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RESUMO 

 

 

O Ministério Público recebeu um delineamento constitucional muito peculiar pela Constituição 

Federal de 1988 como instituição de controle e agente de transformações sociais, de maneira 

que as suas amplas missões devem se harmonizar com esse perfil constitucional. Uma 

inquietação causada pela atuação tradicional e pouco refletida do Ministério Público como 

órgão agente na defesa de direitos individuais indisponíveis foi a válvula propulsora para este 

trabalho. A pesquisa desenvolvida tem por objetivo analisar a atuação do Ministério Público 

como órgão agente na defesa de direitos individuais indisponíveis em busca de uma 

interpretação que compatibilize essa missão com o seu perfil constitucional na Constituição 

Federal de 1988. Para tanto adota como metodologia a pesquisa bibliográfica, incluindo, 

legislação, doutrina e decisões judiciais.  O estudo apresenta o percurso histórico transposto 

pelo Ministério Público até os dias atuais e os influxos do modelo estatal adotado na definição 

do seu perfil e da sua vocação na atual ordem constitucional. Destaca o Ministério Público como 

garantia institucional e instituição integrante do sistema de justiça, ressaltando a relevância da 

sua atuação como órgão de controle e como órgão agente de transformações sociais. Resgata a 

sua tradicional atuação como órgão agente na defesa de direitos individuais indisponíveis na 

primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Estadual de 1981. Enfatiza a 

institucionalização da Defensoria Pública apenas em 1988 e destaca o seu genuíno perfil 

constitucional e vocação à defesa do indivíduo. Num cotejo entre as duas instituições e os 

respectivos perfis constitucionais, discute sobreposição de atuações entre elas na defesa de 

direitos individuais indisponíveis, para concluir que a atuação do Ministério Público como 

órgão agente na defesa de direitos individuais indisponíveis é residual e que somente se 

compatibiliza com o seu perfil constitucional de agente de controle e de transformações sociais 

quando inexistir ou for ineficaz a Defensoria Pública ou a advocacia privada.  

 

Palavra-chave: Ministério Público; Perfil constitucional; Direitos individuais-indisponíveis; 

Órgão agente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Public Prosecution Service received a peculiar and solid design by the Federal Constitution 

of 1988 as a control institution and social change agent, in a way that the constitutional tasks 

harmonize with this constitutional profile. A concern caused by the traditional and little 

reflected operation of the Public Prosecution Service as the entity agent in defense unalienable 

individual rights was the driving valve for this work. Thus, the developed research aims to 

analyze the performance of the Public Prosecution Service as the agent entity in defense of 

unalienable individual rights in search for an interpretation that achieves compatibility with this 

mission and its constitutional profile in the Federal Constitution of 1988. For this purpose it 

adopts as methodology bibliographic research, including legislation, doctrine and judicial 

decisions. The study, then, presents a historic route transposed by the Public Prosecution 

Service until the present day and the outlines of the state model adopted in their profile defining 

and their calling in the current constitutional order. It highlights the Public Prosecution Service 

as a guarantee institution and institution integrant of the justice system, giving emphasis to the 

importance of its performance as a control agency and as a social change agent. It recovers its 

traditional performance as agent in defense of unalienable individual rights in the first National 

Organic Law of the State Prosecutor of 1981. It emphasizes the institutionalization of the Public 

Defender occurred only in 1988 and highlights their genuine constitutional profile and vocation 

to the defense of the individual. In a comparison between the two institutions and their 

respective constitutional profiles, it discusses overlapping of their performances in defense of 

unalienable individual rights, to conclude that the actions of the Public Prosecution Service as 

agent in defense of unalienable individual rights is residual and that only harmonizes with its 

constitutional profile of control and social change agent when the Public Defender or private 

law do not exist or be ineffective. 

 

Keywords: Public Prosecution Service; Constitutional profile; Unalienable individual rights; 

Agent institucion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Suplantando as trincheiras de um regime ditatorial, no qual demonstrada a fragilidade 

política das instituições e vivenciado desrespeito e esvaziamento de direitos e garantias apenas 

formalmente assegurados no texto constitucional, a Constituição Federal de 1988 inaugurou a 

nova ordem constitucional, celebrando a democracia e enunciando de maneira pródiga direitos 

e garantias fundamentais, o que comemorado pela sociedade sedenta por novos valores e 

direitos. 

O preâmbulo constitucional anunciou as promessas ali lançadas para a instituição de 

um Estado Democrático de Direito, destinado à asseguração do exercício de direitos sociais e 

individuais, a igualdade e a justiça como valores dessa sociedade fundada na harmonia social.  

.Nesse manancial de inovações o Ministério Público despontou como uma aposta para 

a concretização dessas promessas, assumindo uma posição estratégica na nova modelagem do 

Estado. Canalizou-se para ele grande monta dos anseios sociais, haja vista ter tomado assento 

como órgão estatal e desvinculado dos tradicionais Poderes do Estado, encarregado da defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Seu perfil constitucional delineou-se no sentido de conformação como defensor do regime 

democrático e dos interesses sociais, um agente de controle e de transformação social, o que 

acabou por aproximá-lo, cada vez mais, da sociedade.  

Ao Ministério Público, então, a Constituição Federal conferiu amplas atribuições, as 

quais foram sendo densificadas pela legislação infraconstitucional e pela atuação dos membros, 

nem sempre atenta à vocação constitucional da instituição e, muitas vezes, conformada a um 

tradicional exercício funcional. 

A formação de uma consciência institucional atenta à complexidade e à extensão das 

missões do Ministério Público no Estado Democrático de Direito, entretanto, ingressaram na 

pauta de debates, dados os desafios decorrentes da necessidade de consolidação do perfil 

traçado pela Constituição Federal para instituição. 

Racionalização das atribuições, regionalização da atuação e reestruturação de órgãos 

auxiliares conferiram, nos últimos oito anos, a tônica de discussões endógenas direcionadas à 

otimização do trabalho do Ministério Público e a assunção da sua identidade constitucional.  

A eficiência no cumprimento do seu dever constitucional e a preocupação em manter-

se acreditado e forte no contexto jurídico e social, levou a instituição a repensar, inclusive por 

ocasião de planejamentos estratégicos e orientações de órgão correcionais, a sua atuação.   
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A temática, todavia, supera o ambiente institucional e ingressa na seara acadêmica, 

haja vista que a compatibilidade do agir institucional e da atuação do Ministério Público com 

os desígnios constitucionais a ele direcionados exige uma compreensão do contexto no qual foi 

inserido por ocasião da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, a atuação do Ministério Público como órgão agente na defesa de direitos 

individuais indisponíveis, prevista no artigo 127 da Constituição Federal, provoca inquietação, 

não apenas em virtude da aparente contradição entre essa incumbência e o perfil constitucional 

de transformador social a ele atribuído, mas também em decorrência da previsão de outras 

funções essenciais à justiça, notadamente a Defensoria Pública, topograficamente situada no 

artigo 134 da Constituição Federal, que, preferencial e mais adequadamente, deveria assumir 

essa tutela. Essa, pois, é a problemática posta a discussão nessa pesquisa.  

A relevância da pesquisa, portanto, reside em trazer à reflexão, para além das cercanias 

institucionais, a tradicional atuação do Ministério Público na defesa dos direitos individuais 

indisponíveis frente ao seu perfil constitucional, o que poderá fomentar o debate e contribuir 

para uma análise crítica e um pensamento reflexivo dos seus membros que tenham acesso ao 

trabalho, assim como da sociedade e do Poder Judiciário, os quais poderão amadurecer qual a 

dimensão do Ministério Público, como órgão guardião da sociedade e do regime democrático, 

na atual ordem constitucional brasileira. 

Evidenciada a relevância da pesquisa e da problemática a ela atinente, insta ressaltar 

não haver estudos suficientes sobre a temática, valendo o registro de que mesmo o Poder 

Judiciário quando chamado a discutir a questão não a enfrenta com firmeza, sendo, pois, 

importante a produção de conhecimento no sentido de estimular um pensamento reflexivo sobre 

o assunto. 

Assim, no enfrentamento à problemática lançada, busca-se alcançar como objetivo 

geral da pesquisa a adequada interpretação da missão institucional do Ministério Público como 

órgão agente na defesa de direitos individuais indisponíveis diante do perfil constitucional 

traçado pela Constituição Federal de 1988, a partir de uma abordagem dedutiva, pautada em 

pesquisa bibliográfica documental, de livros, artigos, leis e jurisprudência. 

Estrutura-se, então, o trabalho em oito Capítulos, nele inseridos a introdução e a 

conclusão. No segundo capítulo apresenta-se a contextualização acerca da sociedade e do 

Estado, abordando-se a primeira, sob o aspecto sociológico, com amparo em Max Weber e 

Durkheim, oportunidade na qual, perpassa-se pela tendência humana para a sociabilidade, a 

partir do indivíduo, da comunidade e da sociedade, como decorrência de um processo 

adaptativo do homem. Ademais, sob um olhar político-jurídico busca-se um conceito adequado 
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para sociedade, bem como uma distinção entre sociedade civil e sociedade política. A partir 

dessa distinção entre sociedade civil e sociedade política, apresenta-se a concepção do Estado 

Moderno, assim como a visão contratualista acerca dele, com foco na temática do contrato 

social e da vontade geral em Rousseau, sem prejuízo do recurso a Hobbes, Locke e  

Montesquieu e a separação dos Poderes. São observadas as transformações do Estado Moderno. 

Do Estado Absolutista ao Estado Liberal. O Estado de Direito Liberal, Social e Democrático de 

Direito, com destaque para a mutação nos papeis do Estado, de abstencionista a 

intervencionista. Realiza-se tal aproximação com o escopo de aclimatar o leitor quanto ao 

contexto teórico a partir do qual decorrente o Ministério Público como instituição de Estado, 

bem como com o fim de demonstrar as peculiaridades que o modelo estatal adotado produz na 

conformação e no perfil de suas instituições. 

No terceiro capítulo abordam-se os direitos fundamentais e o Estado, com o fim de 

proporcionar ao leitor a percepção da correlação entre a evolução do Estado Moderno e aqueles 

direitos e a repercussão disso no sistema de justiça, notadamente nas instituições componentes 

desse sistema, inclusive, do Ministério Público, sem prejuízo da apresentação de conceitos 

básicos acerca da classificação dos direitos em individuais e coletivos, disponíveis e 

indisponíveis. Nesse sentido, efetua-se a análise da gradual evolução desses direitos 

fundamentais através de observações sobre as concepções justificadoras pertinentes, dos 

principais marcos históricos e legais e das dimensões de direitos. Apresentam-se, ainda, os 

debates sobre a tormentosa questão conceitual e terminológica, bem como sobre as suas 

principais características, prosseguindo-se para a análise desses na Constituição Federal de 

1988, com atenção à classificação adotada pelo legislador constituinte. Por fim, ocupa-se da 

demarcação das categorias de direitos, a partir da perspectiva da titularidade e da 

disponibilidade, conferindo-se especial enfoque à indisponibilidade dos direitos, em relação a 

qual é buscada conceituação e delimitação, o que se faz a partir, de um viés dogmático, através 

da análise do texto constitucional, da doutrina e da jurisprudência a propósito da expressão 

direitos indisponíveis. 

