sobre Direito Administrativo, no universo de pro-

cessos propostos pela PGR no controle concentrado de constitucionalidade, é maior 
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do que a média no controle difuso nos últimos anos. A categoria “Servidor Públi-

co”, que é independente na classificação feita pelo Supremo, na verdade, poderia 

ser alocada sob “Direito Administrativo”. De qualquer modo, a PGR questiona o 

dobro de atos normativos sobre servidores do que sobre direito penal. Direito civil, 

por exemplo, sequer está entre os assuntos com mais de 1,5%. O contraste entre a 

grande litigância da PGR na área de direito administrativo e servidores públicos, e 

sua ausência na área civil, pode ser ilustrado por decisões recentes do Supremo de 

grande relevância jurídica e impacto social como a ADI 4815, sobre liberdade de 

expressão e biografias não autorizadas. Em casos como esse, a PGR não tomou a 

iniciativa de questionar a legislação violadora de direitos fundamentais, sendo ne-

cessário que outros legitimados, em especial da sociedade civil, fossem obrigados a 

levar a questão perante o Supremo.

Gráfico 6.7 Dentre os processos em que a PGR é parte ativa e o assunto é Direito Administrativo e Direito 
Público, destacam-se as matérias relacionadas a controle de constitucionalidade, servidor público, agentes 
políticos e entidades administrativas.
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Elaborando uma análise mais aprofundada dos principais assuntos de Direito 

Administrativo e outras matérias de Direito Público, constatou-se que, dentre o total 

das ações propostas pelo PGR, 31,2% são ações de controle de constitucionalidade, 

seguidas de ações relativas a servidor público civil, com 23,2%. Com 10,8%, encon-

tram-se as ações de agentes políticos; em seguida, as referentes a entidades admi-

nistrativas, representando 8,7% do total de ações. 

É importante notar que cerca de um terço dos processos de direito adminis-

trativo é relacionado a servidores públicos. A soma de processos sobre servidor 

público civil, concurso público e militar chega a quase 30% do total. 

f.4) Tempo para Publicação de Acórdãos

Gráfico 6.8 O tempo médio para publicação de acórdãos em ADI, ADPF, Rcl e Rp é o mais elevado, não havendo 
muita variação com relação à PGR no polo ativo ou não.

No que tange ao tempo médio para publicação de acórdãos dos processos em 

que o PGR atua no polo ativo, o gráfico mostra boa performance do órgão. Quando 

se comparam as médias nos mesmos tipos de processos, a publicação dos acórdãos 

de interesse da PGR costuma ser sempre mais rápida do que a média geral, com 

poucas exceções como em 2002 e 2006. Foram separadas as médias gerais daque-

las nas ações diretas de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de 

preceito fundamental, reclamações e representações. São nesses processos que a 
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PGR mais atua – como se pode constatar pela quase identidade entre as linhas PGR-

Geral e PGR (ADI, ADPF, Rcl e Rp). Já a média geral do Supremo inclui acórdãos em 

processos muito mais simples e rápidos, como habeas corpus. 

O tempo médio para publicação de acórdãos em ADI, ADPF, Rcl e Rp é o mais 

elevado, não havendo muita variação quando a PGR está no polo ativo. Em 2013 a 

diferença foi de 71 (PGR) para 96 dias (geral).  

f.5) Tempo para Trânsito em Julgado

Gráfico 6.9 Nos processos de atuação típica da PGR, o tempo médio até o trânsito se apresenta superior 
quando a PGR é parte ativa, com exceção (mais recentemente) de 2001 e 2011.

Quando se trata do tempo para trânsito em julgado, ocorre o contrário. Os 

processos da PGR em ADI, ADPF, Rcl e Rp são, em geral mais demorados do que a 

média. Em 2012, por exemplo, os processos da PGR demoraram 250 dias a mais para 

transitar em julgado do que a média comparável. Há duas causas possíveis: ou as 

ADIs protocoladas pela PGR são mais complexas do que as demais ou o órgão não 

está sabendo obter a mesma celeridade dos ministros relatores do que as outras 

partes legitimadas. Em 2013 a diferença foi significativa: 139 dias para os processos 

da PGR, contra 78 no geral.
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f.6) Tempo de Conclusão ao Relator

Gráfico 6.10 Em processos de ADI, ADPF, Rcl e Rp, os processos com a PGR no polo ativo, ficam mais tempo 
conclusos do que os demais.

