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Resumo 

O presente trabalho analisou a teoria dos poderes implícitos desde sua criação, em 1819, pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos, no precedente McCulloch v. Maryland, evidenciando que, 

no contexto estadunidense, a teoria funciona como uma regra de fixação de competência do 

Congresso para legislar sobre determinada matéria em relação aos Estados, o que é feito no 

Capítulo 1. No capítulo seguinte, é evidenciado como, em diversas decisões do Supremo 

Tribunal Federal, se invertem os contornos da apontada teoria, de modo a usá-la como meio de 

atribuição de competência pela via judicial. Nos julgados específicos sobre poderes de 

investigação do Ministério Público fica clara essa sistemática de criação de poder pela via 

judicial, ao invés de fixação da competência para que o legislador ordinário crie o poder por 

meio de edição de lei. O terceiro capítulo busca, à luz dos conceitos de perfeccionismo judicial 

e majoritarismo, de Cass Sunstien, evidenciar os problemas de sistemas jurídicos 

principiológicos, como o de Ronald Dworkin, que sobrevalorizam o juiz, bem como o 

majoritarismo waldroniano, que, por outro lado, sobrevaloriza o legislador em relação ao juiz.  

Palavras chave: Poderes implícitos; Ministério Público; Dworkin; Waldron; Poderes 

investigatórios; McCulloch v. Maryland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

This paper analyzes the implied power doctrine since its creation, in 1819, by the United States 

Supreme Court, in the case McCulloch v. Maryland. The  chapter 1 shows that, in the United 

States, the theory works as a rule that allows Congress to make the law creating the implied 

power enforceable against the states. The next chapter analyzes how, in some cases of the 

Brazilian Supreme Court, the content of the theory is changed to a way to permit judges to 

institute a new power. In the specific cases about investigative powers of the Federal 

Prosecutors Office it is clear how this creation of powers is made by judges, instead of the 

institution of the legislative competence to create a power by law. The third chapter tries to 

demonstrate, using the Cass Sunstein definitions of judicial perfectionism and majoritarism, 

the problem of judicial systems instituted in principals, as Ronald Dworkin’s, that overvalue 

the judges, as well as Waldron’s majoritarism that, on the other side, overvalue legislators over 

judges. 

Key-words: Implied powers; Federal Prosecutors Office; Dworkin; Waldron; Investigatory 

powers; McCulloch v. Maryland. 
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Introdução 

 

Os poderes de investigação do Ministério Público (MP) já vinham sendo debatidos na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde antes da promulgação da Constituição 

Federal de 19881. Mas foi quando do julgamento do RE 593.727/MG, pelo plenário da Corte, 

que a questão passou a ser pacífica no sentido da possibilidade de investigação promovida pelo 

Ministério Público. Um dos fundamentos determinantes para a possibilidade de tais poderes de 

investigação foi a teoria dos poderes implícitos, concebida originalmente na Suprema Corte 

dos Estados Unidos, em 1819, no precedente McCulllch v. Maryland. 

O tema do trabalho é delicado, por tratar da relação, muitas vezes conflituosa, entre os 

poderes Legislativo e Judiciário, passando pelo controle de constitucionalidade e pela criação 

de poderes em um Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, a hipótese firmada é de que 

a teoria dos poderes implícitos, no contexto estadunidense, teria sido criada como uma regra de 

fixação de competência legislativa federal, especialmente pela força dos Estados Federados nos 

Estados Unidos. Contudo, o que se buscará demonstrar é com que contornos a teoria chegou ao 

ordenamento brasileiro. 

A questão é que, se ao MP compete, por determinação constitucional expressa, “[...] 

promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”2, entendeu o STF que, por 

decorrência implícita, promover as investigações, ainda que também haja previsão expressa na 

Constituição Federal no sentido de que à polícia judiciária cabe a investigação das infrações 

penais. Nesse contexto, o presente trabalho busca, em um primeiro momento, investigar a 

construção da teoria dos poderes implícitos. 

O objetivo do primeiro capítulo é o de evidenciar a construção da implied power 

doctrine em 1819, momento em que a Suprema Corte, à época presidida pelo justice Marshall3, 

                                                 

1 Como se verá no Cap. 2. 
2 Constituição Federal. Art. 129, I. 
3 A Corte Marshall possui papel fundamental para o constitucionalismo estadunidense. Entre suas decisões 
memoráveis, além das citadas nesse texto, está o julgado de Marburry v. Madison, em que foi criado o controle de 
constitucionalidade das leis, uma vez que o julgamento estabeleceu que a Constituição estaria acima do Congresso. 
(MACIEL, 2006, p. 40) 
Outra questão fundamental é que, na corte Marshall, a interpretação das leis buscava entender a intenção do 
legislador, assim, ainda que o juiz fosse o interprete da lei, ele deveria observar a intenção legislativa quando de 
sua edição. (YOO, 1992, p. 1616)  
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analisou a constitucionalidade de determinadas leis federais à luz da commerce clause, cláusula 

constitucional que conferiu à União o poder de regulação do comércio. 

Além disso, no Capítulo 1, se fará um histórico da teoria dos poderes implícitos, 

passando-se por sua concepção em diferentes momentos, bom como da interpretação das 

normas constitucionais Corte Marshall e, para além disso, se verá como a doutrina se 

desenvolveu ao longo do tempo e os contornos que tomou. Será evidenciado, no contexto 

estadunidense, quais as consequências da aplicação teoria dos poderes implícitos no que trata 

da relação entre os poderes Legislativo e Judiciário.  

Em seguida, e com base no entendimento do que representa a teoria dos poderes 

implícitos no contexto do constitucionalismo estadunidense, o segundo capítulo mostrará, 

inicialmente, como a teoria chegou ao Supremo Tribunal Federal. A importação da teoria será 

evidenciada pelas decisões sobre poderes implícitos anteriores à promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Em seguida, serão analisados os limites da teoria dos poderes implícitos no 

regime constitucional vigente, para que se amplie a contextualização do que seriam os poderes 

implícitos na jurisprudência brasileira. 

No último tópico do segundo capítulo, serão analisados os julgados que tratam 

especificamente dos poderes implícitos de investigação do Ministério Público, notadamente o 

já mencionado RE 593.727/MG. Além disso, será evidenciado, de uma perspectiva da relação 

entre os magistrados, enquanto aplicadores do Direito, e o legislador, como os poderes 

implícitos, da forma como foram importados, subverteram a lógica original da teoria. 

 O terceiro capítulo, por sua vez, ainda que não se desvincule do caso dos poderes de 

investigação do MP, tentará, à luz de distintos modelos teóricos, resolver problemas decorrentes 

da incorreta importação da teoria dos poderes implícitos para o direito brasileiro e discorrerá 

sobre diferentes modelos teóricos. A questão central é tentar encontrar um modelo teórico que 

estabeleça limites na relação, muitas vezes conflituosa, entre os poderes Legislativo e 

Judiciário. 

                                                 

Pode-se dizer, pelos precedentes analisados, como pela inauguração do controle de constitucionalidade e diversas 
outras questões, que a Corte Marshall foi uma das mais relevantes na construção do constitucionalismo 
estadunidense, sem, contudo, perder o lastro na legislação. 
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O primeiro desses modelos é o dworkiniano, neste trabalho representado pela leitura de 

Dworkin na obra de Carvalho Netto e Scotti, em que o ordenamento é composto por um 

emaranhado de princípios que serão aplicados ao caso concreto de acordo com a sensibilidade 

judicial, de modo que o Judiciário assume o papel central na relação com o Legislativo. Em 

seguida, tratar-se-á do modelo proposto por Jeremy Waldron, que volta a centralidade da 

relação para o Judiciário, já que este poder possui legitimidade popular. Nessa análise, serão 

usados os conceitos de majoritarismo e perfeccionaismo de Sunstien, que serão abordados no 

último capítulo4. 

Com esse debate entre modelos não se propõe, no presente trabalho, a resolver a questão 

conflituosa da relação entre os poderes Legislativo e Judiciário. Também não se busca encontrar 

um modelo teórico que permita e estimule o equilíbrio de forças entre o legislador e o julgador, 

mas apenas pretende-se discorrer sobre alguns modelos possíveis à guisa de iniciação ao debate 

teórico necessário sobre um modelo democrático que respeite a lei enquanto vontade da 

maioria, sem deixar de se respeitar as garantias fundamentais, notadamente as das minorias. 

 

  

                                                 

4 Aqui representados pela obra do Prof. Cláudio Ladeira de Oliveira. 
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Capítulo 1 – Os poderes implícitos na Suprema Corte dos Estados Unidos  

 

Antes que se possa falar de poderes implícitos, é necessário que se trate do contexto 

normativo-constitucional preexistente à criação da teoria, notadamente a necessary and proper 

clause. Nesse sentido, o art. I, seção 8, da Constituição do Estados Unidos da América 

determina que o Congresso possui o poder 

de fazer todas as Leis que possam ser necessárias [necessary] e apropriadas [proper] 
para colocar em execução os poderes inevitáveis, e todos os outros poderes garantidos 
pela Constituição ao Governo dos Estados Unidos, ou qualquer departamento ou 
agente governamental5. 

Hodun aponta que a referida norma constitucional surgiu com duas preocupações: i) de 

garantir que o Congresso estadunidense não ficasse limitado ao texto constitucional expresso; 

ii) mas também de limitar o poder do legislador federal num contexto de respeito às disposições 

normativas dos Estados Federados6. 

Assim, os precedentes e momentos históricos a seguir expostos tomam como referência 

quais as limitações dos poderes do Congresso na edição de leis, sempre à luz do texto da 

necessary and proper clause7, estabelecendo os limites de sua interpretação pela via judicial. 

Acerca da relação entre União e entres Federados, de modo intimamente ligado à 

interpretação judicial dos poderes implícitos, a doutrina constitucional majoritária faz sua 

divisão em três momentos distintos: dual federalism, cooperative federealism e new 

federalism8. Se evidenciará, adiante, o comportamento interpretativo da proper clause nos 

momentos históricos apontados. 

O primeiro desses períodos, o dual federalism, é inaugurado pela criação da implied 

power doctrine (ou teoria dos poderes implícitos) pela Suprema Corte estadunidense, enquanto 

presidida pelo chief justice Marshall. A decisão paradigmática para a inauguração desse 

momento histórico é a tomada no caso McCulloch v. Maryland, em 1819. Contudo, também 

                                                 

5 UNITED STATES, 1788.  
6 HODUN, 2015. p. 65.   
7 Por uma questão de fluidez, nas referências posteriores a necessary and proper clause será tratada como proper 
clause. 
8 Ibidem, p. 61/62.  
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merece destaque o julgamento do caso U.S. v. Fisher, datado de 1805, que delimita de forma 

mais clara a visão da Corte Marshall sobre a relação entre Entes Federados e federação, bem 

como entre os poderes Legislativo e Judiciário quando, respectivamente, da criação e da 

aplicação da norma, como se verá no tópico seguinte. 

No momento histórico imediatamente posterior, o cooperative federalism, iniciado em 

1937, será mostrado como o caso NLRB v. Jones, ainda que sem alterar os contornos da teoria 

dos poderes implícitos, foi marcante em um momento de expansão dos poderes da União, e, 

portanto, da aplicabilidade da apontada teoria interpretativa no sentido de ampliação da atuação 

do Legislativo Federal9. 

O último tópico do presente capítulo tratará do new federalism, momento mais recente, 

inaugurado em 1995 com o julgamento de U.S. v. Lopez. Tal momento histórico é marcado pelo 

aumento de um olhar mais restritivo sobre os poderes implícitos em um contexto de ampliação 

da autonomia dos Estados em face da União, em uma reaproximação com o dual federalism.  

A guerra ao terror, bem como políticas da administração Obama, notadamente o Obama 

Care, mostra tendências mais recentes de ampliação da intervenção federal nos Estados. Além 

disso, como aponta Evandro Piza Duarte, o encarceramento em massa nos Estados Unidos, 

iniciado na década de 7010, se agrava nos anos 90, com o surgimento da teoria das janelas 

quebradas11. 

Contudo, os momentos políticos mais recentes serão deixados de lado por uma questão 

de didatismo na análise. Até mesmo porque, no recorte selecionado, o que se busca é evidenciar 

qual o tratamento judicial conferido à teoria dos poderes implícitos pela Suprema Corte 

estadunidense, para que, no capítulo seguinte, se compare com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

                                                 

9 Ibidem, p. 99-100. Aponta o autor a existência de relação direta entre essa ampliação e a crise econômica de 1929 
e especialmente com o New Deal, em que o Presidente Roosevelt criou uma série de medidas para a contenção da 
crise, havendo ampliação dos temas de competência legislativa federal. 
10 DUARTE, 2016, p. 2. 
11 Ibidem, p. 18. 
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1.1 – A Corte Marshall e o dual federalism 

 

A teoria dos poderes implícitos, como apontado acima, surge nos Estados Unidos 

durante a Corte Marshall. No período inaugurado com o surgimento dos poderes implícitos, 

conhecido como dual federalism, a intervenção da União nos assuntos atinentes aos Estados 

Federados foi limitada ao mínimo, sendo que somente a Constituição Federal, incluindo seus 

poderes implícitos, interpretando o texto da proper clause, seria capaz de fazer uma vinculação 

dos Estados ao direito da União12.  

Nesse contexto, se a proper clause surgiu com o fim de limitar em alguma medida o 

poder do Congresso, a teoria dos poderes implícitos é a regulação judicial da extensão da norma 

constitucional limitativa dos poderes do legislador. Assim, a interferência do direito da União 

nos Estados só poderia acontecer quando a Constituição expressamente o permitisse13. 

O tópico seguinte evidencia o contexto de criação da teoria, bem como o caso criador 

da teoria, com a Corte presidida pelo justice Marshall. Em seguida, será analisado o julgado 

U.S. v. Fisher, para se estabelecer com mais precisão o entendimento sobre interpretação 

normativa e sua regulação pela Corte Marshall. 