No quarto capítulo, realiza-se uma aproximação com o Ministério Público através da 

sua gênese e da sua evolução histórica, com o objetivo de proporcionar ao leitor o conhecimento 

e a intimidade necessários com a instituição e com os espaços que ocupou, com as funções que 

desempenhou e com as características que ostentou, inclusive no seu relacionamento com o 

Estado e com a sociedade. No ensejo, para fins de uma melhor contextualização, são feitas 

considerações acerca da etimologia da expressão Ministério Público e sobre o seu aspecto 

evolutivo, consideradas a sua origem remota e a moderna. Ademais, é analisado o Ministério 
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Público no Brasil até o tratamento conferido pela Carta Magna, oportunidade na qual, para fins 

didáticos, sistematiza-se essa análise em período colonial, período monárquico e período 

republicano.  Por fim, dada a relevância do modelo estatal adotado para a conformação do perfil 

do Ministério Público, discorre-se sobre o Ministério Público e as transformações do Estado 

Moderno, oportunidade na qual é analisada, inclusive, a conferência de atribuições como 

legitimado para a defesa de direitos transindividuais. 

No quinto capítulo, analisa-se o Ministério Público na Constituição Federal de 1988, 

o seu novo perfil constitucional de faceta voltado ao controle dos interesses mais caros à 

sociedade e à transformação social, como órgão de controle e agente promotor de mudanças 

sociais. No ensejo, este é observado sob o ponto de vista jurídico e também político-

institucional. Ademais, é traçada uma correlação entre o modelo de Estado Democrático de 

Direito brasileiro e a instituição, oportunidade na qual diagnosticam-se a sua missão 

constitucional e as funções institucionais, consoante definidas nos art. 127 e 129 da 

Constituição Federal. Abordam-se, ainda, as suas atribuições amplíssimas, com especial 

destaque para aquelas pertinentes à área cível, ressaltando-se a função como órgão de controle 

e como órgão agente na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, inclusive, com 

a inserção no debate de dados sobre a releitura institucional que tem sido dada às atribuições 

do Ministério Público pelos movimentos endógenos contemporâneos. Tal imersão ocorre com 

o afã de inserir o leitor no cerne do trabalho, isto é, na atuação do Ministério Público como 

órgão agente na defesa dos direitos individuais indisponíveis frente ao seu perfil e vocação 

constitucional, cuja discussão será retomada em momento oportuno, por ocasião de um capítulo 

conclusivo. 

No sexto capítulo, propõe-se uma apresentação entre o leitor e a Defensoria Pública, 

haja vista a sua pertinência e relevância no que tange à defesa do indivíduo. Para tanto, realiza-

se uma breve contextualização histórica, traçando-se o genuíno perfil constitucional da 

instituição. 

No sétimo capítulo, discute-se o ponto nevrálgico do trabalho, a saber: a defesa dos 

interesses individuais indisponíveis pelo Ministério Público frente ao seu atual perfil 

constitucional, o que se faz retomando parte dos conceitos e das definições já lançadas, em uma 

espécie de capítulo conclusivo. Nesse sentido, realiza-se um cotejo entre o Ministério Público 

e a Defensoria Pública, inicialmente sob a concepção de acesso à justiça de Mauro Cappelletti, 

para em seguida cotejá-los na perspectiva da defesa dos direitos individuais indisponíveis. 

Nesse contexto, apresenta-se a problemática na qual envolta a defesa dos direitos individuais 

indisponíveis pelo Ministério Público na seara da compreensão do artigo 127 da Constituição 
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Federal e partir disso busca-se uma adequada interpretação para o dispositivo e que harmonize 

essa missão com o perfil constitucional traçado para a instituição.  
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2 SOCIEDADE E ESTADO 

 

Neste Capítulo inaugural apresenta-se a contextualização acerca da sociedade e do 

Estado, enfatizando-se a correlação entre esses elementos por ocasião da forjadura do Estado. 

Nesse sentido, sob o aspecto sociológico, com amparo em Max Weber e Durkheim, é 

perpassada a tendência humana para a sociabilidade e traçados alguns apontamentos sobre o 

indivíduo, a comunidade e a sociedade, abordando-se essa como decorrência de um processo 

adaptativo do homem. No ensejo, também sob um olhar político-jurídico busca-se um conceito 

adequado para sociedade, bem como uma distinção entre sociedade civil e sociedade política. 

A partir dessa distinção entre sociedade civil e sociedade política, apresenta-se a 

concepção do Estado Moderno, assim como a visão contratualista acerca dele, abordando-se o 

Estado como criação e instrumento da vontade humana, decorrente da sociedade e destinado a 

atender os seus fins. A temática do contrato social e da vontade geral em Rousseau é analisada 

com especial ênfase, embora sejam destacados pontos divergentes entre ele, Hobbes e Locke. 

Também Montesquieu e a separação dos Poderes são observados quando da introdução às 

transformações do Estado Moderno. No ensejo, as versões desse, notadamente o Estado 

Absolutista e o Estado Liberal, sem prejuízo das diversas facetas do Estado de Direito, Liberal, 

Social de Direito e Democrático de Direito são apresentadas ao leitor tendo por norte a mutação 

nos papeis do Estado, de abstencionista a intervencionista.  

Realiza-se tal aproximação com o escopo de aclimatar o leitor quanto ao contexto 

teórico a partir do qual decorrente o Ministério Público como instituição de Estado, bem como 

com o fim de demonstrar as peculiaridades que o modelo estatal adotado produz na 

conformação e no perfil de suas instituições, o que será resgatado no curso do trabalho. 

 

2.1 DO INDIVÍDUO À SOCIEDADE. DA SOCIEDADE AO ESTADO 

 

Para um apanhado geral sobre a sociedade e a sua relação com o Estado, impõe-se 

inicialmente uma visão sociológica para a fixação de conceitos básicos, notadamente 

consistentes na distinção entre sociedade e comunidade. 

Nesse norte, a princípio, convém referir que o homem-indivíduo, como animal 

racional, dotado de uma série de necessidades, possui uma tendência, de por si, constituir-se 

como um membro social. Daí decorrendo, portanto, a necessidade de agrupamento.     

Estudos arqueológicos pré-históricos e de etnologia de povos primitivos, segundo 

Eliane Nascimento de Melo, demonstram que quanto menor é o domínio do homem sobre a 

natureza, maior é a demanda pela associação a semelhantes, através de grupos coesos, sendo 
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possível inferir, portanto, diante desse olhar sociológico, que a convivência em sociedade é 

inata ao homem desde os primórdios1.  

Esse agrupamento social, entretanto, galgou estágios e formas até atingir o modelo de 

sociedade. Nesse sentido, é possível traçar uma linha evolutiva partindo do indivíduo, 

perpassando pela comunidade, até o alcance da sociedade, sem olvidar do elemento massa, 

também pertinente ao agrupamento humano e determinante para a fenomenologia das 

sociedades de massa.  

Com frequência as comunidades são encaradas como um produto espontâneo da vida 

social, resultantes de sentimentos subjetivos individuais para a constituição de um todo; como 

tradicionais e agregadoras, enquanto as sociedades como modernas e, em certa medida, 

desagregadoras. 

Paulo Bonavides, distinguindo comunidade de sociedade sob o viés sociológico, 

delineia a primeira como forma de vida e de organização social, na qual impera uma 

solidariedade inconsciente decorrente de vínculos afetivos e de dependência entre os 

componentes do grupo, ao passo em que desenha a segunda como decorrência de uma ação 

conjunta e racional dos indivíduos a ela pertencentes. Ademais, informa que aquela antecedeu 

a essa, destacando ser a comunidade matéria e substância, enquanto a sociedade, forma e 

ordem2.    

A propósito da solidariedade como componente inafastável das comunidades, vale a 

lembrança a Max Weber, para quem a comunidade, como relação social, orienta-se por uma 

ação social baseada no sentido de solidariedade, resultante de ligações emocionais e tradicionais 

entre os participantes da comunidade, enquanto a sociedade como relação social resulta de um 

equilíbrio entre interesses motivados por juízos racionais, direcionados para valores ou fins 

determinados3.  

Ainda nesse campo da Sociologia Jurídica, no sentido de solidariedade e das distinções 

entre comunidade e sociedade, embora não apresente essa diferenciação de maneira tão patente, 

convém recorrer a Durkheim, haja vista ter discorrido sobre a ideia de solidariedade entre os 

membros sociais como o vetor para a convivência. No ensejo, Durkheim revela uma intensa 

solidariedade em comunidades primitivas, derivada de similitudes e de elementos homogêneos 

entre os membros desses agrupamentos humanos, o que desagua em uma consciência coletiva 

                                                
1 MELO, Eliane Nascimento de. A Crise Ética do Direito na Sociedade Brasileira. p. 289- 304. In: CUNHA, Djason 

B. Della (Org.). Direito e Sociedade. Série II. Natal: Ágape, 2001, p. 290.       
2 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 59 -60. 
3 WEBER, Max. Conceitos Básicos de Sociologia. Tradução: Rubens Eduardo Ferreira Frias e Gerard George 

Delaunay. São Paulo: Centauro. 2002, p.70. 
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e numa coletividade prevalente sobre todas as relações, absorvendo a personalidade dos 

indivíduos primitivos. Essa solidariedade o autor denomina como solidariedade mecânica. A 

ela, todavia, contrapõe a solidariedade orgânica, que ganha espaço a partir do desenvolvimento 

do trabalho social, na qual a individualização no espectro da coletividade adquire mais destaque 

em virtude da diferenciação entre os indivíduos na sociedade4.  

Em que pese Durkheim não tratar, de maneira categórica, da diferença entre 

comunidade e sociedade, parece não ser grande ousadia relacionar a comunidade como anterior 

à sociedade e fixá-la em uma solidariedade mecânica, ao passo em que a segunda em uma 

solidariedade orgânica. Observe-se nesse ponto certa similitude entre Durkheim e Max Weber, 

eis que ambos situam a solidariedade decorrente de vínculos tradicionais como substrato da 

comunidade e fatores racionais tendentes ao equilíbrio entre interesses como pano de fundo das 

sociedades.    

A partir disso e de uma maneira mais simplista é possível afirmar que com o 

surgimento de uma teia mais complexa de relações e de conflitos apresenta-se a necessidade de 

ordenação dessas comunidades, momento a partir do qual, sob a perspectiva sociológica, 

aparece a sociedade como espécie de grupo humano, dotado de poder social e organizado para 

alcançar uma finalidade comum. 

Deduz-se, portanto, conforme Paulo Bonavides, que a sociedade é um estágio mais 

adiantado da vida social, não se confundindo com a comunidade, embora não a tenha eliminado, 

eis que nos limites da sociedade, que busca fins racionais previamente ordenados, ainda 

subsistem formas comunitárias, cujos laços entre os indivíduos se projetam a partir de um plano 

inconsciente e irracional5.  

Independentemente da denominação que possa receber a coletividade de indivíduos, o 

que importa perceber é a tendência natural associativa, que é tratada por Paulo Nader como o 

fenômeno da sociabilidade humana, decorrente do processo adaptativo ao qual o homem está 

sujeito e sem o qual não pode se realizar completamente6. 