Em relação ao tempo médio que os processos ficaram conclusos ao ministro 

relator, no que diz respeito às ações propostas pela PGR, fica confirmado o que foi 

constatado anteriormente: os processos da PGR demoram consideravelmente mais 

para tramitar. Desde 2004, são quase sempre cerca de 100 dias a mais do que a 

média dos demais processos do Supremo. Em 2010 a diferença chegou a ser de 179 

(PGR) para 64 dias (geral).
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f.7) Taxa de Sucesso

Gráfico 6.11 A PGR apresenta taxas de sucesso muito superiores às taxas de sucesso gerais em ADI, ADPF, Rcl e Rp.

Por fim, analisou-se a taxa de sucesso do PGR no Supremo em relação aos 

demais litigantes com duas abordagens distintas, conforme já feito nos levantamen-

tos anteriores. Não faz sentido comparar a taxa de sucesso da PGR com a taxa de 

sucesso geral, que inclui uma vasta maioria de recursos repetitivos. 

A PGR tem taxa de sucesso mais alta do que a média comparável em todos 

os anos. A diferença chega a 70 pontos percentuais em 2000. De fato, na gestão 

de Brindeiro,  a PGR alcançou suas mais altas taxas de sucesso. A partir de 2005, 

a PGR tem mantido entre 60 e 80% de sucesso, com oscilações, enquanto a taxa 

geral cresceu bastante até 2008, mas se manteve sempre abaixo de 50%. Em 2013 a 

diferença foi de 50% (PGR) para 24% (geral).

A performance diferenciada é notável e merece estudos que identifiquem pos-

síveis causas ao incorporar variáveis de controle adicionais em modelos inferenciais 

que possam explicar o fenômeno.



O Ministério Público é uma das instituições mais importantes da Justiça bra-

sileira – e também uma das mais antigas. Atua em todas as áreas do Judiciário e 

em todas as suas instâncias. E, a despeito disso, estudos sobre sua atuação são (na 

melhor das hipóteses) escassos. 

O principal objetivo desse relatório é contribuir para que se conheça ao me-

nos o perfil do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. Essa empreitada 

já é em si inovadora, mas há outros elementos inéditos na pesquisa do relatório. É 

possivelmente o primeiro perfil não amostral do MP, trazendo dados do universo 

inteiro de análises. Além disso, permite comparações entre várias instituições do 

MP em nível nacional, ao passo que a quase totalidade dos poucos estudos sobre 

o assunto foca o MP de um ou dois estados ou de uma região. De qualquer modo, 

o valor de estudos pontuais é inegável e os autores entendem que a pesquisa aqui 

apresentada precisa ser complementada com o maior número possível de levanta-

mentos sobre a atuação do MP perante outros tribunais e em diferentes estados 

– inclusive na 1ª instância. 

As comparações entre os MPs de diferentes estados e regiões da Justiça Fe-

deral sob o ponto de vista de número de processos ou taxa de sucesso mostram 

que há fatores que impactam significativamente e de maneira variada os diferentes 

órgãos da instituição. Pesquisas nas diferentes instâncias permitiriam identificar e 

conhecer tais fatores. Um exemplo é a queda da duração dos processos com en-

volvimento do MP a partir de 2008 e 2009 – para os MPs dos diversos estados e 

regiões, a duração fica constantemente abaixo da média do Supremo no mesmo 

período. A mudança é positiva e suas causas devem ser conhecidas para que a 

Conclusão



96 IV Relatório Supremo em Números

prática possa ser replicada. Trata-se de mudança na estratégia de litigância perante 

o Supremo? Ou há aumento dos procuradores e servidores atuando nessa área? É 

importante ressaltar que a quantidade de processos com envolvimento do MP no 

período estava em franco aumento. 

Em paralelo, persiste a conveniência de se avaliar o outro fator da equação. 

Os dados sobre o perfil de atuação do MP apontam para o fato de que mudanças 

internas do Supremo têm impacto direto na atuação de diferentes atores perante 

esse tribunal. Exemplos disso são a adoção do mecanismo de súmulas vinculantes e 

da repercussão geral. Isso é obviamente intuitivo, porém a necessidade de se com-

provar tal fenômeno de forma empírica permanece. Uma das constatações reafir-

madas por esse estudo, portanto, é que mudanças estruturais da Corte influenciam 

de maneira direta e decisiva os processos nos quais são parte grandes instituições 

como o MP. Exemplos que potencialmente são impactados da mesma maneira são 

a Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria do Estado e assim 

por diante. Mostram-se imprescindíveis, dessa forma, mais estudos que produzam 

dados sobre tais impactos em instituições específicas, de modo a melhor compre-

ender tais instituições, mas também para entender as próprias mudanças estruturais 

pelas quais passa o Supremo.

Os dados levantados no relatório permitem principalmente duas conclusões. 