 

1.1.1 – McCulloch v. Maryland e os poderes implícitos 

  

O precedente julgou a possibilidade de um estado federado taxar o Bank of America, um 

banco federal que possuía diversas funções estratégicas para o governo, em especial no que 

trata da competência constitucional explícita de regular e desenvolver o comércio, determinada, 

no contexto estadunidense, pela commerce clause. O recurso foi interposto perante a Suprema 

                                                 

12 Ibidem, p. 89. Segundo indica o autor: “Dual federalism was a conceptualization of the idea embodied in the 
Constituition of the Unired States that the national government has only limited and enumerated powers, leaving 
only flexibility for the application of the Necessary and Proper clause. Dual federalism was especially concerned 
with the state powers, their preservation and their protection from intrusion from de site of national government. 
In other words, dual federalism was especially concerned with not expanding powers of federal government and 
the fact that beyond de government there were people who remained at liberty to create and operate the state, in 
adittion do local government that carried out most domestic funcions”. 
13 Ibidem, p. 100. No original: “the federal government has authority only where the Constitution enumerates so”. 
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Corte por James McCulloch, um bancário do Bank of America, que estava sendo processado 

por ter, supostamente, deixado de recolher, em favor do estado de Maryland, imposto referente 

à prática da atividade bancária. A questão é que lei federal de 1816 incorporou o banco ao 

patrimônio da União, enquanto lei do estado de Maryland em 1818 determinou a taxação de 

todos os bancos que exerciam atividades no Estado, sem fazer qualquer ressalva ao Bank of 

America14. 

Com isso em mente, a Corte Marshall entendeu que, a despeito da ausência de previsão 

constitucional expressa para que a federação incorporasse um banco, esse poder existia, de 

modo implícito, em razão da tarefa constitucional de regular o comércio (commerce clause), 

sob legitimação da proper clause.  

O voto do juiz Marshall, que representou a decisão unânime da Corte, apontou a 

impossibilidade de que a Constituição detalhasse o modo pelo qual os poderes por ela 

instituídos seriam exercidos, podendo o legislador definir os poderes menores para a execução 

dos poderes mais amplos fixados em Constituição. Marshall justificou a desnecessidade de 

previsão constitucional expressa para todos os poderes da federação, já que a Constituição não 

poderia ser excessivamente detalhada na determinação dos meios de execução dos poderes 

constitucionais. Segundo ele:  

[...] Uma Constituição que contivesse um detalhamento preciso de todas as 
subdivisões do que seus poderes amplos permitiriam, e os meios pelos quais eles 
seriam colocados em execução, estaria tomada pela prolixidade de um código 
legislativo e poderia ser mal compreendida pela mente humana.15 

A Constituição Federal traria, portanto, os objetos centrais do poder federal, sendo que 

“[...] os ingredientes menores que compõem esses objetos [centrais] são deduzidos da própria 

natureza do objeto” 16. Entretanto, os objetos maiores não poderiam ser conseguidos por 

qualquer meio, mas somente em relação aos meios necessários e apropriados para a execução 

                                                 

14 UNITED STATES, 1819, p. 317. 
15 Ibidem, p. 407. Tradução livre. No original: “A Constitution, to contain an accurate detail of all the subdivisions 
of which its great powers will admit, and of all the means by which they may be carried into execution, would 
partake of the prolixity of a legal code, and could scarcely be embraced by the human mind”. 
16 Loc. Cit. 



15 

 

do dever constitucional, de modo que houve uma determinação do sentido e o grau de 

aplicabilidade da proper clause.  

Nesse momento, a Corte Marshall estabeleceu os contornos interpretativos da proper 

clause no contexto estadunidense. O sentido que se dá a meio necessário (necessary), segundo 

a decisão, não é apenas o único meio possível para a realização do poder constitucional, mas 

um dos meios possíveis para a execução da determinação constitucional. Assim, ficou 

consagrada a teoria dos poderes implícitos como a permissão para que o Poder Legislativo se 

criasse os meios necessários e apropriados para a execução de um poder mais amplo expresso 

na Constituição Federal.  

Segundo o apontamento de Hodun, Marshall reconhecia o Congresso como o criador 

dos poderes implícitos, de modo que o papel do Judiciário (Suprema Corte) seria o de “[...] 

anular uma lei que não seja necessária [necessary] e apropriada [proper] para realizar um dos 

objetos delegados ao Congresso” 17. Tal interpretação resta evidenciada pelo seguinte trecho do 

voto de Marshall em McCulloch v. Maryland18: 

Pudesse o Congresso, na execução de seus poderes, adotar medidas proibidas pela 
Constituição, ou pudesse o Congresso, sob pretexto de executar seus poderes, aprovar 
leis para o cumprimento de objetivos não conferidos ao Governo, isso se tornaria uma 
tarefa árdua para esse tribunal, surgisse um caso que demandasse tal decisão, dizer 
que tal lei não seria uma lei compatível com as dessa terra. Mas onde a lei não é 
proibida, e é realmente pensada para chegar a um dos objetivos conferidos ao governo, 
e se prestasse aqui à análise de adequação seria cruzar a linha que separa as 
instituições judiciais para pisar em terras legislativas. Essa Corte recusa qualquer 
pretensão a este poder. 

Portanto, os poderes implícitos admitidos pela interpretação dada pela Corte Marshall à 

proper clause são do Congresso, de modo que à Suprema Corte competiria somente o controle 

judicial negativo. Segundo Hodun, 

                                                 

17 HODUN, 2015. p. 78. Tradução nossa. No original: “Marshall warned in McCulloch that the Supreme Court 
would annul a law that was not necessary and proper to effecute one of the objects delegated to Congress”. 
18 UNITED STATES, 1819, p. 423. Tradução nossa. No original: 
“Should Congress, in the execution of its powers, adopt measures which are prohibited by the Constitution, or 
should Congress, under the pretext of executing its powers, pass laws for the accomplishment of objects not 
intrusted to the Government, it would become the painful duty of this tribunal, should a case requiring such a 
decision come before it, to say that such an act was not the law of the land. But where the law is not prohibited, 
and is really calculated to effect any of the objects intrusted to the Government, to undertake here to inquire into 
the decree of its necessity would be to pass the line which circumscribes the judicial department and to tread on 
legislative ground. This Court disclaims all pretensions to such a power.” 
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o mecanismo de funcionamento da necessary and proper clause é idêntico em todo 
caso. A Corte prova que um poder implícito em particular não é uma extensão da 
autoridade do Congresso, mas meramente uma garantia para exercer poderes 
necessários e apropriados para executar poderes enumerados. 

Ou seja, o Judiciário não cria, em Marshall, poderes implícitos. O Legislativo, no 

exercício da criação das leis federais, é o criador de tais poderes. O Judiciário poderia somente 

reconhecer, à luz da proper clause, a validade ou invalidade de um poder criado pela via 

legislativa em um controle posterior de adequação à referida norma constitucional. A regra é 

válida, portanto, somente para determinar e delimitar os contornos da competência legislativa 

federal em relação aos Estados Federados. 

 

1.1.2 – U.S. v. Fisher e a interpretação constitucional na Corte Marshall 

 

O julgado U.S. v. Fisher, de 1805, ainda que não trate diretamente sobre poderes 

implícitos, é, nas palavras de Yoo, o “[...] discurso mais extensivo em metodologia 

interpretativa19” na Corte Marshall. É relevante, na presente análise, por apontar os limites 

estabelecidos pela Corte em relação à interpretação judicial das criações do executivo, 

ampliando, portanto, o contexto de conhecimento da Corte Marshall para se ampliar a 

compreensão do que fora afirmado em McCulloch v. Maryland. 

No caso, Peter Blight devia ao governo americano por ter endossado letra de câmbio da 

qual o governo federal era credor, sendo que o título não foi devidamente pago. O debate se 

estabeleceu em torno da prioridade ou não do governo federal em relação aos demais credores, 

já que havia lei que estabelecia prioridade da União para essas execuções.  

O texto da Lei de Falências de 1797 determinava que a prioridade de crédito da União 

acontecia em relação a “[...] qualquer oficial de receita ou outra pessoa20”. Desse modo, indica-

se que a prioridade creditícia se aplica, não importando quem seja o devedor. O título da lei, 

                                                 

19 YOO, 1992, p. 1619.  
20 UNITED STATES, 1797. Tradução live. No original: “any revenue office or other person”. 
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contudo, era: “[...] uma lei para dar mais eficiência às liquidações entre os Estados Unidos e 

pessoas que recebem dinheiro público” 21. 

O caso foi inicialmente julgado pela Corte de Apelação Federal da Pennsylvania, porém 

esta não reconheceu a validade ampla da prioridade fiscal da União. Em seguida, foi julgado 

pela Suprema Corte após recurso interposto pelo governo federal. Assim, o debate central é se 

valeria somente o contexto estabelecido pelo título da lei e a predominância de sua 

aplicabilidade ser em relação a pessoas que recebem dinheiro público – sobre as quais versam 

as 4 primeiras seções da lei -, ou se a 5ª seção, que se aplicaria a qualquer pessoa, poderia tratar 

de assunto mais amplo que o resto da lei. O debate que surgiu foi, portanto, de ordem 

interpretativa: se a lei fala especificamente sobre pessoas responsáveis por dinheiro público, 

poder-se-ia interpretar a determinação da 5ª seção de prioridade creditícia geral fora desse 

contexto geral? 

Na Corte de apelação federal, o justice Washington entendeu que não se aplicaria a 

prioridade creditícia, vez que, em uma lei que versa sobre tema específico, a intenção do 

legislador, no último capítulo, seria a de tratar de prioridade na execução somente quando os 

credores fossem pessoas que recebem dinheiro público22. Assim, a Corte de Apelação não 

reconheceu a possibilidade de prioridade ampla da União nas ações de execução. Tal 

fundamento foi, justamente, que a interpretação da lei deveria acontecer dentro de seu contexto 

geral, que tratava apenas de pessoas que lidam com dinheiro público. 

Por outro lado, a opinião da Suprema Corte, trazida pelo chief justice Marshall, indicou 

a aplicabilidade da lei em relação a qualquer um que tenha dívida com a União, uma vez que a 

quinta sessão é claramente desconectada das demais e que a lei é “[... muito explícita para 

precisar da aplicação daqueles princípios que são úteis em casos de dúvida” 23. Por tais razões, 

ficou consignado que os Estados Unidos possuem prioridade creditícia em relação aos demais 

credores. 24 

                                                 

21 Loc. Cit. Tradução live. No original: “An act to provide more effectually for the settlement of accounts between 
the United States and receivers of public money”. 
22 UNITED STATES, 1805, p. 401/402. 
23 Ibidem, p. 389. Tradução livre. No original: “to be too explicit to require the application of those principles 
which are useful in doubtful cases.” 
24 Ibidem, p. 397. 
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O chief justice apontou, portanto, que a execução dos poderes expressos na Constituição 

deveria ocorrer por meio do Congresso, ou seja, afirmou a competência legislativa federal. Ou 

melhor, descreve que o Congresso possui poder de criar “[...] todas as leis que possam ser 

necessárias [necessary] e apropriadas [proper] para colocar em execução os poderes garantidos 

pela Constituição25”. Nesse sentido, a implied power doctrine surge como uma regra de 

ampliação, mas também de fixação e limitação, da competência do Congresso estadunidense. 

Assim, no julgamento de U.S. v. Fisher fica mais evidente que em McCulloch v. 

Maryland que os poderes implícitos devem ser executados pelo Congresso. Essa conclusão 

deve ser premissa para análise dos precedentes seguintes, especialmente em relação à 

jurisprudência brasileira. Além dos requisitos estabelecidos em McCulloch v. Maryland, deve-

se ter em mente que os poderes implícitos devem ser selecionados dentre os possíveis. Nesse 

contexto, quem deve dizer quais são os meios necessários e apropriados para a execução de 

determinado dever constitucional é o Poder Legislativo Federal. 

Dessa forma, as decisões apresentadas indicam a existência do controle judicial dos 

poderes implícitos do legislador por meio da proper clause como uma forma de intervenção 

legislativa negativa. Ou melhor, o juiz, ainda que em controle de constitucionalidade, não pode 

dizer qual é o meio adequado para a execução de determinado poder constitucional, tendo sua 

atuação restrita a analisar a necessidade e adequação do meio selecionado pelo legislador e, se 

for o caso, declarar o meio selecionado nulo. 

Se restava, portanto, qualquer dúvida em relação ao estabelecido em McCulloch v. 

Marynald acerca da criação dos poderes implícitos, essa é expurgada pela análise conjunta com 

o precedente acima exposto, de modo que não se pode falar, no contexto estadunidense, de 

poder implícito sem criação legislativa. 

 

1.2 – O cooperative federalism e o caso NLRB v. Jones 

 

                                                 

25 Ibidem, p. 385. No original: “The power of Congress to give the priority to debts due to the United States is 
claimed under the authority to make all laws which shall be necessary and proper to carry into execution the 
powers vested by the Constitution in the government of the United States or in any department or officer thereof.” 
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No cooperative federalism, foram ampliados poderes da federação. O período foi 

iniciado pelo caso NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., datado de 1937, em que se fixou que 

a regulação das relações de trabalho em âmbito nacional seria de competência federal, como 

decorrência implícita da commerce clause.  

Conforme afirma Hodun, após a grande depressão, houve a necessidade de 

reestruturação da economia estadunidense, em especial sob a égide do New Deal, comandado 

pelo presidente Roseevelt. Isso porque passou a ser necessário um plano federal de 

reestruturação da economia, de modo que o período é marcado pela ampliação dos poderes 

federais, sendo que a Suprema Corte passou a usar critérios menos rígidos em seu controle de 

constitucionalidade dos poderes implícitos26. 

Nesse contexto de ampliação dos poderes da federação, foi aprovado, em 1935, o Nation 

Labor Relations Act, que, entre outras questões, criou um comitê nacional para o controle das 

relações trabalhistas, o National Labor Relations Board (NLRB). Sob vigência dessa lei, esse 

comitê nacional expediu uma ordem para que a empresa Jones & Lauglin Steel Corp. deixasse 

de realizar práticas discriminatórias27. 

Após a empresa se negar a cumprir a ordem, o comitê tentou obrigá-la a cumprir a ordem 

por meio de demanda judicial à Corte de Apelação. A Corte, contudo, concluiu que esse tipo 

de ordem estaria fora do escopo de atuação do governo federal, motivo pelo qual não poderia 

ser judicialmente reconhecida para compelir a empresa a cumpri-la.  