Superada a temática sociológica e fixados os conceitos básicos de comunidade e 

sociedade, autoriza-se a incursão sobre a sociedade numa perspectiva jurídico-política.  

No ensejo, convém esclarecer que tão somente a conceituação de sociedade já é 

delicada, eis que poderá importar numa fundamentação da sociedade a partir de concepção 

                                                
4 DURKHEIM, Emile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Abril Cultural, 1789, p. 25- 35.  
5 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 59 -60. 
6 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 30-32. 
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mecanicista ou organicista, o que alterará, por completo, a percepção da prevalência da 

coletividade ou do indivíduo no âmbito da sociedade. 

No ensejo, Paulo Bonavides esclarece que embora sejam Aristóteles e Platão as 

referências filosóficas organicistas – sendo para o primeiro, o homem um animal social - a 

compreensão do homem como um ser social ou como um animal político, por si só, não encerra 

um posicionamento organicista ou mecanicista a propósito dos fundamentos da sociedade. 

Explica, portanto, que se a sociedade se apresentar como valor primário ou fundamental, 

importando numa realidade nova e superior ao indivíduo, efetivamente, haverá adesão à teoria 

orgânica. Retorque, por outro lado, que se o indivíduo se apresentar como o núcleo irredutível 

da ordem social, sem que a ordenação seja a ele prevalente, reconduzindo-se essa ordem ao 

indivíduo como seu sujeito embrionário, a adesão será à teoria mecânica7.  

Ultrapassado esse aspecto, por ora, a primeira questão a ser esclarecida, no que tange 

à análise da sociedade a partir de um ponto de vista jurídico-político, é se há identidade entre 

sociedade e Estado, bem como a relação entre eles. 

Darcy Azambuja, na seara da sua Teoria Geral do Estado, distingue sociedade, 

Sociedade e sociedade política. A primeira, composta por grupos sociais, a exemplo de grupos 

familiares, religiosos, etc; a segunda, resultado da reunião desses grupos sociais e por fim, a 

terceira, a sociedade política, por ele identificada como o Estado, que conclui ser uma sociedade 

por constituir-se como um grupo de indivíduos unidos e organizados permanentemente para a 

realização de um objetivo comum, no caso, o bem público8. Paulo Bonavides, por sua vez, 

percebe a Sociedade como uma realidade intermediária entre o indivíduo e o Estado, superior 

a esse último, embora inferior ao primeiro, como medida e valor9. 

Em conclusão parcial e a partir de uma leitura contemporânea à luz da Teoria do Estado 

e da Ciência Política, assim, mostra-se adequada a distinção entre sociedade e Estado.   

Ocorre que para a análise desse assunto, revela-se inafastável, no entanto, o recurso 

aos contratualistas, que por ocasião da produção do pensamento acerca do Estado Moderno, 

trabalharam com a temática da Sociedade e do Estado, traçando distinções entre sociedade civil, 

sociedade política, estado civil, estado da natureza, a partir da ideia de um contrato social, como 

elemento para a forjadura do Estado Moderno10. 

                                                
7 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 55. 
8 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 39. ed. São Paulo: Globo, 1998, p.2.  
9 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 60. 
10 Vale referir que embora se credite aos contratualistas a utilização da expressão sociedade civil, Leonardo Avritzer 

faz referência a sua utilização por Aristóteles quando tratou da dicotomia família-sociedade civil. No ponto, vale 

conferir: AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil: além da dicotomia Estado-mercado. In: AVRITZER, Leonardo 

(Org.). Sociedade Civil e Democratização. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 32.  
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Sobre a matéria, Norberto Bobbio, em busca de um significado para sociedade civil, 

ressalta que a expressão, na história do pensamento político, sofreu diversas variações, 

guardando, na sua acepção original, identidade com a Sociedade Política e com o Estado, 

embora na linguagem atual, prevaleça uma contraposição entre Sociedade Civil e Estado. 

Assim, em resgate aos jusnaturalistas, promovendo um diálogo entre as ideias de Hobbes, 

Locke e Rousseau, destaca que para os dois primeiros, sob uma perspectiva dicotômica entre o 

Estado de natureza e o Estado civil, o Estado ou Sociedade Civil, decorrente do contraste com 

o estado primitivo, no qual presentes apenas leis naturais, nasce como instituição de poder 

comum apta a garantir aos seus associados individuais bens fundamentais, a exemplo de paz, 

liberdade, propriedade e segurança. Adverte, entretanto, que para Rousseau a Sociedade Civil 

é a civilizada, não necessariamente a política, essa última decorrente apenas do contrato 

social11. 

Ainda Bobbio, tratando das diversas acepções de sociedade civil, bem como da ideia 

dessa como sociedade civilizada, observa que para a sua adequada compreensão em Rousseau 

faz-se necessária a observância de alguns elementos, a saber: sociedade civil, sociedade 

civilizada e sociedade política, estado da natureza, estado da corrupção e estado civil. Diante 

disso, esclarece que no pensamento de Rousseau no Estado de natureza, o homem natural se 

basta, satisfazendo suas necessidades essenciais. Acontece que após a instituição da propriedade 

privada, da agricultura e da metalurgia, os instintos humanos egoístas são aguçados e ensejam 

exploração do homem pelo homem, caindo esse, então, em um estado de corrupção, ao qual 

Rousseau denomina de sociedade civil, com certo grau de civilização, intermediário entre o 

estado da natureza e a sociedade política. É desse estágio, então, que o homem deve sair, através 

do contrato social, o qual tem por norte o reestabelecimento da paridade entre os homens 

vivenciada por ocasião do estado da natureza12. 

Maria Fátima Simões Francisco, outrossim, fornece elementos para o entendimento do 

pensamento de Rousseau, pontuando que antes de publicar o Contrato Social, no qual se ocupou 

de como se daria uma sociedade justa e uma ordem política legítima, em 1753, o autor escreveu 

o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, oportunidade 

na qual traçou a história dos povos humanos, destacando que a desigualdade entre os homens é 

artificial e convencional, que o homem civilizado é uma degeneração do homem da natureza, 

                                                
11 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. PASQUINHO. Gianfranco. Dicionário de Política. v. I. 

Coordenação da Tradução: João Ferreira. 11. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 1998, p. 1204-1206.  
12 BOBBIO, Noberto. Estado, Governo, Sociedade. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 14. ed. São Paulo: 

Editora Paz e Terra. 2007, p. 48. 
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haja vista ter o primeiro no seu processo transformativo perdido as disposições primitivas de 

liberdade, igualdade, bondade e felicidade, inerentes ao homem da natureza13.      

Retomando o que se falava acerca de Estado e Sociedade, deduz-se que os conceitos 

de sociedade civil são distintos para Hobbes, Locke e Rousseau. Para os dois primeiros, a 

sociedade civil já é o produto da transformação do Estado da natureza, após o contrato social, 

correspondendo, pois, à sociedade política e ao Estado, em contraposição à sociedade natural; 

por outro lado, para Rousseau, a sociedade civil, após o contrato social resta superada, dando 

espaço para a sociedade política. O contrato social, portanto, rompe com a sociedade civil e 

com o estado de corrupção, retornando o homem para as condições de igualdade e de liberdade 

que já lhe eram asseguradas no Estado de natureza.    

Com efeito, embora existam pontos de conflito entre Hobbes, Locke e Rousseau, é 

possível concluir que a partir das teorias contratualistas que buscam justificar a origem do 

Estado Moderno, esse pode ser encarado como instrumento de controle social, parte da 

estruturação social.  

Nesse contexto, fixando a abordagem no pensamento de Rousseau e no seu contrato 

social, o Estado encontra seus fundamentos numa necessidade dos homens de retorno ao seu 

estado primitivo, de maneira a impedir que a ação social esvazie a ordem decorrente do estado 

da natureza.  

Nesse sentido, ao tratar do pacto social, Rousseau apresenta a agregação das forças 

dos homens e a formação de um corpo moral e coletivo, de comum acordo, como a única 

possibilidade de resistência aos obstáculos à conservação do estado natural, problematizando, 

todavia, a eventual disposição de liberdade14 que poderia advir disso, para concluir que a 

alienação total da liberdade pelos pactuantes associados e a prevalência de uma vontade geral 

assegura a liberdade de um todo indivisível15.   

Na proposição do pacto social como elemento justificador e formativo do Estado, 

decorrente do assentimento dos indivíduos particulares, Rousseau se vale de uma série de 

expressões para identificar os partícipes do contrato social e as suas funções, a saber: homem, 

particular, associado, indivíduo, comunidade, corpo moral e coletivo, corpo político, corpo do 

                                                
13 FRANCISCO, Maria Fátima Simões. Jean Jacques Rousseau – O ápice do Republicanismo. p. 256-273. In: 

FILHO, Agassiz Almeida; BARROS, Vinícios Soares de Campos (Org.). Novo Manual de Ciência Política. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros. 2013, p. 263-264.    
14 Destaque-se que Rousseau enfrenta a liberdade como inata ao homem, seu elemento caracterizador, de maneira 

a compreender a renuncia à própria liberdade como a renúncia à qualidade de homem e de conseguinte, à 

humanidade. Observe-se, outrossim, que ao revés da visão sociológica apresentada linhas acima, Rousseau não 

enfrenta o homem com um animal social, compreendendo que a sociedade decorre do pacto social. 
15 ROUSSEAU, Jean-Jaques. Do Contrato Social. Tradução: Ronaldo Roque da Silva. Edição Eletrônica: 

Ridendo Castigat Mores. p. 23-26. Disponível em: <www.jahr.org>. Aceso em: 5 jul. 2016. 
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povo, povo, cidadãos, vassalos, Estado, Soberania, Governo, governante, autoridade, corpo 

político. Ademais, trabalha com conceitos de vontade geral e vontade particular para explicar o 

funcionamento da engrenagem de maneira a maximizar a liberdade dos indivíduos.  

No ensejo, consoante Rousseau, o ato associativo volitivo decorrente do acordo 

comum entre os homens, enseja a formação de uma comunidade e de um corpo moral e coletivo, 

sujeitos ao que chama de vontade geral, essa decorrente da soma das vontades comuns de todos 

os associados coletivamente, os quais compõem o povo, mantendo também a sua 

individualidade como cidadãos, ao participarem da autoridade soberana e como vassalos, ao se 

sujeitarem as leis do Estado. Ainda nesse cenário, o Estado e a Soberania, essa o corpo político, 

são tratados como decorrência do corpo moral ou coletivo, sujeitando-se à vontade geral16.   

O Estado e a sociedade, portanto, são enfrentados sob a perspectiva do consentimento, 

decorrente da vontade geral, somente se justificando o Poder na vontade geral do povo e 

funcionando o soberano como mandatário dessa vontade. Assim, conforme Rousseau, a 

oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento da sociedade, tendo a 

conciliação desses interesses, em um interesse geral, tornado possível a Sociedade e o Estado, 

somente dirigido pela vontade geral17. 

