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DUAS INTERVENÇÕES 
FEDERAIS QUE NÃO 

ACONTECERAM
O apelido de “engavetador-

-geral” foi jocosamente co-
lado a Geraldo Brindeiro, 

em 1997, quando de sua recondu-
ção ao cargo de procurador-geral 
da República. À época, ele tinha 
de decidir se denunciava ou não o 
ministro Sérgio Motta (Comuni-
cações) por suposto envolvimento 
no escândalo da compra de votos 
a favor da emenda da reeleição. 
Desde 1995, quando assumira a 
Procuradoria-Geral, Brindeiro ar-
quivara três inquéritos contra polí-
ticos aliados do governo e retarda-
ra resposta sobre ações contra três 
ministros e dois governadores. 

O estilo rendia críticas dos pró-
prios colegas de classe. Em maio 
de 1997, Ela Castilho, presidente da 
Associação Nacional dos Procura-
dores da República, registrava que 
a propalada cautela de Brindeiro se 
transformara em regra, indicando 
que ele nada faria. Ela acreditava 
que Brindeiro deixara a Procura-
doria com uma “imagem negati-
va” na opinião pública. Brindeiro 
se defendeu em visita ao Senado, 
quando de sua terceira recondução 
ao cargo em junho de 2001: “Essa 
fama [vem] de alguns que acham 
que devo abrir mão da minha in-
dependência; não vou nunca ofe-

recer processo contra ninguém 
sem provas ou por pressão de 
quem quer que seja”.

Contudo, o grau de fidelidade 
de Brindeiro ao Palácio foi obser-
vado em julho de 2002, em um 
episódio que culminou com o pe-
dido de demissão do ministro da 
Justiça, Miguel Reale Júnior, o sé-
timo a ocupar a pasta no Governo 
FHC. Depois de acerto prévio com 
o colega, o procurador-geral retro-
cedeu no parecer favorável à inter-
venção federal no Estado do Espí-
rito Santo, esgarçado pelo impacto 
de um escândalo envolvendo au-
toridades dos Três Poderes com o 
crime organizado e com grupos de 
extermínio. 

A intervenção havia sido apro-
vada pelo Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, mas o 
governador do Espírito Santo era 
filiado ao PSDB, motivo pelo qual 
FHC teria arguido falta de viabi-
lidade política. “Que nesse caso 
ele engavetou, engavetou”, disse 
Reale Júnior, sem desejar comen-
tar a fama do procurador-geral 
em outros episódios. A OAB, que 
havia encaminhado o pedido de 
intervenção, deixou de participar 
temporariamente das reuniões do 
Conselho dos Direitos da Pessoa 
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Humana, e a Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros emitiu nota 
em repúdio “ao elevado grau de 
subordinação política do Procura-
dor-Geral da República ao Presi-
dente da República”.

No dia 24 de março de 2003, o 
fantasma conjurado em julho se 
manifestou no trágico assassinato 
do juiz da Vara de Execuções Pe-
nais de Vila Velha, Alexandre Mar-
tins de Castro Filho. Em dezembro 
de 2001, juntamente com o colega 
Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, o 
juiz denunciara em um dossiê para 
a Corregedoria do Tribunal de Jus-
tiça do Espírito Santo um esquema 
de concessão irregular de pro-
gressões de pena e de liberdades 
condicionais que envolvia magis-
trados, autoridades policiais e ad-
ministrativas. A denúncia formara 
a base do pedido de intervenção 
federal. “Se tivessem adotado as 
medidas que sugeri, quem sabe o 
juiz estivesse vivo e os participan-
tes do crime organizado identifica-
dos e na cadeia”, disse Reale Júnior.

O então presidente Lula as-
severou a plenos pulmões que o 
país não perderia a guerra contra 
o crime, mas estava, por sua vez, já 
às voltas com um caso incômodo. 
Em 25 de fevereiro de 2003, o Mi-
nistério Público de São Paulo rea-
presentara à Justiça pedido de ação 
criminal contra um grupo de em-
presários e o vereador Klinger de 
Oliveira Souza, expoente do PT de 
Santo André, por suposta forma-
ção de quadrilha e concussão. Seis 
promotores de Justiça subscreviam 
a denúncia perante a 1ª Vara Crimi-
nal de Santo André, sustentando 
que um esquema de arrecadação 
de propinas operou entre 1997 e 

janeiro de 2002, quando o prefeito 
Celso Daniel foi assassinado.

Em um improviso verborrágico 
em Vitória em 22 de abril, Lula, ao 
defender a reforma do Judiciário 
com controle externo, como ne-
nhum outro presidente (desde Er-
nesto Geisel) o fizera, disparou: “É 
preciso saber como funciona a cai-
xa-preta desse Poder que se con-
sidera intocável!”. A tese do presi-
dente era coerente com a posição 
histórica do PT – na qual, diga-se 
de passagem, o partido nunca es-
teve só – em prol do estabeleci-
mento do controle externo, mas 
o arroubo em Vitória repercutiu 
por semanas. O Presidente do STF, 
Marco Aurélio Mello, se dizendo 
perplexo, observou com indigna-
ção que as críticas prestavam um 
desserviço à sociedade. O presi-
dente da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros, Cláudio Baldino 
Maciel, afirmou que a categoria 
foi surpreendida pela “descortesia” 
em “tom de palanque político”

Estava aberta a crise da caixa-
-preta, que desgastou as relações 
do presidente da República com 
o Judiciário em um nível poucas 
vezes visto. Porém, seu desfecho 
foi a aprovação da Emenda Cons-
titucional nº 45, em dezembro de 
2004. Dentre outras providências, 
criou o Conselho Nacional de Jus-
tiça e o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, os dois órgãos de 
controle externo.

Curiosamente, o processo nú-
mero 1 do Conselho Nacional do 
Ministério Público reconheceu 
que o procurador federal Luís 
Francisco de Souza perseguira po-
liticamente Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, ex-secretário-geral da Pre-

sidência da República do governo 
FHC.  Souza era uma espécie de 
super-Torquemada, incensado pe-
las esquerdas. Ele, por exemplo, 
reunira os elementos que compro-
varam o envolvimento do senador 
Luiz Estêvão na obra superfatura-
da do TRT de São Paulo.

Os procuradores-gerais da Re-
pública também se tornaram bem 
mais assertivos, definitivamente 
deixando para trás o tal engave-
tamento. Roberto Gurgel aju-
dou no âmbito da Ação Penal 470 
(conhecida como o processo do 
Mensalão) a condenar José Dirceu, 
ex-chefe da Casa Civil – que, em 
2004, se referira ao Ministério Pú-
blico como órgão politizado, no 
qual estariam surgindo “peque-
nas gestapos”. Foi Gurgel também 
quem pediu ao STJ a primeira 
prisão preventiva de governador 
em exercício no Brasil contem-
porâneo, no rumoroso caso do 
Mensalão do DEM. José Roberto 
Arruda foi preso em 2010. Na mes-
ma oportunidade, Gurgel propôs 
a intervenção federal no Distrito 
Federal, mas o STF amorcegou e, 
finalmente, achou que não seria o 
caso. Gurgel, até hoje, acha que se 
perdeu ali uma oportunidade fan-
tástica de se sanear o DF.
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