Nesse contexto é que acontece, em 1937, o julgamento do caso NLRB v. Jones e 

Laughlin Steel Corp. pela Suprema Corte, que julgou o recurso interposto pelo NLRB para 

garantir a validade de suas ordens. O entendimento da Corte, em votação de 5 a 4, desempatada 

pelo chief justice Huges, que redigiu a opinião da Corte, foi no sentido de declarar a validade 

da regulação federal das relações de trabalho por sua relação íntima com a commerce clause, 

mesmo que a regulação de trabalho fosse atividade intraestadual. 

Segundo apontou o voto vencedor sobre a competência federal para legislar sobre 

relações de trabalho em âmbito nacional: 

                                                 

26 HODUN, 2015. p. 99. 
27 Ibidem, p. 100.  
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Embora as atividades possam ser de caráter intraestadual quando consideradas 
separadamente, se elas possuem uma relação tão próxima e substancial com o 
comércio interestadual que seu controle é essencial ou apropriado para proteger o 
comércio de barreiras e obstruções, o Congresso possui o poder para exercer esse 
controle28. 

De modo que a Corte reconheceu que “[...] o Congresso possui a autoridade 

constitucional, para a proteção do comércio interestadual, de proteger os direitos dos 

empregados”.29 

Houve clara expansão, no período, do que seriam interesses federais, tanto que todas as 

leis do período que foram julgadas pela Suprema Corte à luz da commerce cluase foram 

consideradas válidas.30 Interessante notar, todavia, que não há referência expressa à proper 

clause ou aos implied powers, ainda que a lógica de aplicação tenha seguido estritamente o 

estabelecido por Marshall. Segundo Hodun, é comum nesse momento histórico que, embora se 

use a lógica dos poderes implícitos e da proper clause, não se refira a este instituto legal 

nominalmente.31 

Ademais, como se pode verificar pelo precedente acima exposto, houve uma ampliação 

dos poderes implícitos da commerce clause, tendo esta sido usada até mesmo para que se 

pudesse regular relações de trabalho. Houve, portanto, no período, uma interpretação expansiva 

“da lógica de meios e fins para se criar novos poderes para o governo federal”.32 Nesse contexto 

histórico, a relação entre Judiciário e Legislativo permanece a mesma, de modo que ao 

Legislativo competia a criação do poder implícito e ao Judiciário somente fazer o juízo de 

necessidade ou desnecessidade, bem como adequação ou inadequação constitucional à luz do 

disposto pela necessary and proper clause. 

                                                 

28 UNITED STATES, 1937, p. 301. Tradução livre. No original: “Although activities may be intrastate in character 
when separately considered, if they have such a close and substantial relation to interstate commerce that their 
control is essential, or appropriate, to protect that commerce from burdens and obstructions, Congress has the 
power to exercise that control”. 
29 Ibidem, p. CITAR. 
30 HODUN, 2015, p. 101. 
31 Ibidem, p. 105 
32 Ibidem, p. 136. Tradução livre. No original: “the expansive reading and the means-to-end logic to create new 
powers of the federal government”. 
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O que se alterou no período, portanto, foi a redução dos critérios da jurisprudência em 

relação aos poderes implícitos. Ou seja, a Suprema Corte foi mais leniente com o legislador 

federal, possibilitando um período de ampliação da federação em face dos Estados Federados. 

 

1.3 – U.S. v. Lopez e o new federalism 

 

O new federalism, por sua vez, é marcado pelo arrefecimento dos poderes da União em 

relação aos Estados Federados, o que foi gerado pela onda conservadora convencida de que 

“[...] o governo federal cresceu muito e os Estados devem receber sua autoridade de volta33”. O 

momento político foi, portanto, de mitigação da aplicabilidade da teoria dos poderes implícitos, 

restringindo os limites da competência federal, por meio de um enrijecimento dos critérios para 

que uma lei específica fosse considerada meio necessário [necessary] ou apropriado [proper] 

para a execução dos poderes constitucionais expressos commerce clause. 

Na Suprema Corte estadunidense, o precedente que inaugura esse novo período é United 

States v. Lopez. O caso se refere ao julgamento da validade ou não do Gun-Free School Zone 

Act., de 1990. A lei proibia o porte de armas de fogo em regiões próximas a escolas. O 

fundamento para a competência federal foi o poder de regular o comércio. Argumentou-se que: 

a) armas em regiões escolares geram aumento de violência, o que prejudicaria o comércio; b) 

armas nas escolas abaixariam o rendimento escolar, gerando efeitos negativos à economia.34  

A decisão da Suprema Corte foi no sentido de inexistirem poderes implícitos para a 

regulação da educação e da segurança em relação ao comércio. Desse modo, entendeu-se que a 

lei federal não era o meio necessário e apropriado para a execução do poder constitucional de 

controle do comércio.  

A tônica do voto do Chief justice Rehnquist, em nome da maioria da Corte, é no sentido 

de se parar o caminho de abertura dos períodos anteriores, de modo a se evitar que haja uma 

competência federal irrestrita. Veja-se:  

                                                 

33 Loc. Cit. 
34 Ibidem, p. 112-113. 



22 

 

A linguagem ampla nesses votos sugeriu uma possibilidade de expansão adicional 
[dos contornos do commerce clause], mas nos recusamos a ir além. Fazer isso 
demandaria que concluíssemos que os poderes enumerados pela Constituição não 
pressupõem algo não escrito, cf. Gibbons v. Oregon, at 195, e que não haveria 
distinção entre o que é verdadeiramente nacional e o que é verdadeiramente local, 
cf. Jones & Laughlin Steel, supra, at 30.35 

Para além da corrente majoritária, houve uma corrente que considerou a existência de 

poder de legislação sobre armamento civil no contexto da regulação do comércio, em especial 

pelo caráter dúplice do armamento, como mercadoria e como item que afeta o comércio.36 Mas 

essa corrente não prevaleceu.  

A decisão não alterou o que seria a teoria dos poderes implícitos, somente marcou um 

período mais restritivo na consideração do que seriam os meios necessários e apropriados para 

a execução dos poderes constitucionais explícitos – ainda que não se tenha falado 

expressamente dos poderes implícitos. Vê-se, portanto, que o Judiciário não altera o contorno 

dos poderes implícitos, mas, a depender do momento histórico, é mais ou menos restritivo na 

consideração da relação entre a lei federal e a norma constitucional. 

Em síntese, a proper clause determina, a depender dos momentos históricos, uma 

interpretação restrita ou ampliada da competência legislativa da União. Uma vez que, a 

depender do momento histórico e político, a balança do poder tende à sua centralização em prol 

da União ou, em outros momentos, ao fortalecimento dos Estados Federados. 

Assim, ao se analisar a teoria dos poderes implícitos no contexto brasileiro, o que se 

fará no capítulo que segue, não se pode deixar de ter em mente a construção da Corte Marshall, 

que não foi superada no contexto estadunidense, em que os poderes implícitos existem para 

permitir que o Congresso legisle sobre determinada matéria. Nesse contexto, o juiz se limita a 

regular, no caso concreto, a validade do poder implícito criado por lei federal. 

 

 

                                                 

35 UNITED STATES, 1995, p. 567/568. Tradução livre. No original: “The broad language in these opinions has 
suggested the possibility of additional expansion, but we decline here to proceed any further. To do so would 
require us to conclude that the Constitution's enumeration of powers does not presuppose something not 
enumerated, cf. Gibbons v. Ogden, supra, at 195, and that there never will be a distinction between what is truly 
national and what is truly local, cf. Jones & Laughlin Steel, supra, at 30”. 
36 Ibidem, p. 629. 
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Capítulo 2 – Os poderes implícitos no Supremo Tribunal Federal 

 

Levando-se em consideração os fundamentos e limites estabelecidos pelos precedentes 

apresentados no Capítulo 1 – especialmente em McCulloch v. Maryland e U.S. v. Fisher –, o 

presente capítulo passará a analisar as decisões que aplicam a teoria dos poderes implícitos na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.37 Essa análise, por questões didáticas, será 

dividida em dois momentos.  

O primeiro, antes da promulgação da Constituição de 1988, trará os primeiros 

precedentes sobre poderes implícitos e evidenciará a importância de McCulloch v. Maryland 

para a importação da teoria para o Brasil, bem como os contornos da teoria segundo o que 

entendeu o STF. Nesse momento, as decisões serão abordadas da mais antiga para a mais 

recente. Contudo, quando precedentes posteriores usarem a mesma fundamentação e/ou 

tratarem do mesmo tema que decisão anterior, estas serão agrupadas para que se facilite a 

compreensão da construção da jurisprudência da Suprema Corte sobre a matéria em questão. 

O segundo momento tratará dos julgados sobre a teoria dos poderes implícitos no 

ordenamento instituído pela Carta de República de 1988. As decisões serão separadas em 

grupos distintos: i) as que não se relacionam aos poderes investigatórios do Ministério Público 

– serão usadas para ampliar a contextualização da teoria; ii) as que versam sobre os poderes 

investigatórios do MP – serão analisadas de maneira mais detalhada, já que são o objeto central 

do presente trabalho. 

 

2.1 – Os poderes implícitos no STF antes da Constituição Federal de 1988 

 

A análise dos julgados sobre poderes implícitos no STF se inicia pelo Pedido de 

Intervenção Federal n. 14, julgado em 1950, sob relatoria do Min. Luiz Gallotti. No caso, julga-

                                                 

37A seleção dos julgados ocorreu da seguinte forma: foi feita a busca com os termos “poderes implícitos” no sítio 
do Supremo Tribunal Federal (“http://www.stf.jus.br/”), sendo que essa busca retornou 39 resultados. Desses 
resultados, porém, 14 não falam da teoria dos poderes implícitos37. Assim a análise de dará em torno de 25 
resultados – 9 no primeiro recorte temporal, os 16 restantes no momento constitucional inaugurado pela 
Constituição Federal de 1988.  
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se controvérsia acerca das eleições para presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que elegeu, para o mesmo período, dois presidentes distintos. Havia duas questões 

centrais a serem debatidas: i) o Supremo Tribunal Federal poderia intervir nas eleições internas 

de um Tribunal de Justiça estadual? ii) em caso de resposta positiva à primeira pergunta, qual 

intervenção seria adequada no caso concreto? 

A teoria dos poderes implícitos foi aplicada em um recorte extremamente pontual – 

usou-se o raciocínio de meios e fins sem que se estabelecesse qualquer dos critérios restritivos 

da jurisprudência estadunidense. Segundo Gallotti, que foi unanimemente acompanhado pelo 

Pleno do Supremo Tribunal Federal, 

Desde Marshall, ficou consignada nos Estados Unidos a doutrina dos poderes 
implícitos: se conferimos a uma autoridade uma função, implicitamente lhe 
conferimos os meios eficazes para exercê-la. 38 

Com base nessa premissa, o STF construiu o raciocínio de que, se a ele competia julgar 

os recursos extraordinários, deveria possuir os meios para garantir que a admissibilidade de tais 

recursos fosse feita de forma hígida pela presidência dos tribunais de origem.39 Assim, a 

Suprema Corte poderia intervir para garantir a legitimidade de quem faz a admissibilidade dos 

recursos por ela julgados, sendo positiva a resposta para a pergunta “i”. Desse modo, a Corte 

ii) interviu no sentido de anular as duas eleições para a presidência do TJMT e determinar novas 

eleições segundo as regras regimentais e legais aplicáveis, uma vez que nenhuma das eleições 

havia respeitado as regras regimentais aplicáveis ao caso. 

A Suprema Corte, em uma importação incorreta da teoria, reconheceu a existência de 

poderes implícitos mesmo quando não havia a edição de lei para determiná-los. Ou seja, a 

decisão permitiu que os meios para a execução dos poderes constitucionais expressos fossem 

criados diretamente pelo Poder Judiciário, sem qualquer forma de anuência legislativa, uma vez 

que o poder implícito não foi criado por edição de lei, mas por decisão judicial. 

                                                 

38 BRASIL, 1950, p. 18. 
39 Loc. Cit. “Ora, se ao Supremo Tribunal Federal cabe julgar os recursos extraordinários, não de lhe caber os 
meios de providenciar para que exista sempre, legitimamente investido, um Presidente de Tribunal (um e não dois) 
que possa desempenhar a tarefa, a ele imposta por lei federal, de processar aqueles recursos em sua primeira fase.” 
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O julgado seguinte, dentro do recorte selecionado, é o Recurso Extraordinário (RE) n. 

17.468/DF, julgado em 1951 - sob relatoria do Min. Orosimbo Nonato. No julgado, o debate 

central é se lei federal poderia determinar isenção de imposto devido a outro ente federativo - 

no caso, a Prefeitura Municipal de Santos – em benefício de empresa concessionária de serviço 

público. Ou seja, o Legislativo Federal poderia conceder isenção em relação a tributo devido 

ao Município de Santos? 

O Min. Nonato citou Marshall, apontando a impossibilidade de que outros Entes 

Federados taxassem a União, no exercício de suas atividades constitucionalmente estabelecidas, 

sem se aprofundar sobre os fundamentos apresentados por Marshall.40 Ou seja, outro ente 

federado, no caso a Prefeitura de Santos, não pode taxar a União no exercício de suas atividades, 

o que se aplica aos concessionários de serviço público de competência da União. 

Em relação aos poderes implícitos, estes são invocados no contexto de afirmar que a 

União pode legislar em termos de isenção de imposto de competência de outro ente federativo, 

ante a existência de interesse da União na regulação da economia e do desenvolvimento de 

certos setores: 

Mas, certos interesses há, tão altos e tão relevantes, e que dizem para a vida nacional 
mesma, que sua disciplina é entregue à União. L, então se trata, de saber se a realidade, 
de sôbre eles legislar, com exclusividade, outorga, também, à União, o poder implícito 
de eliminar, no caso, a incidência de quaisquer impostos... A isenção geral de impostos 
a certas atividades essenciais à ida econômica do país, liga-se ao poder que tem a 
União de decretar leis necessárias ao exercício de suas próprias faculdades.41  

Esse julgado, que construiu o entendimento posterior de STF em matéria de isenção 

fiscal, aplicou os poderes implícitos dentro dos limites estabelecidos no contexto norte 

americano, tendo somente afirmado a competência legislativa federal para a determinação da 

isenção fiscal. Ou seja, os poderes implícitos ficaram restritos à existência de lei que 

determinasse a isenção fiscal e o Judiciário apenas analisou, em cada caso, a validade da lei. 