Sintetizando as ideias de Rousseau no Contrato Social, Maria Fátima Simões 

Francisco observa que para o autor a sociedade não é natural e somente decorre de um ato 

deliberativo, no caso, de um contrato. Ademais, esclarece que a formação da comunidade, 

reunida em uma única vontade, não aniquila o indivíduo, mas apenas assegura que com a 

alienação de todos os seus direitos em favor da daquela, somente serão reconhecidos como 

direitos dos associados aqueles conferidos pela vontade de todos. Ressalta, também, que é o 

corpo coletivo, a pessoa moral, a sociedade que dá nascimento à soberania, autoridade máxima 

resultante da comunidade, que somente pode ser exercida pela vontade dessa, denominada por 

Rousseau como vontade geral18. 

Perceba-se que o papel da vontade geral no pacto social de Rousseau é determinante 

para o adequado funcionamento do sistema decorrente do contrato social. Essa vontade geral é 

                                                
16 ROUSSEAU, Jean-Jaques. Do Contrato Social. Tradução: Ronaldo Roque da Silva. Edição Eletrônica: 

Ridendo Castigat Mores. p. 26-29. Disponível em: <www.jahr.org>. Aceso em: 5 jul. 2016. 
17 Ibid. 
18 FRANCISCO, Maria Fátima Simões. Jean Jacques Rousseau – O ápice do Republicanismo. p. 256-273. In: 

FILHO, Agassiz Almeida; BARROS, Vinícios Soares de Campos (Org.). Novo Manual de Ciência Política. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros. 2013, p. 270-272.    
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tratada pelo autor como o substrato coletivo das consciências individuais, pelo interesse comum 

que une as vontades individuais19. 

No Contrato Social, Rousseau apresenta além da vontade geral ou soberana, a vontade 

particular, a coorporativa e a vontade de todos, ressaltando, entretanto, que a vontade geral é 

prevalente sobre as demais. No ensejo, identifica cada uma dessas vontades na pessoa do 

magistrado, representante do Governo, esse o corpo intermediário entre o Estado e o corpo 

social, destacando que a vontade privada ou particular se revela voltada apenas ao interesse 

pessoal, que a vontade corporativa se mostra geral apenas em relação ao Governo e particular 

em relação ao Estado e por fim, que a vontade do povo ou soberana, sim, é geral em relação ao 

Estado e ao Governo20.   

Advirta-se que, em Rousseau, a vontade geral não se confunde com a vontade 

coorporativa, com a vontade da maioria ou com a vontade de todos. A vontade coorporativa, 

por exemplo, pode decorrer de interesses comuns de determinados grupos, que podem se 

apresentar como interesses gerais para esse grupo, mas não para o Estado. Assim, o critério da 

maioria não necessariamente funcionará como elemento identificador da vontade geral. 

Ademais, a vontade de todos, presa a interesses particulares e resultado da soma de vontades 

particulares, também não se confunde com a vontade geral, relacionada aos interesses comuns. 

Daí porque, para Rousseau a vontade geral não é geral por ser de todos, mas por ser idêntica 

em todos os associados, decorrência de um interesse comum, ao contrário da vontade de todos, 

decorrente apenas de interesses particulares21.  

Analisando a vontade geral em Rousseau, Marcio Moreno Pinto anota que a vontade 

geral naquele pode ser compreendida como uma face da vontade individual, comum a todos os 

pactuantes, permitindo a harmonização de todas as vontades individuais no reconhecimento de 

valores e de objetivos comuns, o que, todavia, não importa numa supressão absoluta da vontade 

individual, haja vista a possibilidade dos indivíduos associados, em determinadas 

circunstâncias, oporem a vontade individual à geral22.   

Vencida essa breve análise de Rousseau e em resgate ao que exposto linhas atrás 

quanto à delicadeza em conceituar a sociedade, cotejando a perspectiva desse com a de Paulo 

                                                
19 ROUSSEAU, Jean-Jaques. Do Contrato Social. Tradução: Ronaldo Roque da Silva. Edição Eletrônica: 

Ridendo Castigat Mores. p. 26-29. Disponível em: <www.jahr.org>. Aceso em: 5 jul. 2016. 
20 Ibid. 
21 Ibid.. 
22 PINTO, Marcio Moreno. A noção da vontade geral e seu papel no pensamento político de Jean Jacques Rousseau. 

Cadernos de ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. v. 7. 2005. p. 83-97. Disponível em: 

<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/60697/mod_resource/content/1/A-nocao-de-vontade-geral.pdf>. 

Acesso em: 5 jul. 2016.  
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Bonavides, é possível enquadrá-los, respectivamente como organicista e mecanicista quanto 

aos fundamentos da sociedade, isso porque, em Rousseau há, claramente, a prevalência do 

corpo social sobre o indivíduo, ao passo de que em Bonavides o indivíduo prevalece sobre o 

todo. 

Ainda nesse quadrante, retomando o questionamento inicial a propósito da 

correspondência ou correlação entre Sociedade e Estado, para fins de fechamento do debate, 

vale referenciar Norberto Bobbio, haja vista que apresenta a atual dicotomia entre Sociedade e 

Estado como decorrência do processo político-histórico, ressaltando a relevância de Maquiavel 

para a compreensão do Estado como Estado-máquina, não mais como Estado-sociedade, assim 

como o reflexo do nascimento da sociedade burguesa nesse processo. No ensejo, Bobbio 

observa que embora a dicotomia entre a Sociedade Civil e o Estado possam ser creditados ao 

processo evolutivo do Estado Moderno, com as transformações desse, notadamente com a 

evolução do Estado Liberal para o Estado Social, houve, paradoxalmente, uma socialização do 

Estado e uma estatização da Sociedade, respectivamente, com o reconhecimento de direitos 

sociais e a ampliação das esferas de participação da sociedade no contexto das opções políticas, 

para, então, concluir que são necessários um ao outro, atuando de forma separada, porém 

contígua, distinta, porém independente, num sistema social complexo23. 

Em resgate ao que foi exposto até aqui, então, é possível concluir que sob a perspectiva 

sociológica a sociedade se apresenta como decorrente do fenômeno da sociabilidade humana, 

um estágio avançado da vida social, que galgou etapas partindo do indivíduo, perpassando por 

comunidades até atingir a forma organizativa de sociedade, estando as primeiras relacionadas 

a fatores emocionais e tradicionais, enquanto as últimas pautadas em critérios e vínculos 

racionais. Sob uma perspectiva político-jurídica, infere-se que a relação da Sociedade com o 

Estado está pautada no caráter consensual e volitivo para a forjadura de ambos, notadamente 

no pensamento de Rousseau, para quem a vontade geral e o contrato social são elementos 

indispensáveis para a formação da Sociedade e do Estado, sendo a vontade geral o motor desse, 

à qual está obrigatoriamente atrelado. Por fim, deduz-se, ainda numa visão político-jurídica, 

que a atual dicotomia entre Sociedade e Estado não os afasta por completo, aproximando-os, 

no complexo sistema social do qual são componentes, haja vista a estatização da sociedade e a 

socialização do Estado por ocasião das transformações do Estado Moderno e a adoção do 

modelo de Estado Social. 

 

                                                
23 BOBBIO, Noberto. Estado, Governo, Sociedade. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 14. ed. São Paulo: 

Editora Paz e Terra. 2007, p. 50-52. 
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2.2 ESTADO MODERNO E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

A partir das linhas até aqui traçadas é possível inferir a correlação entre o Estado e a 

Sociedade, bem como a relevância do Estado Moderno nesse cenário, daí porque se revela 

oportuna a abordagem da temática, assim como uma breve imersão nas transformações 

vivenciadas pelo Estado nesse contexto, inclusive para fins de construção de algum substrato 

teórico para o enfrentamento do perfil constitucional do Ministério Público na atualidade e da 

sua atuação em determinadas matérias, o que se afigura o objeto deste trabalho. 

 

2.2.1 Nascimento do Estado Moderno: uma visão contratualista 

 

A princípio, vale fixar como baliza histórica e temporal para situar o nascimento do 

Estado Moderno a superação do Medievo e de conseguinte, da sociedade medieval e dos 

elementos que nela se fizeram presentes, a exemplo do cristianismo, das invasões bárbaras e do 

feudalismo. 

É nesse quadrante, inclusive, que Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais 

delimitam a origem do Estado Moderno: na passagem da forma estatal pré-moderna medieval 

para o Estado Absolutista, diante das necessidades decorrentes do capitalismo e da burguesia 

então ascendentes24.  

A partir desse paradigma, poder, soberania, governo, território e povo passam a 

interessar como características. A despersonalização do poder, a confirmação de soberania e a 

separação entre a sociedade civil e o Estado são marcas desse novo momento, embora se 

reconheça o Estado como decorrência da sociedade e como a sua ordem política. 

É em razão desses aspectos que Paulo Bonavides argumenta se resumir o Estado 

Moderno no processo de despersonalização do poder, na passagem do poder de pessoas para 

instituições, na migração de um poder de fato para um poder de direito25. 

Indo um pouco além, o que parece ser mais adequado, Lenio Luiz Streck e José Luis 

Bolzan observam que a organização burocrática, através do monopólio do sistema monetário, 

do monopólio do sistema fiscal, também do monopólio da realização da justiça e do exército 

                                                
24 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 28. 
25 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 106. 
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nacional, através de agentes do Poder Soberano, apresenta-se como elemento fundamental para 

a realidade material do Estado26.   

Certo é que a partir de um olhar contratualista o Estado Moderno é visto como 

instrumento da vontade humana, destinado a atender determinados fins que justificaram a sua 

criação, contrapondo-se, pois, a formas estatais pré-modernas que não atingiram com eficiência 

esse mister, assim como às concepções de que o Estado (e mesmo a sociedade) decorria de uma 

ordem divina ou natural, que não poderia ser questionada racionalmente.  

Para Bobbio, aliás, o Estado Moderno como decorrência do contrato social é um 

projeto racional da humanidade quanto à ordem estatal, sendo a passagem do Estado da 

Natureza para o Estado Civil a tomada de consciência pelos indivíduos quanto aos 

condicionamentos a que está sujeita a vida em sociedade27. 

Conforme já assinalado no tópico anterior, inclusive, os contratualistas Hobbes, Locke 

e Rousseau propõem uma visão instrumental do Estado, justificando a origem desse e mesmo 

o fundamento do poder político no consenso, através do contrato social, que guarda nuances 

em cada um deles. Em que pesem as divergências, de maneira geral, trabalharam com os 

conceitos de estado da natureza, de contrato social e de estado civil, a fim de, racionalmente, 

justificar a origem do Estado e do Poder. 

Acerca da teoria contratual da origem do Estado, Darcy Azambuja observa que 

Aristóteles e São Tomás já referenciavam o limiar do Estado e da sociedade política entre os 

membros da sociedade humana, entretanto, adverte que essa hipótese e o contrato social, 

efetivamente, ganharam relevo com Hobbes, Spinosa, Grotius, Puffendorf, Tomasius, Locke e 

Rousseau28.    

Diante disso, convém, brevemente apresentar a estrutura básica do Estado Moderno 

na visão contratualista a partir dos conceitos acima apontados. Nesse sentido, de maneira geral 

e em uma apertada síntese, o estado de natureza se apresenta como a existência humana fora de 

um contexto social organizado; o contrato social como o mecanismo por meio do qual se perfaz 

o estado civil e se justifica a legitimidade do poder político, em decorrência do consenso dos 

indivíduos que se encontravam no estado de natureza e que através do pacto ingressam no 

estado civil. Perceba-se, assim, que, em moldes simplistas, o pensamento contratualista pode 

ser esquematizado da seguinte forma: o homem no estado de natureza, por motivos diversos, 

                                                
26 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 45. 
27 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. PASQUINHO. Gianfranco. Dicionário de Política. v. I. 