Primeiro, em 25 anos sob a Constituição de 1988, os processos com o Ministério 

Público como parte ativa ou passiva não constituíram parcela significativa do total 

de processos do Supremo. Talvez nesse período sua presença tenha sido maior 

que antes de 1988. Segundo, os diferentes representantes da instituição – MPEs, 

MPFs e PGR – nem sempre possuem performance superior na estratégia de litígio, 

quando comparados com os demais litigantes do Supremo. É importante notar, 

entretanto, que na última década houve uma significativa melhora geral dos MPs 

– seja do ponto de vista da taxa de sucesso, seja do ponto de vista do tempo até 

o trânsito em julgado.

A presença do Ministério Público federal ou estadual na década de 1990 no 

Supremo é surpreendentemente baixa se considerarmos que é parte necessária 

em uma parcela importante dos processos na 1ª instância como responsável pela 

ação penal. Apenas entre 15 e 10 anos atrás passou a existir um aumento conside-

rável e consolidado no número de processos, com alguns picos por parte do MP-

-RS, por exemplo. Isso vale tanto para números brutos quanto para a concentração 

de processos do MP como parte do total de processos no Supremo. No entanto, 

quando consideramos a parcela de processos do MP dentre aqueles que chegam 
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da Justiça Federal ao Supremo, há uma queda nos últimos anos. A realidade é que, 

para o bem ou para o mal, o Ministério Público representa, mesmo nos anos com 

mais processos, 1 em cada 10 processos da Justiça estadual no Supremo. Os MPs 

dos diferentes estados e regiões representam, cada um, geralmente 0,5% (e no 

máximo 1,5%) dos processos. 

O Ministério Público não parece ter, ao menos até agora, a capacidade de pau-

tar numericamente o Supremo. Isso não significa, é claro, que sua participação em 

processos no Tribunal não seja importante. Em determinadas áreas do direito, al-

gumas poucas decisões do Supremo bastaram para criar precedentes de grande 

impacto. Em questões de Direito Público, principalmente na análise da Lei de Im-

probidade Administrativa e seus reflexos, a participação do Ministério Público no 

Supremo foi importante, em especial, porque os Tribunais de Justiça locais e os Tri-

bunais Federais decidiam, em um primeiro momento, sempre de maneira limitadora 

as novas atribuições do MP, tanto no inquérito civil, quanto na ação civil pública.

A performance do Ministério Público na atuação perante o Supremo fica abai-

xo da média em alguns aspectos. MPE e MPF parecem conseguir um tempo mais 

rápido de tramitação até o trânsito em julgado nos últimos cinco anos. No entanto, 

seus processos costumam ficar mais tempo em conclusão do que a média, eviden-

ciando oportunidade de atuação coordenada com o relator de cada processo e seu 

respectivo gabinete. Da mesma maneira, a taxa de sucesso fica abaixo da média 

para diversos MPEs e MPFs. A Procuradoria-Geral da República igualmente apre-

senta boa performance em alguns aspectos, como a publicação de acórdão. Os 

acórdãos dos processos iniciados pela PGR são publicados de forma mais rápida do 

que os demais. Também na taxa de sucesso, a PGR é claramente mais bem posicio-

nada do que outros litigantes quando comparados os mesmos tipos de processos. 

Entretanto, os processos da PGR que o órgão teria interesse, ao menos em tese, 

em ver julgados o mais rápido possível, na verdade, ficam mais tempo conclusos e 

demoram mais tempo para transitar em julgado. 

Os resultados desses levantamentos são menos importantes pelas evidências 

de performance de um ou outro órgão do Ministério Público e mais importantes por 

demonstrar que há variações significativas. Quando se trata de uma grande quan-

tidade de processos de assuntos mais ou menos similares, ao longo de vários anos, 

distribuídos aleatoriamente para os ministros do Supremo, fica comprovado que 

diferentes MPs obtêm diferentes resultados em função – aparentemente – de dife-

rentes estratégias nas instâncias inferiores ou no próprio Supremo. A identificação 

de casos de sucesso é o primeiro passo para a disseminação de práticas e culturas 



98 IV Relatório Supremo em Números

inovadoras que colaborem para o aprimoramento do Judiciário brasileiro. O país 

testemunha um momento de grande evidência da atuação do Ministério Público 

nos últimos anos, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da 

investigação e processamento de envolvidos em escândalos como o Mensalão e a 

Lava-Jato. Essa é uma oportunidade única para ampliar e difundir estudos empíricos 

que permitam conhecer mais a fundo a realidade do trabalho do Ministério Público 

e, com isso, sua inestimável contribuição para a sociedade brasileira.
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