Com base nisso, o julgado estabeleceu que a União poderia criar lei determinando a isenção de 

imposto, mesmo que devido a outro entre federativo, por força de seus poderes implícitos.  

                                                 

40 BRASIL, 1951, p. 506.  
41 BRASIL, 1951. p. 509.  
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Por uma questão de organização, serão tratados em seguida quatro julgados que se 

embasaram no entendimento construído no RE 17.468/DF de que o Legislativo Federal pode 

determinar, pela via dos poderes implícitos, isenção fiscal, mesmo de impostos devidos a outro 

ente federado, ou seja, que o Congresso poderia legislar sobre isenção de imposto devido a 

outro entre federativo. Esses julgados são: RE 20.592/SP42 (1952), RE 22.189/MG43 (1953), 

RE 20.587/SP44 (1952) e RE54.672/MG45 (1963). Tais julgados não trazem sua fundamentação 

em Marshall ou outros precedentes da Suprema Corte estadunidense, mas na já estabelecida 

jurisprudência do STF sobre a matéria, nos exatos termos do RE 17.468/DF, não demandando 

mais detalhamento analítico. 

Ainda será agrupado com o RE n. 17.468/DF o RE n. 43.353/RJ (1965). No caso, uma 

usina de produção de álcool recorreu para reverter decisão do TJRJ que declarou não se aplicar, 

contra o Estado do Rio de Janeiro, isenção determinada por decreto da União feito em 1933 

ante a não recepção do decreto pela Constituição Federal de 1988. Segundo o recurso, a União 

seria competente para decretar tal isenção, que seria, portanto, válida. 

Embora não se tenha concedido a isenção fiscal por, no caso, a União ter deixado de 

reconhecer a validade de isenção tributária, o voto do relator deixa evidente a manutenção do 

entendimento firmado no RE 17.468/DF e consolidado nos outros julgados a este agrupados. 

                                                 

42 O julgado versa sobre a possibilidade de lei federal estabelecer isenção fiscal para portadores de permissão para 
execução de serviço aéreo. A decisão judicial, para reconhecer a validade da isenção de imposto municipal por lei 
federal, se embasa no entendimento do Min. Orosimbo Nonato acerca dos poderes implícitos: 
“O tema que sobreleva, em face de aresto local, resulta das disposições constantes nos arts. 19 e 29 do Estatuto 
Político em vigor, os quais estabelecem a discriminação dos impostos estaduais e municipais, ponto sobre o qual 
elucida o eminente Sr. Ministro Orosimbo Nonato: - ‘persistem à União poderes implícitos para isenção geral de 
certas atividades e serviços ligados ao que é essencial à vida econômica do país, acrescentando resposta 
afirmativa, com alusão à prática americana e à opinião dos nossos D.D.’” (fl. 406) 
43 Nesse precedente, de relatoria do Min. Lafayette de Andrada, foi provido recurso da Cooperativa Agropecuária 
de Itaúna para se considerar a validade de isenção de imposto de competência do Estado de Minas Gerais, em 
virtude de haver lei federal que determinada tal isenção. Sobre o fundamento de poderes implícitos: “temos 
entendido que a União pode isentar determinados impostos que recaiam sobre certas atividades, ‘desde que 
relevantes motivos de ordem nacional estejam em jogo. Isso em virtude dos poderes implícitos que a Constituição 
não proíbe. As cooperativas, uma vez que não pratiquem atos comerciais, não distribuam dividendos, não podem 
ser taxadas pelos Estados ou Municípios. (rec. Extr. 6.475. embargos de 18-8-1948)’” (fl. 460). 
44 Também sob relatoria do Min. Lafayette de Andrada, o julgado adotou o mesmo entendimento do anterior, 
aplicando-se – contra do Município de São Paulo – Lei que isentava tributo de cooperativa: “temos decidido em 
contrário ao acordam do Tribunal de Justiça de S. Paulo, no sentido de que a União póde isentar determinados 
impostos que recaem sobre certas atividades, desde que relevantes motivos de ordem nacional estejam em jogo. 
Isso em virtude dos poderes implícitos que a Constituição não proíbe.” (fl. 498) 
45 O julgado, de relatoria do Min. Hermes Lima segue a mesma linha, apontando que a União pode, pela via dos 
poderes implícitos, isentar determinados tributos, ainda que devidos a outro ente federativo. A decisão não trata 
de doutrina estrangeira, limitando-se a fundamentar que “lei federal pode vedar a tributação de Estados e 
municípios, com fundamento nos poderem implícitos da União” (fl. 561). 
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Assim, sem qualquer referência à origem da teoria e sua chegada ao Brasil, o Min. relator, 

Victor Nunes Leal, reconheceu que 

[...] A questão dos poderes implícitos da União é, realmente, relevante, e o citado 
acórdão do Supremo Tribunal, da lavra do eminente Ministro Orosimbo Nonato, 
mereceu elogioso comentário do então advogado, nosso eminente colega Ministro 
Gonçalves de Oliveira (rev. cit.). 
Entretanto, no caso em debate, a própria União passou a entender que a isenção 
questionada não prevalecia.46  

Desse modo, só não se considerou válida a norma que declarou a isenção pelo fato de a 

União não mais reconhecer a isenção, ficando mantida a jurisprudência da Corte sobre a 

possiblidade de legislação federal em matéria de isenção fiscal. 

Voltando-se ao critério temporal, o próximo julgado encontrado é o RHC n. 34.823/RS 

– julgado em 1957 - sob relatoria do Min. Ary Franco. O debate estabelecido é se seria lícito 

ou não a uma Comissão Parlamentar de Inquérito – no caso, da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul – promover a intimação de testemunhas e investigados e, caso frustrada a 

intimação, de ordenar condução coercitiva. A despeito da existência de poderes constitucionais 

de investigação conferidos às comissões parlamentares de inquérito, não havia norma que 

permitisse a intimação ou a condução coercitiva por tais comissões. Nesse contexto, intimações 

e conduções coercitivas realizadas por CPI’s seriam possíveis? 

O plenário do STF, em decisão unânime, decidiu que sim, “[...] pois a intimação decorre 

dos poderes implícitos da Comissão de Inquérito, pois, do contrário, as suas atividades se 

reduziriam a ficar no papel, estaria completamente tolhida em suas diligências”.47 Desse modo, 

sem explicitar o que seriam poderes implícitos, o STF aplicou-os dentro do contexto de meios 

e fins, sem se preocupar com as outras regras estabelecidas pela implied power doctrine. 

Embora essa decisão pareça inadequada dentro dos contornos estabelecidos pela Corte 

Marshall, esse julgado é um caso limite entre o entendimento de Marshall sobre os poderes 

implícitos, e o entendimento apresentado primeiramente no julgamento do IF 14 pelo STF. 

Ainda que a criação do poder implícito não dependa de lei, a extensão de poderes de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito amplia os limites de atuação do Poder Legislativo. Desse 

                                                 

46 BRASIL, 1965, p. 127. 
47 BRASIL, 1957, p. 3. 
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modo, não fica claro se o posicionamento da Suprema Corte violaria ou não os limites possíveis 

ao legislador dentro de sua função investigatória. 

Já o RE 47.851/PR – julgado em 1962, sob relatoria do Min. Gonçalves de Oliveira – 

julgou recurso do Estado do Paraná. Em sede de Mandado de Segurança, o recorrido conseguiu 

que seu tempo ne serviço militar no Exército Nacional fosse contado, além de contagem de 

tempo de serviço para aposentadoria, para fins de aplicação de benefício estadual devido, por 

lei, a servidores públicos federais. 

No caso, entendeu-se que a aplicabilidade do benefício estaria limitada à extensão do 

estabelecido expressamente para quem presta serviço militar obrigatório. Contudo, como não 

se tratava, como entendeu o STF, de servidor público federal, inaplicável o benefício previsto 

em lei estadual. 

Ou melhor, “[...] a Lei do Serviço Militar, Decreto-lei nº 9.500, de 1946, art. 142 é 

expresso no sentido de que tal tempo se conta para fins de aposentadoria”.48 Os fundamentos 

para a aplicação e prevalência de norma federal em detrimento da legislação estadual foi o 

seguinte:49 

Com efeito, conforme escrevêramos, se a União tem competência para legislar sôbre 
determinada matéria, pode expedir normas para atingir o escopo visado, em tôda a sua 
plenitude. Como já declarava HAMILTON, nos primórdios da vigência da 
Constituição americana, os poderes do Govêrno Federal são soberanos, pelo que nêles 
se incluem todos os meios não excetuados expressamente pela Constituição, pela 
moral e pelos princípios essenciais à existência de uma sociedade politicamente 
organizada [...] 
Foi o mesmo que decidiu Chief Justice MARSHALL, do alto de sua cátedra de 
Presidente da Côrte Suprema dos Estados Unidos, que êle tanto elevou, no célebre 
julgado United States versus FISCHER, interpretando a jusrisprudência da Côrte: “O 
congresso deve escolher os meios que são de fato condutivos ao exercício do poder 
assegurado pela Constituição.50” (V. Westel Woodbury Willoyghby, The American 
Constitutional System, 1914, pag. 142). 

                                                 

48 BRASIL, 1962, p. 255. 
49 Ibidem., p. 256/257. 
50 Tradução livre, no original: “Congress must possess the choice of the means which are in fact conductive to 
exercise of a power granted by the Constitution”. 
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 Com esses fundamentos, o Min. relator – unanimemente acompanhado pelos demais – 

apontou que a norma federal se aplica, contudo, somente na extensão de sua previsão, a 

servidores públicos federais sob uma ótica restritiva. 

Mais importante do que o resultado do julgado, entretanto, é o entendimento trazido 

sobre a doutrina de Marshall. Segundo a citação acima, aponta-se que, ainda que não de forma 

contundente, o Legislativo é quem cria os poderes implícitos, de modo que tais poderes estariam 

adstritos às determinações legais. Assim, embora boa parte dos julgados não cite Marshall ou 

trave o debate acerca do contexto de aplicação da referida teoria, há, excetuando-se a IF 14, 

uma vinculação aos termos das leis judicialmente debatidas, de modo que estas criam os 

poderes implícitos, e não o entendimento da administração pública ou do Judiciário. 

O período é, portanto, marcado pela aplicação majoritária da teoria com centralidade 

conferida ao Legislativo – que cria os poderes implícitos -, mas há o IF 14 e o RHC 34823/RS 

como desviantes do contexto geral. Nesses julgados, o Judiciário decidiu pela existência de 

poderes implícitos sem que o Legislativo passasse pelo processo de criação: o executor 

considerou válido seu poder, que veio a ser judicialmente referendado pelo Supremo Tribunal 

Federal. Ou seja, os poderes implícitos foram usados como uma regra de fixação de 

competência legislativa federal, do mesmo modo que em McCulloch v. Maryland. 

Há que se reconhecer, contudo, que a alteração no paradigma dos poderes implícitos, 

em especial no que trata de relação entre Legislativo e Judiciário, é mais contundente no IF 14, 

uma vez que o Judiciário, sem criação legal, ampliou seus próprios poderes. Assim, a teoria 

dos poderes implícitos não fixou competência legislativa, tendo ido muito além ao permitir que 

o Judiciário, por autoridade própria, reconhecesse a existência de um poder implícito. No caso 

dos poderes investigatórios das CPI’s, ao menos, há a ampliação do poder investigatório do 

legislador, o que torna complicado que se afirme, no caso concreto, a usurpação, pela via 

judiciária, de competência do Poder Legislativo. 

 

2.2 – Os poderes implícitos no STF após 1988 
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Passa-se à análise das decisões judiciais tomadas após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Dentro desse recorte, os julgados serão, por questões didáticas, separados em 

dois grupos, como evidenciado no início do presente capítulo.  

O primeiro dos grupos é o dos julgados que não tratam dos poderes implícitos de 

investigação do Ministério Público, e que serão tratados no presente tópico. Estes servirão 

somente para contextualização mais ampla do debate sobre os poderes implícitos no Supremo 

Tribunal Federal. O segundo grupo, cujos julgados ficarão para o tópico seguinte, trata somente 

das decisões sobre os poderes implícitos de investigação do Ministério Público, objeto central 

do presente trabalho. 

Partindo-se para os julgados, chega-se ao HC 71.039/RJ, julgado, em 1994, pelo 

Plenário do STF, sob relatoria do Min. Paulo Brossard. Nesse julgado, debatia-se a existência, 

bem como os limites, de poderes investigatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito. No 

caso, o Dep. Fed. Augustinho Valente – presidente da CPI do INSS – teria determinado a prisão 

do paciente, cuja defesa impetrou habeas corpus sob o fundamento de que somente juiz poderia 

expedir mandado de prisão – excetuados os casos de flagrante delito -, de modo que a decretação 

de prisão ultrapassaria o escopo de atuação das CPIs.51 

A despeito do reconhecimento dos poderes investigatórios das Comissões 

Parlamentares de Inquérito - já consagrados no momento constitucional anterior – entendeu-se 

pela impossibilidade de decretação de prisão pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, eis que o poder de decretar prisões competiria somente ao juiz de direito, por previsão 

constitucional expressa.52 Aqui, os poderes implícitos são citados no simples contexto da 

                                                 

51 Cumpre assinalar que, embora haja semelhança entre os poderes investigatórios do MP com o das CPIs, entendi 
por mais adequada a separação dos objetos. Um dos motivos para tal decisão é que isso amplia a contextualização 
anterior à parte que trata dos julgados sobre poderes investigatórios do MP. Outra questão é que, em momento 
posterior, haverá análise que se pautará na relação entre os poderes da república. Nesse contexto, ainda que a 
investigação não seja a função mais comum do legislativo, ocorre no âmbito deste poder. Nesse sentido, importa 
distinguir os poderes implícitos do legislativo dos poderes implícitos do Ministério Público. 
52 “Fosse caso de prisão, caberia a decisão ao juiz da causa criminal e não à CPI, à qual não cabe cuidar do 
cumprimento de pena ou prisão cautelar.” (BRASIL, 1994, p. 57-58)  
A Constituição Federal determina, sobre a prisão, em seu art. 5º, LXI, indica que “[...] ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. Ou seja, não se estando em flagrante delito, 
a decisão fundamentada de autoridade judicial é imprescindível para que se possa decretar a prisão. 
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relação de meios e fins para atingimento de poder constitucional.53 Contudo, não foram os 

poderes implícitos de investigação a CPI o objeto central. 