Coordenação da Tradução: João Ferreira. 11. ed. Brasília: Universidade de Brasília. 1998, p. 428. 
28 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 39. ed. São Paulo: Globo. 1998, p. 99. 
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demanda uma organização social aprimorada, daí porque, através de um pacto, o contrato social, 

é inaugurado o estado civil.  

Acontece que embora os contratualistas convirjam no sentido da inevitabilidade do 

contrato social para a construção desse novo cenário político, divergem no que tange à 

configuração do estado da natureza, ao conteúdo do pacto social e aos fins e limites do estado 

civil, o que acaba por interferir na percepção que cada um tem acerca do Estado.  

Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais condensam essas diferenças, expondo 

que em Hobbes o estado de natureza é um estágio pré-político e pré-social, traduzindo uma 

guerra, na qual todos se voltam contra todos, apresentando-se o homem como o lobo do homem, 

em Rousseau, todavia, estado de natureza e primitivo da humanidade, é definido como estado 

histórico de felicidade, com a satisfação plena dos homens, posteriormente corrompida no 

decorrer do desenvolvimento humano, já em Locke, também pré-político e social, o estado de 

natureza consubstanciava uma paz relativa, haja vista certo domínio racional de paixões e 

interesses;  o contrato social, por sua vez, é em Hobbes um pacto em favor de terceiro, por meio 

do qual os indivíduos, submetidos à guerra no estado de natureza, no intuito de preservação da 

vida, transferem ao Leviatã todos os seus poderes, em toca de segurança, em Locke, é um pacto 

de consentimento direcionado à preservação de direitos já existentes no estado de natureza, por 

meio do qual os indivíduos concordam, à unanimidade, para a entrada no estado civil e para a 

formação do governo, que assume o princípio da maioria, em Rousseau é decorrência da 

renúncia de todos os interesses dos indivíduos em favor da coletividade, para a formação de 

uma vontade geral, de maneira que o homem rousseauniano só deve obedecer a consciência 

pública; por fim, o estado civil constitui em Hobbes um novo poder, ilimitado e absoluto, haja 

vista a ausência de amarras no seu estado de natureza, em Locke o poder estatal decorrente 

desse estado é circunscrito aos direitos pré-sociais, direitos naturais dos indivíduos já no estado 

de natureza, garantidos mais eficazmente pelo soberano por ocasião da passagem para o estado 

civil, em Rousseau, o estado civil é decorrência da vontade geral e um retorno à liberdade 

humana no estado de natureza, nele, a defesa do bem comum minimiza as possibilidades 

individuais do cidadão, que faz parte de um Estado democrático, pertencente a toda a 

comunidade, detentora da vontade geral, e não apenas a um cidadão29. 

Perceba-se nesse sentido que Hobbes possui veia absolutista, Locke liberal e Rousseau 

democrática, consoante Rodrigo Cançado Anaya Rojas, para quem o primeiro pregou um 

governo absoluto e onipotente, representado por um só governante através da monarquia, o 

                                                
29 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 30-39. 
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segundo, pai do liberalismo, fomentou o surgimento da ideia de Estado de Direito, no que foi 

complementado por Montesquieu, em seu Espírito das Leis, e por fim o terceiro, trabalhou 

conceitos importantes para a ideologia do Estado Democrático de Direito30.  

Destaque-se dentre os contratualistas Rousseau, já abordado no tópico anterior, para 

quem o Estado Moderno é um mecanismo de controle social e de correção para o 

desvirtuamento do homem durante o seu processo desenvolvimento, sendo decorrência do 

contrato social, que assegura o retorno daquele, por meio de um poder democrático pautado 

numa vontade geral, em igualdade de condições e de liberdade, a parâmetros ideais de 

convivência. Nesse sentido, vale observar que para aquele o Estado é republicano e 

democrático, eis que guiado pelo interesse público e pela vontade geral, mediante a participação 

de todos os associados. 

A propósito da visão de Rousseau, aliás, Marcelo Pedroso Goulart observa que o pacto 

social confere poderes ao conjunto de homens coletivamente considerados, legitimando-os com 

um corpo político destinado à realização do bem comum, guiado pela vontade geral, que 

também norteia a confecção de leis, as quais dirigem o que Rousseau chamou de Estado 

republicano31.   

Note-se, pois, que as discussões pertinentes à instituições, soberania, centralização e 

Separação de Poderes, formas e regimes de governo estão umbilicalmente ligadas ao Estado 

Moderno, que se transformou ao longo dos séculos, adotando versões diversas.  

Nesse contexto, então, importa perceber que, inicialmente, todo o poder político e a 

soberania esteve nas mãos da Monarquia, que a exercia de maneira absoluta. Entretanto, diante 

de abusos decorrentes dessa autoridade monolítica sugeriram-se mudanças no eixo de poder do 

Estado Moderno. Discutiu-se, assim, a separação dos poderes em detrimento do poder absoluto 

do monarca. 

Impõe-se nesse campo a referência a Montesquieu, que na França pré-revulocionária, 

na qual conviviam o clero, a nobreza, governando através de uma monarquia absolutista e 

desgastada, e o povo, no qual inserida uma burguesia, operando os meios de produção e 

comércio e almejando o poder político, através do seu Espírito das Leis, lançou propostas para 

uma nova organização política do Estado Moderno.   

                                                
30 ROJAS, Rodrigo Cançado Anaya. Participação Popular e Ministério Público no Brasil: defesa do regime 

democrático e dos interesses metaindividuais no marco de uma teoria crítica dos direitos humanos. 2102. Belo 

Horizonte: Arraes, p.74-75.  
31 GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério Público e Democracia – teoria e práxis. São Paulo: de Direto. 1998, 

p. 24. 
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No ensejo, acerca da liberdade política, observando que o abuso do poder é natural 

quando o homem que o detém não encontra limites, Montesquieu propõe que o poder limite o 

poder32. 

Nesse sentido, constrói a ideia de que haja freio ao próprio poder, nascendo nesse 

contexto a técnica de separação do poder unitário em três outros Poderes, cada um com funções 

distintas, revelada como contraponto ao absolutismo e princípio de maior relevo por ocasião do 

Estado Liberal, albergado pela Declaração de Direitos da Virgínia de 1787 e pela Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

Esgotados esses aspectos atinentes ao nascimento e à conformação do Estado 

Moderno, vale, brevemente, analisar as versões e transformações por ele experimentadas, o que 

se fará no item abaixo.  

 

2.2.2 Versões do Estado Moderno: Estado Absolutista e Estado Liberal 

 

Por ocasião da contextualização acerca do nascimento do Estado Moderno, adotou-se 

como referencial Lenio Streck e Luis Bolzan de Morais, que tratam como estatais pré-modernas 

todas as formas de organização política que precederam a superação do Medievo pelo Estado 

Absolutista. Também nesse ponto do trabalho destinado a uma breve aproximação com as 

versões adotadas pelo Estado Moderno será utilizado esse referencial, que fixa como marco 

inicial do Estado Moderno o Estado Absolutista, precedido, em um rito de passagem, pelo 

Estado Estamental, ao qual se seguiu, por influência do liberalismo, o Estado Liberal, seguido 

pelo Estado de Direito, cuja evolução perpassou pelo Estado Liberal, pelo Social e pelo 

Democrático de Direito33.  

Antes de apresentar as versões anunciadas, todavia, convém esclarecer que na 

passagem para o Estado Moderno, que, efetivamente, não contou com uma data certa, a primeira 

forma centralizada de organização política que se apresentou foi a estamental, a qual é 

caracterizada por Bobbio como articulação social por camadas, na qual determinada unidade 

territorial delegava uma instância de poder a um príncipe centralizador34.  

                                                
32 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. 1689-1755. O Espírito das Leis. Tradução: Cristina 

Murachco. São Paulo: Martins Fontes. 1993, p. 166.   
33 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 102. 
34 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. PASQUINHO. Gianfranco. Dicionário de Política. v. I. 

Coordenação da Tradução: João Ferreira. 11. ed. Brasília: Universidade de Brasília. 1998, p. 427. 
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Pois bem, como primeira expressão do Estado Moderno, o Estado Absolutista 

ultrapassou elementos da forma pré-estatal medieval, estabelecendo relações de poder, pautadas 

na soberania, abrindo espaço para novas formas de produção e de mercado, abandonando o 

modo de produção feudal e abrindo espaço para o capitalismo e em seguida, para a economia 

de mercado, capitaneados pela então ascendente classe burguesa. 

Assim, foi através do absolutismo que se inaugurou a migração para um Estado 

centralizado e institucionalizado, iniciando esse modelo uma dicotomia entre o público e o 

privado, entre a sociedade política e a sociedade civil. Nele, o senhor feudal cedeu espaço ao 

Rei; o servo abriu espaço para o súdito; o clero, por sua vez, permaneceu ocupando lugar 

diferenciado na estratificação social em classes.  

A ideia de soberania e de instituições, portanto, levou à concentração dos poderes nas 

mãos dos monarcas, a princípio, de forma absoluta, o que, inclusive, ensejou a histórica frase 

de Luiz XIV no sentido de L’État c’ moi, isto é, de que o Estado é o Rei. 

Refletindo acerca dessa primeira faceta do Estado Moderno, Lenio Streck e Bolzan 

observam ter sido a estratégia absolutista fundamental para assegurar a unidade territorial do 

Estado em detrimento ao modelo feudal, bem como necessária para a consolidação do 

capitalismo e da burguesia, que, deliberadamente, a princípio, não se ocupou do poder político 

para se dedicar e conquistar o poder econômico, inclusive, com amparo da monarquia, que, em 

determinado momento, estimulou o capitalismo com políticas mercantilistas35.   

Nesse sentido e reavendo o que já se falou linhas atrás acerca de Thomas Hobbes é 

possível, então, relacionar esse modelo estatal com o seu pensamento, a exemplo do que faz 

Rodrigo Cançado Anaya Rojas, para quem com o Leviatã, Hobbes pregou um governo absoluto 

e onipresente, representado por um só governante, uma monarquia36.  

Ocorre que a burguesia, já não mais estava satisfeita apenas com o poder econômico, 

tampouco com os privilégios dos quais gozava a aristocracia, almejando também o poder 

político. Assim, diante das influências do pensamento liberal produzido nos séculos XVII e 

XVIII, das Revoluções Liberais e do Constitucionalismo Liberal, em 1789, então, com a 

Revolução Francesa, na França, o Estado Absolutista abre espaço para um novo cenário, no 

qual a burguesia, além do poder econômico, alcança o almejado poder político, para o que se 

revelou indispensável a Separação dos Poderes. 