Brossard apontou que os poderes investigatórios do Congresso estariam limitados à 

extensão de sua competência legislativa ordinária.54 Por fim, entenderam os Ministros que os 

casos de prisão eram expressamente regulados pelo direito brasileiro, de modo que não poderia 

a CPI decretá-la por ausência de previsão constitucional. O Plenário, em decisão unânime, 

reconheceu a inexistência do poder de decretação de prisão por parte das Comissões 

Parlamentares de Inquérito. 

Desse modo, a Suprema Corte reconheceu, novamente, a possibilidade de investigação 

pelo Legislativo, mas deixou de reconhecer o direito de expedição de mandado de prisão, uma 

vez que a Constituição determinava expressamente os casos de prisão, de modo que a expedição 

de mandado de prisão seria competência exclusiva do Poder Judiciário. Mais do que isso, a 

competência para legislar sobre os casos de prisão é matéria de legislador constituinte, não de 

legislador originário, não cabendo, nos termos estabelecidos por Brossard, a decretação de 

prisão por CPI. 

O RE 603583/RS – relatado pelo Min. Marco Aurélio. em 2011 - tratou da possibilidade 

de realização do Exame de Ordem, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, como 

requisito para o exercício da profissão de advogado. O recurso visava ao reconhecimento da 

ilegalidade da realização do exame e, como pedido decorrente, que se possibilitasse ao 

recorrente o exercício da advocacia. A alegação apresentada pelo recorrente foi de que haveria 

violação ao livre exercício profissional (expresso pelo art. 5º, XIII, da Constituição Federal), 

que seria causada pela necessidade de que o bacharel em Direito se submeta a prova para que 

possa exercer a advocacia. 

A decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheceu, 

unanimemente, a possibilidade de que o conselho profissional regulasse o exercício da 

                                                 

53 Ibidem., p. 281/282. 
54 Ibidem., p. 296. “O Congresso, que por lei cria os serviços públicos e pelo orçamento cuida de mantê-los, pode 
investiga-los quanto ao seu funcionamento. Ele tem igualmente o poder de, mediante inquérito, informar-se acerca 
de matéria sobre que vai legislar. Câmara e Senado também podem promover investigações com o fito de verificar 
se as leis estão sendo fielmente executadas, Sinclair v. Us, 279 US 263.” 
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profissão, uma vez que essa é sua competência constitucional expressa, que, além disso, resta 

regulada pelo art. 84 da Lei n. 8.906/94. 

Embora não tenham sido os poderes implícitos o cerne do debate, há referência a tais 

poderes no voto do Min. Lewansowski, que afirmou que o exame de ordem seria um meio para 

o exercício da competência constitucional de regulação da atividade profissional, chegando a 

citar até mesmo o entendimento adotado por Marshall em McCulloch v. Maryland: 

Eu queria rememorar uma teoria bastante interessante e já clássica, a Teoria dos 
Poderes Implícitos. Essa Teoria foi desenvolvida pela Suprema Corte dos Estados 
Unidos nos longínquos idos de 1819. O Ministro Celso de Mello, certamente, lembra-
se bem do caso McCulloch x Maryland.55 Tratava-se de uma discussão dos poderes 
dos Estados que não estavam explicitados na Constituição. Então, desenvolveu-se 
essa Teoria, segundo a qual, quando se confere a um determinado órgão estatal certas 
competências, implicitamente se delega a esses mesmos órgãos os meios para 
executá-las. 
Ou seja, atribuiu-se à Corporação dos Advogados determinadas obrigações, 
determinadas atribuições e certas competências. Evidentemente, quando o legislador 
atribui a esse órgão, que é um órgão estatal ou de colaboração com o Estado, 
determinadas atribuições, é preciso compreender que implicitamente também lhe 
outorgou os meios. E os meios são exatamente estes: são as provas que se fazem 
periodicamente, provas essas - diga-se - absolutamente objetivas e impessoais, 
elaboradas por profissionais isentos e especializados nos respectivos ramos de Direito. 

O voto não tratou, entretanto, dos contornos da teoria dos poderes implícitos, apenas 

tendo considerado sua incidência no caso concreto. 

O julgamento de cautelar na ADI 4638/DF (2012) debateu sobre a possibilidade de o 

CNJ, por ser responsável pelo controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, 

controlar e fiscalizar os magistrados no exercício de seu dever funcional. O motivo 

determinante para a possibilidade de investigação pelo CNJ advém do art. 5º, §2º, da Emenda 

Constitucional n. 45, que determinou expressamente que “[...] até que entre em vigor o Estatuto 

da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, disciplinará seu 

funcionamento e definirá as atribuições do Ministro-Corregedor”. 

Para além disso, há manifestações no sentido de se aplicar os poderes implícitos. Assim 

apontou o Min. Gilmar Mendes: 

                                                 

55 Como se verá nas decisões judiciais específicas sobre os poderes investigatórios do MP, o min. Celso citou 
reiteradas vezes a fundamentação de Marshall em McCulloch v. Maryland. 
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Com efeito, quando a Constituição confere ao CNJ a competência de fiscalizar a 
atuação administrativa do Poder Judiciário e de fazer cumprir o art. 37, 
implicitamente concede os poderes necessários para o exercício eficaz dessa 
competência56.  

Assim, o Min. somente mencionou a teoria dos poderes implícitos, sem explicar seu 

contorno ou a extensão de sua aplicabilidade – em especial no que tange à necessidade de 

legislação que a determine. Desse modo, o entendimento do que seriam os poderes implícitos 

se limitou ao raciocínio de meios para se obter um determinado fim.  

Alguns dos julgados do período, similarmente ao que aconteceu na jurisprudência 

estadunidense, deixaram de citar o que seria a teoria dos poderes implícitos, aplicando somente 

uma lógica simplista de meio para atingimento de um determinado fim constitucional. 

 

2.3 – Os poderes investigatórios do Ministério Público  

 

O tópico atual se deterá na análise dos julgados centrais do presente trabalho: os que 

versam sobre a possibilidade de investigação de infrações penais pelo MP à luz dos poderes 

implícitos na vigência da Constituição Federal de 1988. 

Os julgados contidos no recorte apontado partem de 2009, quando do julgamento do HC 

91661/PE. A relatora, Mina. Ellen Gracie, fundamentou que, competindo ao Ministério Público 

propor a ação penal, e sendo as investigações um meio para formar a convicção do MP e instruir 

a ação penal, haveria poder implícito para que o Ministério Público investigasse:57 

Ora, é princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos "poderes implícitos", 
segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá os meios. Se a 
atividade fim - promoção da ação penal pública - foi outorgada ao parquet em foro de 
privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, 
já que o CPP autoriza que "peças de informação" embasem a denúncia. 

Desse modo, o voto da relatora seguiu o entendimento estabelecido sob a constituição 

anterior, mas, como boa parte dos julgados, deixou de tratar do que seriam, e em que contexto 

                                                 

56 BRASIL, 2012. p. 307. (Grifo nosso). 
57 BRASIL, 2009, p. 280. 
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seriam aplicáveis, os poderes implícitos, limitando-se a apresentar a lógica de meios e fins. A 

2ª Turma acompanhou integralmente o voto da relatora. Ampliou-se, portanto, os poderes do 

Ministério Público, sem que houvesse qualquer previsão legislativa no sentido de criar tais 

poderes implícitos. 

O RE 468523/SC, também relatado pela Mina. Gracie em 2009 teve objeto idêntico e, 

pelos mesmos fundamentos, reafirmou os poderes investigatórios do Ministério Público. 

Novamente, foi unanimemente acompanhada pela 2ª Turma do STF. 

Em seguida, há um grupo de processos julgados em 2009 sob relatoria do Min. Celso 

de Melo – HC 85419/RJ, HC 89837/DF, HC 90099/RS, HC 87610/SC e HC 94173/BA. Estes 

julgados foram agrupados por terem sido julgados pelos mesmos fundamentos58, de modo que 

será analisado apenas o HC 85419/RJ, primeiro a ser julgado dentes os destacados. 

Nele, como em todos os outros, impugnou-se a validade de investigações promovidas 

pelo Ministério Público. Todas as decisões foram unânimes no sentido de se reconhecer os 

poderes investigatórios do MP e denegar a ordem de habeas corpus.  

A fundamentação do voto do relator partiu da função de controle externo que o MP 

possui sobre a polícia, sendo que, nas investigações policiais, o Ministério Público deve agir 

em cooperação com a polícia.59 Apontou o relator que o MP poderia investigar por autoridade 

própria.60 Seguiu indicando que a Constituição determinou diversos deveres institucionais ao 

MP, de modo que haviam de ser garantidos os meios para seu exercício – apresentando o 

raciocínio simplificado de poder implícito como meio para atingimento de um fim 

constitucional: 

A Constituição da República conferiu, assim, uma posição de inquestionável 
importância ao Ministério Público. Deferiu-lhe, em conseqüência, os meios 
necessários à plena realização de suas finalidades jurídico-institucionais [...] 
Isso significa que a outorga de poderes explícitos, ao Ministério Público, tais como 
aqueles enunciados no art. 129, incisos I, VI, VII, VIII, IX, da Lei Fundamental da 
República sopões que se reconheça, ainda que por implicitude, aos membros dessa 
Instituição, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas 

                                                 

58 Por questões didáticas e para evitar repetição, será evidenciada a fundamentação de apenas um dos julgados, 
que se aplicou, na íntegra, aos demais. 
59 BRASIL, 2009B, p. 19. 
60 Ibidem., p. 21. 
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vocacionadas a conferir real efetividade às suas atribuições, permitindo, assim, que se 
confira efetividade aos fins constitucionalmente reconhecidos ao Ministério Público.61  

Apontou, ademais, que o precedente McCulloch v. Maryland instituía justamente a 

relação de meios e fins, sem se aprofundar sobre os contornos estabelecidos pelo julgado ou 

pela Corte Marshall: 

Impende considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação 
que se fez em torno dos poderes implícitos (CARLOS MAXIMILIANO, 
“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, p. 312, item n. XI, 18ª ed., 1999, Forense, 
v.g.), cuja doutrina – construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América 
no célebre caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819) – enfatiza que a outorga de 
competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, 
a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram 
atribuídos. 

Desse modo, mesmo não havendo previsão legal expressa, foi reconhecida, novamente, 

a possibilidade de o MP promover investigações autônomas por meios dos poderes implícitos, 

sob uma definição simplificada de raciocínio de meios e fins, reconhecendo-se, mais uma vez, 

a criação do poder implícito sem que o Legislativo tratasse da matéria. 

Quando do julgamento do HC 93930/RJ (2010), que versava sobre a legitimidade 

investigatória do MP em relação à atividade policial, o Min. Gilmar Mendes – que relatou o 

processo – entendeu que seriam possíveis os poderes investigatórios do MP. Em suas palavras, 

enquanto o STF não delimitar o âmbito da aplicação dos poderes investigatórios, “[...] é lícito 

ao Ministério Público investigar, obedecidos os limites e controles ínsitos a esta função”.62 

Contudo, há que se reconhecer que Mendes apontou os poderes investigatórios do MP no caso 

como decorrência expressa do dever constitucional que o Ministério Público possui sobre a 

polícia, reconhecendo sua validade em um contexto excepcional. 

O Min. Celso concordou com a validade dos referidos poderes investigatórios, porém 

em maior escopo. Sua fundamentação seque os mesmos termos dos julgados de sua relatoria já 

apresentados – o que inclui a transcrição literal da citação ao voto de Marshall apresentada em 

suas decisões anteriores. 

                                                 

61 Ibidem., p. 31. 
62 BRASIL, 2010, p. 4. 
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O ano de 2015 foi central para a jurisprudência sobre os poderes implícitos de 

investigação do MP e poderes implícitos, já que anteriormente os julgados eram da 2ª Turma. 

Assim, nesse momento, o debate passa a ser travado pela integralidade dos ministros do STF. 

Nesse contexto, o HC 84548, julgado pelo em 2015 Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, versava sobre diversos temas, dentro os quais os poderes investigatórios do MP. 

Contudo, a maior parte dos votos nesse julgado se reporta aos votos preferidos no RE 

593.727/MG, que será tratado adiante, e que fora selecionado para ser o recurso representativo 

de controvérsia, justamente para uniformizar a interpretação sobre a matéria. Por tal razão, o 

debate travado no Tribunal Pleno do STF será trazido por meio do referido recurso. O mesmo 

se aplica à AP 611 (2015), em que o Min. Fux usou os fundamentos de seu voto, já proferido, 

nos autos do RE n. 593.727/MG, que passará a ser analisado. 

O julgamento foi marcado por duas correntes que apresentaram os principais 

argumentos sobre os quais se manifestou o STF defendendo posições opostas. A primeira – 

aqui representada pelo voto do Min. Cezar Peluso – entendeu pela inexistência de poder 

implícito do MP em relação à investigação de infrações penais – ressalvados os casos 

expressamente autorizados por lei; a segunda, cujos votos centrais foram os dos Min. Gilmar 

Mendes e Celso de Melo, considerando a existência dos poderes implícitos, entendeu pela 

possibilidade ampla de investigação criminal pelo Ministério Público. 

Peluso, que comandou a corrente minoritária, fundamentou seu voto na ausência de 

previsão constitucional para que o MP investigasse infrações penais63, de modo que não caberia 

a norma infraconstitucional a fixação de poderes investigatórios, e que, ainda assim, não houve 

atribuição legal de competência investigatória genérica ao MP.64 Seguiu afirmando, em citação 

                                                 

63 BRASIL, 2015, p. 27. “A transparência semântica desses enunciados evidencia que a Constituição da República, 
de modo expresso, cometeu a função e a competência para apuração de infrações penais tão somente às polícias 
(federal e civis), sem as partilhar, em texto e modo algum, com o Ministério Público, cujas atribuições, posto 
conexas, são distintas. E sua manifesta ratio iuris diz com a intuitiva necessidade de delimitação e distribuição, 
entre organismos públicos diversos, dos poderes inerentes a todas as atividades e fases da persecução penal, com 
vistas à estrita observância da lei e à consequente proteção dos cidadãos. “ 
64 Ibidem., p. 27. “É esta a razão substantiva por que não vejo como a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público) ou a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do 
Ministério Público da União) poderiam, sem incorrer em grossa inconstitucionalidade, ter atribuído também ao 
Ministério Público funções e competências que, reservadas às instituições policiais, lhe foram negadas pela 
Constituição Federal. Mas o fato é que lhas não atribuíram.” 
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direta a José Afonso da Silva, que só seria aplicável a teoria dos poderes implícitos na 

inexistência da fixação constitucional dos meios de execução do poder amplo, pois: 

Se ela outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para 
atingir o fim previsto, não há falar em poderes implícitos. Como falar em poder 
implícito onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de 
outra instituição?  
[...] No caso sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a 
investigação na esfera penal à polícia judiciária, logo, ela não cabe a nenhum outro 
órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público65”. 

Assim, já que compete à Polícia Judiciária a função investigatória66, não poderia caber 

ao também MP, eis que ausente previsão constitucional.  

Apontou, ainda, a importância da separação das funções de investigar e de fiscalizar os 

investigadores, “[...] por ser intuitivo que quem investiga não pode ao mesmo tempo controlar 

a legalidade das investigações”67, de modo que seria fundamental a separação entre Polícia, na 

investigação, e Ministério Público, propondo ações penais e fiscalizando a atividade policial. 

Peluso apontou, ainda, que “o Poder Público, no Estado Democrático de direito, só pode agir 

estritamente secundum legem”68, não cabendo poderes investigatórios não expressos em lei.  

Segundo Peluso, portanto, a existência de determinação expressa do poder 

investigatório em relação às infrações penais caber à Polícia Judiciária, bem como o fato de 

inexistir permissivo legal para poderes investigatórios irrestritos do MP não permite que a 

instituição investigue. Nesse sentido, somente nos casos pontuais em que há autorização legal 

expressa poderia o Ministério Público investigar infrações penais. Vê-se que a posição do Min. 

se aproxima da apresentada pelo justice Marshall, havendo preocupação com a existência de 

normas que regulem a matéria. 

A outra corrente, que se sagrou vencedora, entendeu pela aplicabilidade irrestrita dos 

poderes implícitos de investigação do MP, e teve seus principais argumentos apresentados nos 

votos dos Min. Gilmar Mendes e Celso de Melo. Gilmar apresentou, em suma, os seguintes 

argumentos: 

                                                 

65 SILVA, 2004., apud BRASIL, 2015-A. fl. 26. 
66 BRASIL, 2015, p. 26/27. No §1º em relação à Polícia Federal e no §4º em relação à Civil. 
67 Ibidem., p. 26. 
68 Ibidem., p. 38. 
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a) a atividade investigatória não é exclusiva da polícia, pois o próprio Código de 
Processo Penal prevê, em seu art. 4º, parágrafo único, que a competência da polícia 
judiciária não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida 
a mesma função. b) não há de se falar em violação ao sistema acusatório, na medida 
em que os elementos de informações colhidos pelo Ministério Público deverão ser 
submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa perante a autoridade judiciária. 
c) teoria dos poderes implícitos. d) a Resolução 13 do CNMP delimita o procedimento 
investigatório promovido pelo Parquet. 69 

Nesse sentido, entendeu-se que, uma vez que a Constituição Federal não trata da 

exclusividade da polícia judiciária para realizar investigações, não se pode inferir tal vedação.70 

Além disso, segundo Mendes, o art. 4º do CPP permite que outros órgãos com competência 

conferida por lei investiguem infrações penais, sendo a investigação possível, pois a Resolução 

13 do CNMP regulamentou os poderes investigatórios do Ministério Público. 

Cabe aqui uma crítica aos fundamentos do voto exposto. O art. 4º do Código de Processo 

Penal, em seu §1º, não veda poderes investigatórios “[...] de autoridades administrativas, a quem 

por lei seja cometida a mesma função71”. Contudo, a fundamentação do voto do Min. Gilmar 

equiparou um regulamento a lei, o que não faz sentido quando o legislador exige a criação 

legislativa, não apenas uma resolução interna de determinado órgão. 

O voto do Min. Celso apresentou outra perspectiva para concluir da mesma forma. 

Indicou a existência do inquérito policial “como procedimento administrativo destinado, 

ordinariamente, a subsidiar a atuação persecutória do próprio Ministério Público”, que seria 

“[...] o verdadeiro destinatário das diligências executadas pela polícia judiciária72”. Mostrou, 

ademais, que o inquérito seria um meio possível para que se chegasse à ação penal, mas não o 

único.73  

                                                 

69 Ibidem., p. 79. 
70 Ibidem., p. 88: “Importante mais uma vez advertir que a atividade investigatória não é exclusiva da polícia 
judiciária. O próprio constituinte originário, ao delimitar o poder investigatório das comissões parlamentares de 
inquérito (CF, art. 58, § 3º), pareceu encampar esse entendimento. [...] 
À guisa de exemplo, cito, entre outras, a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito (CF, art. 58, § 3º), 
os procedimentos administrativos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF (Lei 9.613/98), da 
Receita Federal, pelo Bacen, da CVM, do TCU, do INSS e, por que não lembrar, mutatis mutandis, as sindicâncias 
e os processos administrativos no âmbito dos poderes do Estado.” 
71 Idem., 1984. Art. 4º, §1º, CPP. 
72 BRASIL, 2015. p. 108. 
73 Ibidem., p. 109: “ou, em outras palavras, a existência do inquérito policial não se revela imprescindível ao 
oferecimento de denúncia, podendo o Ministério Público, desde que disponha de elementos informativos para 
tanto, deduzir, em juízo, a pretensão punitiva do Estado”. 
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Tratou, o referido voto, da relação de meios e fins, afirmando que a amplitude dos 

deveres constitucionais dados ao MP implicariam na competência implícita para que a 

instituição tivesse “[...] os meios necessários à plena realização de suas finalidades jurídico-

institucionais”.74 Evidenciou ser o voto de Marshall no julgamento McCulloch v. Maryland o 

fundamento para o raciocínio de meios e fins presente em seu voto, usando a mesma citação de 

Marshall já apresentada em julgado anterior.75 

Acompanhando os votos proferidos por Gilmar Mendes e Celso de Mello, a maioria dos 

ministros do STF entendeu pela possibilidade ampla de investigação pelo Ministério Público, 

o que resta evidente pela tese resultante do julgamento, in verbis: 

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, 
e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os 
direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob 
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva 
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham 
investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os 
incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente 
no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, 
necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros 
dessa Instituição.76 

Após a apreciação das decisões sobre os poderes investigatórios do Ministério Público77, 

resta evidente a diferenciação da teoria dos poderes implícitos no contexto brasileiro, 

comparando-se com sua concepção original pela Corte Marshall. Nos Estados Unidos, os 

poderes implícitos foram aplicados para que se pudesse fortalecer o Legislativo Federal – que 

determinava os poderes implícitos -, bem como a federação em si. No contexto brasileiro, 

porém, os poderes implícitos ampliaram os poderes administrativos do MP em detrimento das 

                                                 

74 Ibidem., p. 122. 
75Ibidem, p. 123. “ Impende considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se 
fez em torno dos poderes implícitos (CARLOS MAXIMILIANO, “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, p. 312, 
item n. XI, 18ª ed., 1999, Forense, v.g.), cuja doutrina – construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América no célebre caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819) – enfatiza que a outorga de competência expressa 
a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à 
integral realização dos fins que lhe foram atribuídos.” 
76 Ibidem., p. 2. 
77 Dois julgados posteriores a este, ambos da 1ª Turma, por votação unânime reconheceram os poderes de 
investigação do MP, nos termos do que foi definido pelo RE n. 593.727/MG, trata-se do HC n. 85011 e do HC 
118280, julgados em 2015. Por não haver qualquer argumento novo e o fundamento central nos julgados, não há 
razão para que eles sejam analisados individualmente. 
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normas estipuladas pelo Legislativo Federal, tanto a Constituição Federal quando o Código de 

Processo Penal. 

Assim, o Código de Processo Penal – lei federal que é – permitiu outros poderes 

investigatórios previstos em lei, mas uma resolução do CNMP, que não é legislador, toma maior 

importância que a Constituição e as leis ordinárias, permitindo que, sem que haja previsão legal 

expressa, o Ministério Público investigue em detrimento da Polícia Judiciária, que possui como 

função constitucional a investigação das infrações penais. A aplicação da teoria desprestigiou, 

portanto, o legislador em face do julgador. 

Ou seja, nos Estados Unidos, era necessária a edição de lei federal para que o poder 

implícito fosse criado, de modo que, como apontado no capítulo anterior, caberia ao Judiciário 

somente fazer a avaliação posterior se a criação legislativa seria um meio necessário [necessary] 

e apropriado [proper] para a execução do poder constitucional mais amplo. Em verdade, a teoria 

fora concebida, como já afirmado, para ampliar e determinar a competência legislativa federal 

em relação aos Estados Federados. Contudo, no Supremo Tribunal Federal, não apenas se 

concebeu a possibilidade de criação de poderes implícitos sem que houvesse criação legislativa, 

como, no caso do reconhecimento de poderes amplos de investigação do Ministério Público, se 

usou a teoria dos poderes implícitos para se deixar de aplicar a letra expressa da Constituição 

Federal e do Código de Processo Penal, violando-se matéria de competência legislativa federal. 

Outra questão que não se pode olvidar na presente análise é na distinção que existe na 

Constituição estadunidense em relação à brasileira quanto a sua extensão.  Nesse contexto, as 

Constituições podem ser classificadas como sintéticas, que são aquelas que se limitam ao 

essencial a uma constituição (desenho institucional, garantias fundamentais, etc.), ou prolixas, 

que possuem diversas disposições para além do estritamente necessário em uma constituição. 

A Constituição dos Estados Unidos é tida como um exemplo clássico de constituição sintética, 

enquanto a Constituição de 1988 é reconhecidamente prolixa.78 

Nesse sentido, causa mais estranheza a desvirtuação da teoria dos poderes implícitos no 

contexto brasileiro. Nos Estados Unidos, um dos fundamentos determinantes para a criação da 

teoria pela Corte Marshall, como evidenciado no tópico 1.1.1, é justamente que a Constituição 

não deve conter um detalhamento grande das formas de execução de seus poderes. Contudo, 

                                                 

78 TAVARES, 2012, p. 97. 
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em um país de Constituição prolixa, não faz sentido que se fundamente teorias ampliativas de 

poder por supostamente a constituição dizer pouco, até mesmo porque, reconhecidamente, a 

Constituição brasileira diz muito. 
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Capítulo 3 – A relação Legislativo-Judiciário na teoria dos poderes implícitos sob uma perspectiva 
teórica 

 

Uma vez evidenciada a distinção que a teoria dos poderes implícitos tomou, 

comparando-se sua definição original pela Suprema Corte estadunidense com sua versão 

adaptada pelo Supremo Tribunal Federal, a análise seguinte tratará das limitações e incorreções 

da teoria da forma como fora importada sob a ótica da relação entre os poderes Legislativo e 

Judiciário. 

Tal análise será feita, no primeiro tópico, à luz da obra de Carvalho Netto e Scotti, em 

especial no que trata de seu entendimento da constituição como uma comunidade de princípios, 

em uma leitura da obra de Ronald Dworkin79, e do caráter contramajoritário do Poder 

Judiciário80. No tópico seguinte, tratar-se-á da perspectiva waldroniana sobre o judicial review 

enquanto sobreposição do Poder Judiciário em relação ao Legislativo, em especial no que trata 

da relação Legislativo e Judiciário e a legitimação decisória de cada um dos poderes. Tal análise 

será feita à luz dos conceitos de perfeccionismo judicial e majoritarismo presentes na obra de 

Cass Sunstein. 

Antes que se volte a debater o caso dos poderes investigatórios do Ministério Público, 

serão feitas algumas considerações teóricas de caráter mais geral. 

 

3.1 – A constituição como forma de instituir uma sociedade de princípios 

 

Ladeira de Oliveira aponta que os conceitos de perfeccionismo judicial e majoritarismo 

possuem relação direta com outros conceitos, ativismo judicial e moderação judicial presentes 

na obra de Roland Dworkin. Segundo Oliveira, a postura ativista demanda que o juiz busque 

para além de um cumprimento formal da lei, que este assuma “[...] uma postura mais audaciosa 

na interpretação de princípios constitucionais abstratos”, na moderação judicial, por sua vez, 

“[...] o tribunal se recusa a avaliar a posição do parlamente (ou mesmo do executivo) sobre 

                                                 

79 CARVALHO NETTO e SCOTTI, 2011, p. 7. 
80 Ibidem, p. 43. 
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temas moralmente ou politicamente controversos”81 de modo a controlar somente a questão 

procedimental em relação à legislação, não interferindo em relação a seu mérito. 

Nesse sentido, Ladeira aponta que, por conta de sua defesa de um sistema judicial que 

busca uma decisão pormenorizada ao caso concreto, “[...] embora Dworkin não utilize a 

expressão perfeccionismo para identificar seu próprio ponto de vista, esta é usada por Cass 

Sunstien para classificá-lo”82. Se verá a seguir os motivos para tal analise em relação à teoria 

dworkiniana. 

Carvalho Netto e Scotti, sob a ótica da teoria dworkiniana, apontam que a constituição 

institui um sistema de princípios e que tais princípios em tensão permitem que o juiz encontre 

a resposta mais adequada ao caso concreto. Aponta, nesse sentido, que a teoria da única resposta 

correta não afirma que há um padrão amarrado a ser seguido, mas que os casos são únicos, de 

modo que, para cada provocação do Judiciário, o juiz deve encontrar, com bases nas 

especificidades do caso concreto, uma única resposta, perfeitamente adequada às minúcias do 

case presente para apreciação judicial83. 