                                                
35 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 46- 51. 
36 ROJAS, Rodrigo Cançado Anaya. Participação Popular e Ministério Público no Brasil: defesa do regime 

democrático e dos interesses metaindividuais no marco de uma teoria crítica dos direitos humanos. 2102. Belo 

Horizonte: Arraes, p. 74. 
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O Estado Liberal, portanto, se revela como nova versão, objeto da transformação do 

Estado Moderno, pautando-se, pois, na limitação do poder, na democracia, na garantia de 

direitos individuais e na liberdade para o livre desenvolvimento do mercado e do comércio. 

O liberalismo, um contraponto à ação absoluta e ilimitada do Estado Absolutista, 

conferiu o substrato ideológico para essa nova conformação estatal, que evoluiu sob versões 

diversas, destacando-se o Estado de Direito, desde o Estado Liberal e Estado Social, até o 

Estado Democrático de Direito.  

Credita-se a Locke a paternidade do liberalismo clássico, haja vista seu pensamento 

anti-absolutista de que o poder político é decorrência de consenso entre os indivíduos, que 

gozam de direitos naturais, cuja preservação e proteção de impõe ao Estado, que é limitado37.  

Sob o olhar de Pedro Rui da Fontoura Porto, o liberalismo preconiza um Estado com 

estrutura burocrática mínima, reservando um maior espaço de poder para o mercado, daí porque 

se sustenta como ideologicamente burguês38.   

Consoante Bobbio, o liberalismo clássico se traduz na necessidade de assegurar 

igualdade de oportunidades através da igual distribuição de direitos fundamentais, de maneira 

que se atribuindo igualdade de direitos à vida, à liberdade e à propriedade e se abolindo 

privilégios quanto ao estabelecimento desses direitos, a máxima capacidade dos indivíduos será 

alcançada sem percalços39.  

A partir dessas perspectivas, Lenio Streck e Luis Bolzan identificam núcleos do 

liberalismo, os subdividindo entre núcleo moral, político e econômico. No primeiro inserem a 

afirmação de valores de liberdade, de dignidade e de vida, direitos naturais básicos do home; 

no segundo, o consentimento como fonte do poder estatal, a representação política através do 

Poder Legislativo, a soberania popular e o constitucionalismo como mecanismo para a 

limitação dos poderes e asseguração de direitos individuais por meio de uma Constituição 

escrita; por fim, no núcleo econômico destacam a propriedade privada e a economia de mercado 

sem controle estatal40.  

                                                
37 ALBUQUERQUE, Armando.Locke: dos Fins da Sociedade Civil. p. 166-206. In: FILHO, Agassiz Almeida; 
BARROS, Vinícios Soares de Campos (Org.). Novo Manual de Ciência Política. 2. ed. São Paulo: Malheiros. 

2013, p. 184.    
38 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade política 

e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, 

p. 54-55. 
39 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. PASQUINHO. Gianfranco. Dicionário de Política. v. I. 

Coordenação da Tradução: João Ferreira. 11. ed. Brasília: Universidade de Brasília. 1998, p.604.  
40 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 58-61. 
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Merece destaque, entretanto, que a fórmula liberal clássica acima referenciada, arrimo 

anti-absolutista para a transformação estatal e inicialmente dialógica com o individualismo 

burguês, por ocasião das transformações do Estado de Direito experimentou reinterpretações, 

inclusive, para se compatibilizar às versões Social e Democrática de Direito do Estado, que 

propugnaram, de certa forma, uma ampliação do Estado, com mais intervencionismo e menos 

individualismo, consoante se verá adiante. 

Ressalte-se ainda a propósito desse momento transformativo do Estado Moderno, em 

resgate a algumas ideias já impressas nas linhas acima, que Locke, Rousseau e Montesquieu 

forneceram relevantes contribuições ideológicas para o Estado Liberal. O primeiro em razão da 

referência ao liberalismo e ao individualismo, assim como diante do esboço acerca da separação 

dos Poderes, motivo pelo qual as ideias de Montesquieu também são celebradas como substrato 

da Revolução Francesa e do Estado Liberal. O segundo, em virtude da contribuição por ele 

lançada para a construção de um modelo estatal de ideologia democrática, pautado, assim, na 

vontade geral.  

 

2.2.3 Estado de Direito  

 

Por ocasião da aproximação do leitor com o Estado Moderno, a institucionalização, a 

burocratização e o monopólio de determinadas atividades foram apresentados como 

características determinantes para configurá-lo. Nesse sentido e considerando que, numa 

perspectiva tradicional, Estado e Direito são complementares, revela-se intuitivo inferir que a 

produção e a aplicação do Direito são inerentes e monopólio do Poder no Estado Moderno.  

Sob uma faceta clássica e formal, portanto, o Estado de Direito guarda relação com os 

limites do exercício do poder a ele inerentes, vislumbrando-se, a princípio, a limitação desse 

exercício na lei, daí porque relevante o princípio da legalidade no contexto do Estado Moderno, 

notadamente na sua segunda versão do Estado Liberal. 

José Afonso da Silva, aliás, discorrendo sobre o Estado de Direito, demonstra sua 

origem no pensamento liberal clássico, apresentando, então, como características básicas: a 

submissão do Estado ao império da lei emanada do Poder Legislativo, composto por 

representantes do povo; a divisão de poderes de forma independente e harmônica, como técnica 

assecuratória da produção da lei de forma independente e harmônica e por fim, a enunciação de 
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direitos e garantias individuais. Observa, no entanto, que a concepção liberal do Estado de 

Direito evolui, enriquecendo-se com conteúdo novo41.   

Nesse mesmo sentido, J.J Gomes Canotilho, em uma perspectiva contemporânea e 

tratando do que considera o princípio do Estado de Direito, o vislumbra com natureza material, 

procedimental e formal para a delimitação do conteúdo, da extensão e do modo de atuação do 

Estado, de maneira a situar, no Estado de Direito, as estruturas políticas e a organização social 

conformadas segundo a medida do Direito, observado num viés material, referenciado por uma 

ideia de justiça, não apenas de lei42. 

A propósito da temática, Lenio Streck e Luis Bolzan elucidam que, juntamente com o 

Estado, surge o Estado de Direito, que obriga o primeiro, nas relações com os indivíduos, a 

submeter-se a um regime de direito, limitando a sua atividade estatal ao instrumental regulado 

e autorizado pela ordem jurídica, sob pena do cometimento de abusos. Observam, entretanto, 

que o Estado de Direito não está limitado à legalidade simples, apenas formal, mas também está 

adstrito aos direitos fundamentais, de maneira que poderá se apresentar sob diversas facetas, a 

saber: liberal, social e democrática43. 

Perceba-se, então, que o Estado de Direito, nas transformações vivenciadas no Estado 

Moderno e nas suas diversas nuances, assumiu um caráter dinâmico, rompendo com a 

perspectiva estática e puramente legalista do liberalismo clássico. 

Nesse contexto, embora a abordagem acerca do Estado de Direito, certamente, pudesse 

render muitas linhas e até mesmo um tratado, para os fins pretendidos aqui a noção acima 

apresentada no sentido de que o Estado de Direito inato ao Estado Moderno funciona como 

vinculação e limitação à ordem jurídica já se revela suficiente, razão pela qual esse aspecto será 

abortado para uma breve imersão nas formas vivenciadas pelo Estado de Direito.   

   

2.2.3.1 Estado Liberal de Direito 

  

No primeiro momento, o Estado de Direito, consoante já adiantado, assumiu a 

roupagem de Estado Liberal clássico, marcado pela separação entre os Poderes do Estado, pela 

submissão dos governantes ao império das leis e da Constituição, pelo ideal de democracia 

                                                
41 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional, 25. ed. São Paulo: Malheiros. 2005, p. 112- 113. 
42 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina. 2003, 

p. 243- 244. 
43 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 93-94. 
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vinculado à soberania, bem como pelo reconhecimento de direitos individuais, os direitos 

fundamentais de primeira dimensão, também limitadores dos Poderes do Estado. 

Sob os influxos do ideário liberal capitalista e da burguesia revolucionária, portanto, 

privilegiou-se a abstenção do Estado quanto à interferência nos direitos civis relacionados às 

liberdades individuais.  

Sobre isso, Marcelo Pedroso Goulart observa que esse modelo de Estado tem por 

objetivo fundamental garantir a liberdade individual, de maneira que deveria ser limitado para 

não interferir no exercício dos direitos fundamentais e na vida social, razão pela qual exigia que 

a Constituição reconhecesse os direitos fundamentais do indivíduo, bem como que previsse 

formas de controle para o exercício do poder estatal44.  

Note-se, por oportuno, que a formação do Estado Liberal de Direito coincide com a 

ideia do constitucionalismo liberal, bem como com o contexto político e social no qual 

reconhecidos os direitos fundamentais classicamente considerados como direitos de primeira 

dimensão ou liberdades negativas. 

Esses direitos, as liberdades individuais, direitos de defesa ou de primeira dimensão, 

privilegiavam o homem individualmente considerado, chancelando, assim, uma sociedade 

credora apenas de um não agir do Estado e, em consequência, uma postura cômoda e 

abstencionista desse. 

Observe-se, ademais, que esse momento também guarda relação com a fase inicial do 

constitucionalismo ocidental, na qual a preocupação preponderante, conforme já adiantado, 

gravitava em torno da arquitetura estatal e da limitação dos Poderes Públicos, apresentando-se 

a Constituição como instrumento do Estado Liberal, onde fixadas as competências e os limites 

dos seus principais órgãos e reconhecidos os direitos de defesa, de resistência ou de primeira 

geração. 

O Estado Liberal de Direito, portanto, privilegiava as liberdades negativas, primeiros 

direitos fundamentais reconhecidos, funcionando esses como escudos à eventual intervenção 

estatal. Não havia compromisso do Estado com a realidade política, econômica ou social do 

povo. Sua concepção ocorreu no interesse da burguesia, em contraposição ao Absolutismo 

Monárquico, com o fim de conter intervenções estatais nas relações entre os indivíduos e assim 

permanecia.    

Sob o olhar de Erick Wilson Pereira e de Marília Ferreira Silva, pautava-se num vetor 

de intervenção mínima na sociedade, sem compromisso substancial com a concretização de 

                                                
44 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 17. 
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direitos ou com a formação de uma democracia participativa, preferindo os interesses 

individuais em detrimento do bem comum45. Outrossim, nas palavras de Jatahy a mais 

expressiva característica do Estado de Direito, em sua faceta Liberal, era a garantia ao cidadão 

de limitações a atuações estatais, limitações jurídico-negativas ao Estado46.  

Era, pois, nesse momento, um Estado liberado dos desmandos e da absoluta 

centralidade do Estado Absolutista, que separava os Poderes e funções, o Estado e a Sociedade, 

que almejava a construção da democracia, assim como que caminhara no sentido de reconhecer 

direitos indistintos aos indivíduos, entretanto, ainda abstencionista e sem qualquer 

compromisso com o bem-estar social. 

 

2.2.3.2 Estado Social de Direito  

 

Acontece que a separação entre Estado e Sociedade, o livre desenvolvimento do 

mercado e do comércio e o desenrolar das relações sociais vivenciadas nesse novo contexto 

acabou ocasionando um desequilíbrio social, levando o Estado a perceber a necessidade de 

assunção de novas funções e responsabilidades para além daquelas preponderantemente 

voltadas à contenção do seu Poder e à garantia de direitos individuais.  