Desse modo, a teoria da única resposta correta surge de uma crítica a sistemas de 

vinculação de precedentes, em que se cria uma resposta padrão e, em seguida, tende-se a aplicar 

repetidamente o padrão. Sendo que, no mais das vezes, não há uma análise criteriosa entre o 

caso concreto e o padrão84. 

Ou seja, 

[...] o caso em sua concretude e irrepetibilidade deve ser reconstruído de todas as 
perspectivas possíveis, consoante as próprias pretensões a direito levantadas, no 
sentido de se alcançar a norma adequada, a única capaz de produzir justiça naquele 
caso específico.85 

                                                 

81 OLIVEIRA, 2006, p.4. 
82 Ibidem, p. 5. 
83 CARVALHO NETTO e SCOTTI, 2011, p. 7. 
84 No direito brasileiro, a sistematização legislativa caminha cada vez mais no sentido da padronização das decisões 
judiciais, como no caso dos Recursos Especial e Extraordinário Repetitivo, definidos pelos arts. 1.036 a 1.041 do 
novo CPC, bem como do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previsto nos arts. 976 a 987 do CPC, 
que pode ocorrer perante os Tribunais de Apelação. Em ambos os casos, a Corte julgadora do recurso define a 
tese, que deve ser aplicada perante o tribunal do qual provém o recurso. Assim, a Corte recorrida, muitas das vezes, 
discordou da tese, será a responsável por apontar a aplicação da tese estabelecida pela corte que julgar o recurso.  
85 CARVALHO NETTO e SCOTTI, 2011, p. 7. 
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Por isso, a questão central que não se pode olvidar é justamente a preocupação com a 

adequação da decisão judicial no caso concreto. Esse entendimento de um ordenamento 

principiológico supera o problema, existente no Estado Social, de uma normatização ampla da 

vida das pessoas, combinado com uma interpretação atrelada à letra da norma.86 Há, portanto, 

a superação do problema que a regulação desmedida, pela via legislativa, da vida das pessoas 

que ocorreu no âmbito do Estado Social.  

Apontam os autores, que o Judiciário, como aplicador prático desse sistema de 

princípios, deve ser guiar pelo caráter contramajoritário dos direitos fundamentais, até mesmo 

pelo fato de o Legislativo – como criador de leis – operar por maioria, sendo que esse caráter 

contra-majoritário 

[...] reside exatamente na sua pretensão universalizante – naquilo que deve ser 
garantido a cada cidadão independentemente dos valores compartilhados pela 
eventual maioria – possibilitando assim que a tensão entre argumentos de apelo 
majoritário e minoritário opere continuamente, de forma que as posturas comunitárias 
ético-políticas não percam sua reflexividade e, portanto, seus potenciais inclusivos e 
emancipatórios.87 

Assim, há que se valorar o sistema principiológico sempre à luz da tensão política entre 

maiorias e minorias, de modo a não se permitir que as maiorias criem para si direitos sem 

garantir direitos iguais para as minorias ou mesmo para garantir que não se retire direitos das 

minorias.  

Embora esse sistema proposto seja muito interessante enquanto construção teórica, até 

mesmo para se garantir os direitos das minorias, ele gera o risco de perda do controle em relação 

à atividade judicial. Se o juiz possui um leque amplo para dispor na hora de tomar a decisão, 

nada garante que o eventual arbítrio do legislador não será substituído por igual arbítrio do juiz, 

contra quem pesa o fato de não possuir legitimidade popular para a tomada de suas decisões88. 

Nesse sentido, a entrada da norma pelo Legislativo só tem algum efeito “[...] se incorporados 

no discurso judicial de forma seletiva e condicionada, dado o papel de firewall atribuído aos 

direitos fundamentais, com sua linguagem deontológica, no ordenamento jurídico”89. 

                                                 

86 Ibidem, p. 9. 
87 Ibidem, p. 43. 
88 WALDRON, 2006, p. 1371.  
89 CARVALHO NETTO e SCOTTI, 2011, p. 23. 
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O acima exposto evidencia a pertinência do conceito de perfeccionismo à teoria 

dworkiniana, uma vez que coloca a centralidade da relação entre os poderes Legislativo e 

Judiciário na aplicação do caso concreto pelo juiz. Portanto, para que se pudesse corrigir os 

problemas do Estado Social, possibilitou-se outro problema, que é o da prevalência do 

Judiciário, mesmo quando não há lastro constitucional ou legal para que se chegue a 

determinados entendimentos e decisões. Até mesmo porque, como aponta Habermas, em 

referência à excessiva crença de Dworkin em relação às capacidades do julgador em relação ao 

caso concreto, “[...] o ‘juiz Hércules’ dispõe de dois componentes de um saber ideal: ele 

conhece todos os princípios e objetivos válidos que são necessários para a justificação” e “[...] 

tem uma visão completa sobre o tecido cerrados dos elementos do direito vigente diante de 

si”90.  

Assim, presumir que o magistrado daria sempre a melhor solução, que encontra os 

melhores e mais adequados princípios ao caso concreto, seria presumir que conhece todo o 

direito e é capaz de selecionar os princípios mais adequados, quando se trata apenas de um ser 

humano, e, por consequência, falível.91 Outra questão ainda mais complexa emerge, uma vez 

que os princípios se caracterizam por seu caráter aberto, muitos deles são descritos por termos 

abertos, de modo que são facilmente incompreendidos, ou deturpados. 

Nesse contexto, a indefinição de determinados termos, como direitos individuais e 

contramajoritário, pode ser perigosa. Considere-se que o magistrado deve tomar uma decisão 

de princípios levando-se em consideração o que é contramajoritário. Mas, o que, em termos 

concretos, seria contramajoritário? O objeto central desse estudo é um exemplo claro que a 

definição de contramajoritário, como também é a de direitos individuais sob uma perspectiva 

principiológica, pode ser manipulada para que, em última instância, o magistrado decida o que 

ele quiser. O caso estudado pode ajudar a evidenciar, na prática, um momento em que o 

Judiciário, sob um viés majoritário, superou determinação legislativa para ampliar os poderes 

do MP.  

O Ministério Público possui, entre suas funções precípuas, a de, em nome do Estado, e 

indiretamente da sociedade, propor ações penais, buscando a aplicação das normas penais 

                                                 

90 HABERMAS, 2012, p. 263. 
91 Nesse sentido, OLIVEIRA (2006, p.7) aponta que “[...] existem dúvidas de que a referência a princípios capazes 
de oferecer uma justificativa global para o sistema jurídico seja uma tarefa acessível aos magistrados”. 
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materiais. Contudo, a função de acusação não se dá em nome da defesa dos interesses das 

vítimas, que pode ocorrer, caso haja interesse, pela atuação de assistente de acusação, conforme 

previsão do art. 268 do Código de Processo Penal. A função do Ministério Público, como se 

verá nos parágrafos seguintes, é a de resguardar a ordem jurídica estatal, o Estado. 

Foucault, ao reconstruir a história do processo penal, aponta que, antes do surgimento 

do processo penal, as violações de um particular em relação ao outro eram resolvidas entre eles, 

geralmente por meio de violência física.92 Contudo, no contexto medieval, criou-se a figura da 

infração, que, nas palavras de Foucault, “[...] não é um dano cometido por um indivíduo contra 

outro; é uma ofensa ou lesão de um indivíduo à ordem, ao Estado, à lei, à sociedade, à soberania, 

ao soberano”93, tanto que os litígios passam a só poderem ser resolvidos sob o crivo do estado94. 

Nesse mesmo contexto, segue o autor, cria-se a figura do procurador95, que “[...] é o 

representante do soberano lesado pelo dano”96. 

Essa lógica de predominância estatal na persecução é a mesma vigente no direito 

brasileiro, em que, no caso de cometimento de infrações penais, o Ministério Público é obrigado 

a denunciar como regra geral, já que, nos termos do art. 100 do Código Penal, “[...] a ação penal 

é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido”97 e os membros 

do MP se vinculam à obrigatoriedade da ação penal pública.98 Ou seja, a busca da punição por 

cometimento de infrações é promovida pelo Ministério Público, estando os particulares 

limitados aos casos em que a lei prevê expressamente a ação privada, ou aos casos de ação 

privada subsidiária da pública.99 

                                                 

92 FOUCAULT, 2002, p. 53. 
93 Loc. Cit. 
94 Ibidem., p. 52. 
95 Veja-se que o termo procurador é o mesmo usado atualmente pelos agentes estatais que representam os entes 
federados em seus interesses (procuradores dos Estados e dos municípios), bem como de todos os graus do 
Ministério Público Federal (Procuradores da República) e os graus mais altos dos Ministérios Públicos dos Estados 
(Procuradores de Justiça). Embora a igualdade na nomenclatura não seja comprovação da relação direta entre o 
procurador apontado por Foucault e os membros do Ministério Público, essa igualdade é um indício de possível 
similaridade. 
96 Ibidem, p. 53. 
97 Código Penal. 
98 BADARÓ, 2012, p. 121. Nos casos de publica incondicionada, a obrigatoriedade é ampla, no caso de 
condicionada, ela existe, desde que satisfeita a condição de procedibilidade, qual seja, a representação do ofendido 
ou requisição do Ministro da Justiça. 
99 Art. 100, §§1º e 2º do CPP.  
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Desse modo, em se considerando que o Ministério Público age em nome do Estado 

acerca da prática de alguma infração à ordem estatal, o papel a que se presta o Processo Penal 

é amplamente majoritário, de defesa dos interesses do estado contra a infração praticada pelo 

particular. Ou seja, o Estado, em um contexto de exercício do monopólio dos meios coercitivos, 

usa o poder que lhe fora conferido contra os que violaram sua ordem jurídico-penal, em uma 

relação em que o Estado está em posição de superioridade. 

Ferrajoli, que compreendeu com precisão a relação de direito processual penal, criou a 

formulação da “lei do mais fraco”, que surge no direito penal, e no processual penal, para 

proteger a parte mais fraca na relação, o que pode ser usado para que se observe para que lado 

apontam os interesses majoritários e os contramajoritários. Segundo sua formulação, quando 

do cometimento do crime, a vítima sofre violação de direito por parte do autor, sendo, 

evidentemente, o polo mais fraco da relação. No âmbito das investigações criminais e do 

processo penal, todavia, o acusado é a parte mais fraca em relação ao Estado-Acusação, que 

possui, a seu lado, o aparato de poder estatal.100 

Ainda que se parta de uma concepção de direito em que compita ao Judiciário o papel 

de garantia das minorias em relação às maiorias, na prelação processual penal, a minoria é o 

acusado, em relação ao um estado aparado por forças majoritárias, de modo que não faz 

qualquer sentido a ampliação dos poderes de investigação contra o acusado sob o pretexto de 

que o Judiciário possui um papel contra-majoritário.  

Deve-se fazer, contudo, um esclarecimento. Quando se afirmam os problemas 

decorrentes da teoria dworkiniana, bem como da leitura de sua obra feita por Carvalho Netto e 

Scotti, não se está afirmando que o objetivo da ampliação dos poderes judiciais decorrentes de 

uma leitura dworkiniana do direito seja que o juiz faça o que quiser, mas que tome a decisão 

mais adequada em relação ao caso concreto, tomando como determinante em suas decisões o 

caráter contra-majoritário do Judiciário. Entretanto, a observação que se faz é de ordem prática. 

A ampliação dos poderes do juiz permite que, na prática, a decisão seja tomada pelos critérios 

que o magistrado entender por mais adequados. 

Nas decisões analisadas, entretanto, o Judiciário, partindo de uma lógica principiológica 

e de ampliação de seus poderes, importou, de maneira equivocada, frise-se, uma teoria 

                                                 

100 FERRAJOLI, 2002, p. 270-271. 
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interpretativa no sentido de ampliar ainda mais seus poderes em relação à produção normativa 

do Legislativo. Nesse sentido, ampliar os poderes do Judiciário sob o pretexto de garantia de 

direitos de minorias não garante que os juízes, após essa ampliação de seus poderes, usarão esse 

poder ampliado no sentido de se garantir direitos individuais, notadamente das minorias. 

Tanto é assim que, a despeito de se ter evidenciado que o papel de atuação do Ministério 

Público na investigação de infrações penais seja majoritário, houve um caso clássico de 

ampliação da interpretação de norma constitucional para que se garantisse a atuação majoritária 

no estado. 

Por isso, a visão dworkiniana de um direito de caráter principiológico, embora evite o 

erro do Estado Social de querer regular tanto pela via legislativa que não sobrava espaço para 

uma aplicação do direito orientada às particularidades do caso concreto, peca por conferir ao 

Judiciário um poder quase absoluto em relação à decisão do caso concreto. Desse modo, por 

medo dos arbítrios do legislador, e do uso excessivo da força majoritária contra as minorias, 

assinou-se um cheque em branco ao Poder Judiciário com o entendimento de um ordenamento 

jurídico como comunidade de princípios, sem que haja meios eficientes para o controle desses 

poderes crescentes em sua atuação. 

 

3.2 – A relação Legislativo-Judiciário em Waldron 

 

Uma vez que o perfeccionismo enquanto modelo de aplicação da lei possui diversas 

falhas, passar-se-á à análise de modelo diametralmente oposto, o majoritarismo. Segundo este 

modelo, “[...] as virtudes legislativas são ressaltadas em detrimento das judiciais”, de modo que 

“[...] as normas constitucionais controversas devem ser interpretadas preferencialmente pelo 

Legislativo, e não pelo Judiciário”101. Em seguida serão apresentadas as concepções 

majoritaristas sob a perspectiva de um de seus maiores defensores, Jeremy Waldron. 

Antes, contudo, de se tratar especificamente da relação entre Legislativo e Judiciário em 

Waldron, deve-se esclarecer duas coisas. A primeira delas é o que seria a strong judicial review, 

que o autor entende como violação do Judiciário em relação à legitimidade popular concedida 

                                                 

101 OLIVEIRA, 2006, p. 8. 
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ao Legislativo, e às normas por este poder produzidas. Outra é apresentar as quatro premissas 

que o autor entende por necessárias para que suas críticas ao judicial review se apliquem de 

maneira plena. 

Para o autor, a strong judicial review seria a forma de intervenção judicial em que os 

tribunais “[...] possuem a autoridade de se recusar a aplicar uma lei num caso específico [...] ou 

de modificar os efeitos da lei para garantir sua aplicação em conformidade com os direitos 

individuais”102. A strong judicial review, portanto, é a possibilidade de o Judiciário se recusar 

a aplicar uma lei, em nome da garantia, muitas vezes aberta e indefinida, dos direitos individuais 

em caráter de controle de constitucionalidade ou a interpretação da norma conforme a 

Constituição.103  

Estabelece, o autor, quatro condições para que sua posição contra a strong judicial 

review seja válida, quais sejam: a) que as instituições democráticas funcionem bem, 

notadamente um Legislativo eleito por sufrágio universal; b) um Judiciário escolhido em bases 

não representativas para resolução de conflitos pontuais; c) comprometimento da maior parte 

da população em relação aos direitos individuais, incluindo-se os direitos das minorias; d) que 

haja divergência substancial, e de boa fé, sobre direitos fundamentais, incluindo-se os das 

minorias.104 

Embora haja diversas críticas sobre a existência das condições em termos de Brasil, os 

requisitos “b”, de um Judiciário não eleito e com garantias de independência, bem como “a”, 

de um Legislativo democraticamente eleito, se qualificam. Em relação ao Legislativo, este é 

eleito por meio de sufrágio universal adulto.105 O Judiciário, por sua vez, possui regras 

específicas de provimento dos cargos, sendo sua maioria composta por funcionários de carreira 

aprovada por meio de concurso público e, mesmo no caso do Supremo Tribunal Federal, em 

que há indicação política, há garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos 

                                                 

102 WALDRON, 2006, p. 1354 Tradução livre. No original: “courts have the autority do decline to apply a statute 
in a particular case [...] or to modify the effect of a statute to make its application conform with individual rights.” 
103 Aqui, a tese majoritarista apresentada por Waldron é apresentada na busca de uma solução teórica, uma vez 
que no contexto brasileiro, diferentemente dos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade é garantido por 
força expressa da constituição em diversos institutos. Contudo, de uma perspectiva de respeito à escolha da maioria 
em um sistema democrática, a crítica feita em relação aos Estados Unidos se aplica às instituições brasileiras. 
104 Ibidem, p. 1360. 
105 Arts. 45 e 46 da Constituição Federal. 
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vencimentos, de modo que o sistema constitucional vigente estimula a independência 

judicial.106 

As condições “c” e “d” serão tratadas com mais precisão a seguir. Partamos, por ora, da 

premissa de que as condições se aplicam à realidade brasileira, especialmente no ano de 2015, 

data do principal julgado sobre os poderes implícitos de investigação do Ministério Público. 

Nesse contexto, aponta o autor que as decisões conflituosas sobre qual política de direitos 

individuais aplicar é uma decisão política, de modo que o Legislativo, por força de sua 

legitimação popular, seria o espaço adequado para que se resolvesse tal questão, de modo que 

a definição judiciária em sentido diverso seria colocar um Judiciário não eleito acima de um 

Legislativo democraticamente eleito. 

Por fim, resta um questionamento à leitura waldroniana da relação entre os poderes 

Legislativo e Judiciário, aquele segundo o qual as decisões legislativas dificilmente 

consistiriam em uma ditadura da maioria. Tal possibilidade, como aponta Waldron, só é 

passível de acontecer quando a minoria política (representada pelo grupo que perdeu o embate 

ideológico-legislativo) representa uma minoria sob uma perspectiva social. Ou seja, só há risco 

de potencial tirania da maioria quando há identidade dos grupos minoritários com a minoria 

numérica no contexto político-legislativo.107 

Voltemos à questão das condições “c” e “d”, ou seja, a existência de comprometimento 

público em relação a direitos individuais, incluindo-se das minorias, bem como um debate 

público em relação a estes direitos. O Legislativo brasileiro tem estado cada vez mais tomado 

por grupos conservadores, que movem, muitas vezes, determinadas agendas políticas de acordo 

com seus interesses. Nesse sentido, é possível que se questione, no contexto brasileiro, a 

aplicabilidade das premissas “c” e “d” no âmbito do Legislativo e do debate público brasileiros. 

O autor aponta que os casos em que há essa unidade entre grupos minoritários e a 

minoria política seriam non core cases, casos em que não valem com a mesma força seus 

argumentos, de modo que sua formulação não se aplica e que o Legislativo de fato pode não 

ser o local adequado para a determinação da política adequada, não se estando diante de um dos 

casos em que a objeção waldroniana ao judicial review. 

                                                 

106 Garantias positivadas pelo art. 95 da Constituição Federal. 
107 WALDRON, 2006, p. 1398. 
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Cumpre, contudo, uma ressalva. Como o autor aponta, ainda que não sejam satisfeitos 

os requisitos por ele estabelecidos, as falhas do Legislativo não garantem que o Judiciário é o 

local adequado para a correção dessas falhas, especialmente porque as falhas em geral são 

falhas de representação, de modo que um Judiciário não eleito não pode corrigi-las.108 Assim, 

ainda que o Legislativo não seja, necessariamente, o espaço adequado para o debate acerca de 

direitos das minorias, não há qualquer garantia de que o Judiciário assumirá esse papel.  

Outra ressalva é a seguinte, é possível que, com a tomada do espaço de debates e 

pressões tipicamente do Poder Legislativo pelo Judiciário, haja um descolamento cada vez 

maior entre o Legislativo e os interesses da população. Nesse contexto, o risco que se tem é de 

uma legitimidade cada vez menor de um modelo de democracia em que o Judiciário, cada vez 

mais, distancie as decisões mais importantes em termos de políticas pública dos cidadãos. 

Entretanto, não resta só o risco de uma ditadura da maioria por meio do sistema 

Legislativo, mas também o potencial risco de uma ditadura das minorias, em que um grupo 

minoritário, que não venceu o embate democrático, obriga uma maioria a conviver com as 

regras por aquela minoria impostas.109A questão central talvez seja como compatibilizar os 

interesses dos grupos minoritários e majoritários sem que qualquer dos grupos seja deixado de 

lado, possuindo representação e respeito a suas garantias básicas. 

Me parece que a análise feita por Waldron resolve problemas, especialmente no que 

trata da questão da legitimação popular das decisões, uma vez que são os representantes em que 

o povo votou são os responsáveis pela decisão das questões centrais em relação à vida das 

pessoas. Assim, a lógica majoritária da representação democrática se cumpre, de maneira plena, 

em um sistema de estado de bases waldroniana. Entretanto, a questão do respeito aos direitos 

das minorias continua sem resposta.  

Com isso em mente, aponta Ladeira de Oliveira que, se por um lado, “[...] os 

majoritários, de um modo geral, apontam uma incongruência entre as elevadas expectativas 

que os perfeccionistas depositam nos juízes e as limitadas condições de satisfazê-las”110, por 

outro, na defesa majoritarista “[...] não se trata de opor um Judiciário idealizado a um 

                                                 

108 Ibidem, p. 1400.  
109 WALDRON, 2006, p. 1396. 
110 OLIVEIRA, 2006, p. 9. 
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Legislativo real, mas sim um Legislativo idealizado a um Judiciário real”111. Desse modo, resta 

evidente que os dois modelos possuem suas falhas, sendo a principal delas a de puxar a balança 

de poder para o Legislativo, no caso do majoritarismo, ou do Judiciário, no caso do 

perfeccionismo. Desse modo, nenhum dos modelos resolve o problema da relação conflituosa 

entre legislador e juiz. 

  

                                                 

111 Ibidem, p. 10. 



53 

 

Considerações finais 

 

No primeiro capítulo, pode-se apontar que a teoria dos poderes implícitos surgiu, na 

Corte Marshall, como uma forma de estabelecer em que casos o Congresso estadunidense 

poderia legislar em relação aos Estados Federados. Como apontado anteriormente, trata-se de 

regra de fixação de competência legislativa federal. Pode-se apontar que esse caráter não foi 

alterado ao longo dos julgados apresentados. 

Assim, apontou-se que o legislador dispunha dos meios necessários [necessary] e 

apropriados [proper], numa interpretação da proper clause constitucionalmente estabelecida, 

para que se colocasse em execução os poderes amplos estabelecidos pela Constituição 

estadunidense, que, frise-se, é sintética. Desse modo, os poderes implícitos são instituídos por 

meio de Lei Federal, desde que satisfeitos os requisitos de necessidade e adequação 

constitucionalmente estabelecidos.  

Após a criação dos poderes implícitos por meio de lei, cabe ao Judiciário fazer somente 

esse juízo de aplicação em relação à proper clause. Ou seja, o legislador cria os poderes 

implícitos, podendo o juiz somente declarar nula [void] a lei que não se relacionar a norma 

constitucional que fixa a competência federal. 

Dessa forma, em seu contexto original de criação, cujos critérios foram mantidos pela 

jurisprudência estadunidense, a teoria dos poderes implícitos é uma regra de caráter dúplice. 

Se, por um lado, fixa a competência legislativa federal, por outro, permite que o legislador possa 

conferir se a lei seria um meio necessary ou proper para a execução de poder. Ao passo que se 

ampliam os poderes legislativos, ampliam-se os poderes judiciais de regulação legislativa. 

No segundo capítulo, foi possível perceber, em um primeiro momento, um 

comportamento dúbio dado aos poderes implícitos, embora os julgados tenham deixado claro 

que a fonte dos poderes implícitos a que estavam referindo seria a Corte Marshall, uma vez que 

parte dos julgados, especialmente no primeiro período, usava a teoria apontada como regra de 

fixação de competência, mas, em outros julgados, o juiz poderia definir o que seriam os poderes 

implícitos sem que houvesse qualquer edição de lei sobre o assunto. Desse modo, enquanto no 

contexto estadunidense a teoria amplia competência legislativa e judicial, no Brasil, entendeu-

se por possível a criação do poder implícito pelo juiz, mesmo sem qualquer anuência ou 
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participação do legislador. Além disso, simplificou-se a relação dos meios necessários e 

apropriados exigidos nos Estados Unidos para o raciocínio de meios e fins. Ao mesmo tempo, 

portanto, em que se permitiu ao juiz a criação de poder implícito, reduziram-se os requisitos 

para sua criação. 

No caso dos poderes investigatórios do Ministério Público ficou ainda mais claro como, 

no contexto brasileiro, a teoria dos poderes implícitos foi usada para que se assegurasse ao 

Ministério Público, pela via judicial, poder implícito a seu poder genérico de propositura de 

ações penais. Ou seja, o caso central do estudo é justamente um dos exemplos em que os poderes 

implícitos são aplicados para a ampliação do poder do juiz em relação ao legislador.  

Contudo, a evidência central de um exemplo de perfeccionismo judicial é o fato de teoria 

interpretativa, aliada à existência de portaria do Conselho Nacional do Ministério Público, ter 

sido prestigiada a despeito da previsão constitucional expressa de ser a polícia judiciária a 

responsável pelas investigações criminais, e que o CPP só permite investigação criminal por 

outras autoridades no caso de previsão legal expressa, que, em relação ao Ministério Público só 

existe em relação a casos pontuais.  

As principais diferenças que foram notadas em relação aos diferentes usos dos poderes 

implícitos nos países é que: i) nos Estados Unidos é regra de fixação de competência legislativa, 

mas no Brasil é regra que permite a criação judicial de poderes implícitos à Constituição 

Federal, atribuindo função a determinado órgão ou instituição; ii) nos Estados Unidos amplia 

poderes do Legislativo, como criados dos poderes implícitos, e o Judiciário, como responsável 

por analisar a adequação do poder criado, mas no Brasil é possível usá-la como fonte exclusiva 

de um Judiciário criador dos poderes implícitos. Desse modo, uma teoria originalmente 

concebida para fortalecer em medida semelhante o legislador e o julgador passou a possibilitar 

a pura e simples criação de poder constitucional implícitos pelo julgador. 

Mais do que isso, ainda que não se possa afirmar que é em Dworkin que se encontra a 

fundamentação para o poder e a forma de aplicação feita pelo Supremo Tribunal Federal, a 

Corte indica se aproximar mais do perfeccionismo que do majoritarismo. Nesse sentido, há que 

se mostrar a falha do modelo de ampliação dos poderes judiciais. Se o Judiciário deve possuir 

caráter contramajoritário, no caso analisado, o ativismo judicial foi em sentido contrário. 
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Ou seja, mesmo que se tendo demonstrado no presente trabalho que, na maioria dos 

casos no Processo Penal, é o Estado que acusa, e a minoria o indivíduo acusado, o Judiciário 

assumiu um papel de ampliação majoritária que nem mesmo o legislador assumiu. Desse modo, 

há que se reconhecer que o Judiciário falha. Pode-se dizer mais, se é uma simples questão de 

quem erra por último, que erre o legislador, que possui legitimação popular. 

No terceiro capítulo, evidenciou-se o que seria o perfeccionismo judicial, em que o juiz 

busca interpretar e aplicar as normas vigentes da maneira mais adequada possível ao caso, de 

modo que, muitas das vezes, o caso é mais importante que a norma. Como descreveu Ladeira, 

em referência à leitura de Sunstein, sistemas judiciais de princípios, como o de Dworkin, são 

perfeccionistas e tendem a se esquecer dos problemas de legitimação popular inerentes a um 

Judiciário não eleito tomando decisões políticas. Desse modo, um sistema perfeccionista, por 

uma desconfiança, ainda que fundada, em relação ao Legislativo, confia no Judiciário além das 

possibilidades do juiz. 

O majoritarismo se ampara nas críticas ao perfeccionismo de modo a tender a briga de 

forças entre os poderes para o lado do Legislativo, justamente pela sua legitimação popular. 

Desse modo, coloca a legitimação popular e o sistema de deliberação majoritária do parlamento 

como determinantes para que se centralize a aplicação da lei em torno de um Legislativo 

democraticamente eleito. Contudo, o sistema não apresenta resposta satisfatória para abusos da 

maioria em relação a grupos minoritários, tendendo a balança para o legislador por um medo, 

muitas vezes fundado, da judicialização de questões naturalmente políticas. 

Assim, o presente trabalho não responde qual seria o modelo ideal para pacificar a 

relação muitas vezes conflituosa entre juiz e legislador, mas aponta a necessidade de que, em 

momentos futuros, se faça uma investigação mais detalhada sobre a questão. 
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