Nesse momento, a tensão residia não mais entre burguesia e nobreza, como ocorrera 

na passagem do Estado Absolutista para o Liberal, mas entre burguesia e proletariado. A livre 

exploração do mercado e da força de trabalho sem qualquer interferência ou controle estatal 

desencadeou uma série de questionamentos políticos acerca da exploração dos meios de 

produção e da ausência de direitos da emergente classe trabalhadora, gerando, assim, um novo 

momento de ruptura decorrente dessa questão social.   

Tal percepção, num cenário mundial, se deu no final do século XIX e início do século 

XX, por ocasião das Revoluções Proletárias e da Revolução Industrial, quando a massificação 

da sociedade e a maior complexidade das relações sociais impôs, conforme menciona Pedro 

Rui da Fontoura Porto, a produção de novas categorias de direitos, sem a superação e o 

abandono daqueles direitos já conquistados e reconhecidos47.   

                                                
45 PEREIRA, Erick Wilson. SILVA, Marília Ferreira. Breve cotejo entre as teorias dos sistemas e do discurso e a 

“sombra” da crise do Estado Democrático de Direito. Scientia Iuris. p. 167-192. v. 17. n. II. Londrina. Dez. 2013, 

p. 186. Disponível em: <10.5433/2178-8189.2013v17n2p167 >. Acesso em: 5 jul. 2016.   
46 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 40. 
47 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade política 

e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, 

p. 124. 
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Sob o olhar de Gilmar Ferreira Mendes, a inadequada concentração de renda que o 

sistema capitalista e a sociedade mecanicista geravam, aliada a um crescimento demográfico 

urbano não planejado, convergiram para um quadro de desigualdades e para um risco de 

dilaceração interna, o qual exigiu do Estado uma postura ativa com o fim de buscar uma 

redefinição social, atenta a uma justiça social48.    

Assim, conforme pontua Carlos Roberto Jatahy, o Estado Social de Direito apresentou-

se como solução às questões sociais decorrentes dos conflitos entre capital e trabalho, na medida 

em que, além de limitado pela lei e pela Constituição, passou a prever prestações positivas das 

quais devedor com o fim de assegurar promoção social em busca de equilíbrio frente a 

sociedade eminentemente liberal49.  

A adjetivação do Estado pelo social, consoante Lenio Streck e Bolzan, é uma correção 

do individualismo liberal através de garantias coletivas, uma adequação do liberalismo clássico 

por intermédio de um diálogo entre o capitalismo e o bem-estar social50. 

Convém observar, assim, que a primeira faceta do Estado Liberal de Direito sucumbiu 

aos reclamos sociais, a uma crise da sociedade, que passou a demandar, por conseguinte, um 

compromisso do Estado com o bem-estar social. 

Nesse sentido, Lenio Streck e Luis Bolzan observam que problemas próprios ao 

desenvolvimento e os conflitos emergentes numa sociedade repleta de novos atores sociais 

ensejaram a construção de uma ordem jurídica na qual presente não apenas uma limitação do 

Estado, mas também garantias e prestações positivas em busca de um equilíbrio não atingido 

pela sociedade liberal, de maneira a se apresentar como mais importante para a lei o grupo 

corporificado nos movimentos sociais, não o indivíduo isoladamente considerado51.  

Sobre a crise do Estado Liberal de Direito e a sua transição para o Estado Social de 

Direito, Marcelo Pedroso Goulart observa que o reconhecimento de direitos sociais nesse 

momento, a exemplo dos direitos de participação política, do direito à saúde e à educação, assim 

como a abertura de novos espaços para a participação política, decorreram de críticas socialistas 

e de movimentos sociais, universalizando-se nos ordenamentos jurídicos dos Estados, de 

                                                
48 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.56. 
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50 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8ª ed. 2014. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado. p. 97. 
51 Ibid., p. 104. 
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maneira a provocar uma significativa mudança no perfil do Estado, demandando, inclusive, sua 

atuação positiva para a concretização desses direitos52.  

Contextualizando essa transição entre Estado Liberal e Social e os direitos fundamentais 

classicamente considerados como de segunda e de terceira dimensão, Gilmar Ferreira Mendes 

pontua que o abstencionismo do Estado Liberal não respondia mais às angústias estruturais da 

sociedade, motivo pelo qual foi sendo construída uma nova compreensão do relacionamento 

entre o Estado e a Sociedade, do que decorreu o estabelecimento de seguros sociais diversos, 

com intervenção econômica e adoção de orientações estatais direcionadas a um ideal de justiça 

social. A partir daí, arremata o autor, novos direitos fundamentais passaram a demandar 

prestações positivas do Estado. Os direitos fundamentais de segunda geração, pautados no 

princípio da igualdade, intentaram o estabelecimento liberdade real e igualdade para todos, 

através da assistência social, da saúde, da educação do lazer, do trabalho, sendo, pois, chamados 

de direitos sociais, não por serem direitos coletivos, mas por se relacionarem a reivindicações 

por justiça social, ainda que possam ter titulares singularizados.53     

Na síntese de Erick Wilson Pereira e de Marília Ferreira Silva, o Estado Social, não 

obstante reconhecer uma série de direitos e implementar políticas públicas diversas, distingue-

se das demais formas estatais que o antecederam em virtude da atenção aos direitos sociais, 

econômicos e culturais, relacionados à igualdade, à dignidade e à cidadania, resultados de uma 

reflexão antiliberal típica do século XX54. 

De conseguinte, impõe-se entender que nesse contexto de busca por um reequilíbrio 

social e pelo reconhecimento de novas categorias de direitos fundamentais de natureza, política, 

civil, econômica, social, cultural e até difusa, o Estado foi provocado a abandonar sua postura 

de espectador e mero garante da não intervenção na esfera individual, para assumir uma postura 

implementadora. 

Refletindo acerca dessa ruptura entre o modelo Liberal e o Social, Caio Tácito sintetiza 

que quando o Estado foi chamado a limitar os excessos decorrentes do liberalismo clássico, o 

fez através de princípios de bem comum e de justiça social, deslocando-se a tônica da sua 

atividade do abstencionismo para a intervenção. 55 
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A partir desse histórico e do contexto evolutivo da sociedade, então, não mais se 

revelava suficiente um Estado responsável apenas por um não fazer. Exigia-se, também, um 

fazer estatal, inclusive porque os conflitos não mais se limitavam à esfera individual, 

repercutindo em categorias e grupos diversos, notadamente num cenário mundial, em grupos 

de trabalhadores envolvidos no contexto das Revoluções Industriais. 

O Estado agora assumia as responsabilidades de: por um lado, não fazer, no sentido de 

não interferir nos direitos individuais; por outro lado, fazer com o fim de efetivar os direitos 

recentemente reconhecidos, assegurando uma justiça social. 

Em consequência, a sociedade galga espaço no cenário político, adotando um outro 

papel nessa relação obrigacional, eis que, além de exigir a abstenção no que tange aos direitos 

de resistência, passava a poder exigir uma ação quanto aos direitos prestacionais.  

 

2.2.3.3 Estado Democrático de Direito 

 

O Estado de Direito, no entanto, se manteve em evolução, de modo a apresentar a sua 

versão como Estado Democrático de Direito, o qual exige para as transformações inerentes ao 

Estado Social a participação da sociedade. Cuida-se de um modelo que pretende conjugar o 

ideal democrático ao Estado de Direito.    

Para Erick Wilson Pereira e de Marília Ferreira Silva diz-se Democrático de Direito o 

Estado que é regido por normas pré-fixadas, criadas com a participação ativa da população, 

com o fim de construir uma organização política que assegure bem-estar à população, 

notadamente aos hipossuficientes sociais56. 

Com efeito, o Estado de Direito nem sempre adotou o perfil democrático. A 

democracia, a partir da perspectiva de efetiva participação popular, além da representação do 

povo no Poder Legislativo, não foi pauta principal do liberalismo clássico. Nesse sentido, Paulo 

Bonavides anota, por exemplo, que nem sempre o Estado Social será também um Estado 

Democrático, podendo o Estado Social desenvolver-se em regimes políticos diversos, a 

exemplo do que ocorreu na Alemanha nazista, na Itália fascista e em Portugal salazarista, 

descritos por ele como Estados Sociais, embora não democráticos57.  

                                                
56 PEREIRA, Erick Wilson; SILVA, Marília Ferreira. Breve cotejo entre as teorias dos sistemas e do discurso e a 

“sombra” da crise do Estado Democrático de Direito. Scientia Iuris. p. 167- 192. v. 17. n. II. Londrina. Dezembro. 
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Assim, na modelagem de Estado Democrático de Direito o Estado de Direito se funda 

na soberania popular não apenas no aspecto relacionado a instituições representativas dessa 

vontade, mas também no contexto de uma efetiva e operativa participação do povo no destino 

e na gestão da coisa pública. Mas, além disso, almeja a correção de falhas dos dois primeiros 

modelos, notadamente ao se ocupar da igualdade, ultrapassando a mera igualdade formal 

preconizada pelo Estado Liberal de Direito e a igualdade material pouco efetiva do Estado 

Social de Direito, para propugná-la como autêntica participação democrática do povo no 

processo político, através da sua incorporação em mecanismos de controle de decisões e 

participação nos resultados disso. Daí porque, nas palavras de José Afonso da Silva se apresenta 

como um Estado não apenas legal, mas de legitimidade justa ou como um Estado de Justiça 

Material, um Estado promotor de Justiça Social, caracterizado por uma Constituição de perfil 

transformador de uma sociedade fixada em uma democracia participativa58.   

O Estado Democrático de Direito, portanto, incorpora o valor igualdade aos seus 

ideais, assim como carrega ínsita a ideia de solidariedade, o que desperta a participação e a 

cooperação da sociedade e dos órgãos estatais para a solução das questões e problemas em 

busca do bem comum.  

Nesse sentido, Lenio Streck e Luis Bolzan advertem que o conteúdo da legalidade 

assume a busca pela igualdade como vetor, bem como que o caráter transformador da realidade 

do Estado Democrático de Direito ultrapassa o aspecto material para a concretização de uma 

vida digna, agindo, simbolicamente, para fomentar a participação popular no processo de 

construção e de reconstrução da sociedade, motivo pelo qual se guia pelo princípio da 

constitucionalidade, consoante o qual está vinculado a uma Constituição como instrumento 

básico de garantia jurídica; pela organização democrática da sociedade; por um sistema de 

direitos fundamentais individuais e coletivos que respeita a dignidade da pessoa humana e se 

empenha na defesa e na garantia da liberdade, da justiça e da solidariedade; pela Justiça Social 

como mecanismo corretivo das desigualdade; pela igualdade como necessária a uma articulação 

social justa; pela divisão dos Poderes e Funções; pela Legalidade como mecanismo de exclusão 

do arbítrio; pela certeza e pela segurança jurídica59.  

Observe-se no ensejo que esse modelo estatal acarreta alterações profundas nas 

instituições do Estado Democrático de Direito, bem como nos mecanismos de atuação, haja 

vista que o projeto solidário e comunitário ultrapassa as questões eminentemente individuais 
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do Estado Liberal de Direito, volvendo-se para a temática da igualdade em relação ao indivíduo 

e à coletividade, a ser trabalhada também com a participação desses, motivo pelo qual Lenio 

Streck e Luis Bolzan advertem que para os instrumentos de transformação social o ator principal 

passa a ser coletividades difusas60.   

Ainda sobre a caracterização do Estado Democrático de Direito e do reflexo disso nas 

suas instituições e nos direitos, Pedro Rui da Fontoura Porto anota que esse modelo estatal é 

engendrado a partir de uma perspectiva propulsiva e intervencionista, que deve desenvolver 

políticas públicas alicerçadas em programas construtivistas do interesse geral, de maneira que 

dele decorrem novos direitos, de natureza difusa, atinentes ao gênero humano e à melhoria da 

qualidade de vida61.  

Em síntese conclusiva e em resgate parcial ao que foi apresentado nesse ponto é 

possível abordar o Estado Moderno como uma realidade em constante evolução, ressaltando 

que ultrapassou etapas diversas desde a centralidade e o absolutismo do poder político e da 

soberania, perpassando pela separação de Poderes e pela concepção de soberania popular, até a 

perspectiva de democracia participativa e cooperativa. Convém destacar, ainda, a passagem de 

abstencionista a transformador da realidade social, na busca pelo equilíbrio entre a liberdade 

individual, a segurança e a justiça social, referenciando a migração da legalidade da lei para a 

Constituição e o reconhecimento de novos direitos fundamentais como umbilicalmente 

relacionados a esse processo transformativo que desaguou na atual faceta de Estado 

Democrático de Direito.  

   

  

                                                
60 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 105. 
61 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade política 

e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, 

p. 58-60. 
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTADO 

 

Por ocasião da abordagem do Estado Moderno e das transformações pelas quais passou 

demonstrou-se a relação entre o paradigma estatal adotado e os direitos nele reconhecidos, 

assim como a ampliação no surgimento e no reconhecimento de novos direitos à medida em 

que o Estado de Direito foi evoluindo. 

Em razão disso e tendo em vista que a noção de direitos fundamentais como 

limitadores da atuação do Estado está atrelada ao movimento de organização do Estado de 

Direito, assim como ao constitucionalismo moderno, propõe-se, neste capítulo, a análise da 

gradual evolução desses direitos fundamentais através de observações sobre as concepções 

justificadoras pertinentes, dos principais marcos históricos e legais e das dimensões de direitos, 

sem prejuízo de um debate sobre a tormentosa questão conceitual e terminológica, bem como 

sobre as suas principais características62.   

Ademais, transpondo-se a temática dos direitos fundamentais para o plano nacional 

dedicam-se algumas linhas aos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, com 

atenção à classificação adotada pelo legislador constituinte para a sistematização desses 

direitos, assim como ocupa-se da demarcação das categorias de direitos, a partir da perspectiva 

da titularidade e da disponibilidade. 

Nesse sentido, trabalha-se a superação da dicotomia entre público e privado e adoção 

do binômio individual e coletivo, como decorrência das modificações produzidas pelo Estado 

Moderno, apresentando os conceitos de direitos individuais e coletivos, bem como de direitos 

disponíveis e indisponíveis, com destacado enfoque à indisponibilidade dos direitos, em relação 

a qual é buscada conceituação e delimitação, o que se faz a partir, de um viés dogmático, através 

da análise do texto constitucional, da doutrina e da jurisprudência a propósito da expressão 

direitos indisponíveis. 

Realiza-se, pois, tal abordagem com o escopo de aclimatar o leitor quanto à 

repercussão da evolução dos direitos fundamentais no sistema de Justiça, notadamente nas 

instituições componentes desse sistema, dentre as quais se situa o Ministério Público, bem como  

                                                
62 Ingo Wolfgang Sarlet, valendo-se de Vieira de Andrade, observa as múltiplas possibilidades que se apresentam 

no trato dos direitos fundamentais, esclarecendo que podem ser debatidos a partir de uma perspectiva filosófica 

ou jus-naturalista, na qual são estudados como direitos de todos os homens, em todos os tempos e lugares; sob um 

olhar universalista ou internacionalista, como direitos de todos os homens em um certo tempo ou sob uma 

perspectiva estatal ou constitucional, por meio da qual os direitos fundamentais são analisados como direitos dos 

homens num determinado tempo e lugar. SARLET, Ingo Wofgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 

teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Revista dos Advogados. 

2010, p. 22. Acrescente-se, aqui, a tomada de decisão por uma abordagem na perspectiva jus-positivista, por meio 

da qual o debate acerca dos direitos fundamentais é realizado a partir da positivação. 
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para tratar de conceitos básicos que serão resgatados por ocasião do estudo do Ministério 

Público e dos direitos e interesses que se apresentam como vetores à atuação desse em defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  

 

3.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA EVOLUÇÃO  

 

3.1.1 Dos Direitos Naturais aos Direitos Fundamentais: concepções justificadoras  

 

Situar a temática dos direitos fundamentais na quadratura do Estado Moderno, como 

decorrência da evolução institucional e de conseguinte como patrimônio do homem, da 

sociedade e do próprio Estado que transpôs estágios diversos até o reconhecimento de direitos 

cujo conteúdo é constitucionalmente definido e positivado, não importa no desconhecimento 

de outros enfoques acerca desses direitos, tampouco em desconsiderar o contributo de aspectos 

anteriores ou que escapam a essa característica positivista.   

Até a positivação dos direitos fundamentais, o que ocorreu gradativa e 

concomitantemente à forjadura do Estado Liberal, teses se formaram em busca de justificação 

a propósito da existência e do reconhecimento de direitos do homem, sendo, pois, essa uma 

questão que circunda a origem dos direitos fundamentais. 

Acerca disso, Flávia Piovesan, volvendo a discussão para os direitos humanos, observa 

que a polêmica sobre a natureza e o fundamento desses, se naturais e inatos, positivos, históricos 

ou derivados de determinado sistema moral, sempre se mostrou intensa e assim permanece no 

pensamento contemporâneo63. 

Nesse sentido, num debate quanto à justificação desses direitos, jus-naturalismo e jus-

positivismo se apresentam como concepções paradoxais em relação às suas origens e ao seu 

reconhecimento, fixando-se, conforme Ingo Wolfgang Sarlet, o pensamento jus-naturalista na 

compreensão de que o homem, pelo simples fato de existir, é titular de direitos naturais e 

inalienáveis, notadamente daqueles decorrentes da liberdade, igualdade e da dignidade 

humana64. 

A controvérsia, em termos bastante simplistas, pode ser contextualizada da seguinte 

forma: enquanto a concepção jus-naturalista pressupõe uma ordem natural e transcendente dos 

direitos, compreendendo-os, portanto, sob uma perspectiva metafísica e pré-existente, a 

                                                
63 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 

2002, p. 123-124. 
64 SARLET, Ingo Wofgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Revista dos Advogados, 2010, p. 38. 
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concepção jus-positivista considera, com exclusividade, o caráter positivo dos direitos 

humanos. 

A propósito disso, André Ramos Tavares sintetiza que o jus-naturalismo defende a 

existência de direitos naturais do indivíduo, originários e inalienáveis, em função dos quais e 

para a segurança dos quais o Estado é concebido, ao tempo em que o jus-positivismo apenas 

vislumbra os direitos naturais como regras morais, que somente se transmudam em regras 

cogentes quando incorporadas ao ordenamento jurídico65.  

No ensejo, Pedro Rui da Fontoura Porto observa que enquanto para os jus-naturalistas 

a positivação dos direitos fundamentais é apenas declaratória, para os jus-positivistas a 

positivação dos direitos fundamentais tem função constitutiva desses.66 

Some-se a essas duas concepções uma outra: a concepção realista, cujo ponto central 

reside não no significado declaratório ou constitutivo do processo de positivação, mas no 

sentido real e efetivo desses direitos, somente alcançável através de um processo histórico, de 

condições sociais, políticas e econômicas favoráveis, bem como da positivação e do 

desenvolvimento de técnicas de proteção para salvaguardar os direitos fundamentais67. 

Em síntese acerca das três teorias, Pérez Luño, citado por André Ramos Tavares, 

observa que o jus-naturalismo situa o problema da positivação dos direitos humanos no plano 

filosófico, o positivismo no jurídico e o realismo no plano político, conferindo especial 

importância às garantias jurídico-processuais dos direitos humanos68.  

Superado esse aspecto, cumpre ressaltar algumas concepções doutrinárias e formas 

jurídicas que antecederam e influenciaram o reconhecimento dos direitos fundamentais em 

nível constitucional, creditando-se, assim, às doutrinas jus-naturalistas que fundamentaram a 

afirmação dos direitos naturais do homem relevante papel nesse contexto.  

Resgate-se, por oportuno, que por ocasião das Revoluções Liberais e do pensamento 

acerca do Estado Liberal, Locke trabalhou com a existência de direitos naturais do homem, 

limitadores do Estado, lançando as bases filosóficas para o pensamento liberal individualista 

que inspirou as constituições liberais. Também Rousseau trabalhou sob essa perspectiva de 

reconhecimento de direitos naturais do homem, a serem resgatados e protegidos pelo Estado, 

                                                
65 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 340- 341. 
66 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade política 

e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, 

p. 29- 30. 
67 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 341. 
68 PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituición. 5. ed. Madrid: 

Tecnos, 1995. p. 62. Apud. TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva. 2014, p. 342. 
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tendo sido também uma referência para o reconhecimento desses direitos naturais individuais 

do homem como limitadores do poder estatal. 

Com efeito, o fim do Medievo e o pensamento filosófico de Locke e de Rousseau 

acerca da pré-existência de um estado da natureza, no qual existentes direitos naturais do 

homem, a serem observados por ocasião da forjadura do Estado, contribuiu e impulsionou o 

reconhecimento positivo de direitos inerentes ao homem, razão pela qual merece destaque 

sempre que abordadas as concepções justificadoras dos direitos fundamentais, ainda que não se 

assuma compromisso com uma vertente jus-naturalista. 

Visto isso, importa enfrentar os marcos históricos e legais do processo evolutivo dos 

direitos fundamentais, a partir dos quais é possível perceber o progresso e a ampliação no 

reconhecimento de direitos.   

 

3.1.2 Marcos Históricos e Legais do Processo Evolutivo  

 

Em continuação ao que se tratava e no objetivo de uma maior aproximação com os 

direitos fundamentais convém traçar breve linhas sobre a sua evolução, a partir dos principais 

marcos históricos e legais relacionados à temática.  

Direcionando-se nesse sentido e partindo-se da percepção de que se tratam de direitos 

positivados constitucionalmente e responsáveis por informar a ideologia política de 

determinados ordenamentos jurídicos, revela-se inevitável a noção de respeito e de limitação a 

eles inerentes. Efetivamente, em que pese o reconhecimento de que até a afirmação histórica 

desses direitos se mostrou necessário um longo percurso desde os mais remotos tempos da 

civilização, num plano jurídico, repita-se, é inafastável situá-los junto à concepção do Estado 

Moderno e da limitação de poder através das Constituições.  

A propósito dessa temática, Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis traçam um paralelo 

entre os direitos fundamentais e o constitucionalismo moderno, estabelecendo como elementos 

para aqueles a existência de Estado, do indivíduo e de um texto normativo regulador da relação 

entre esses, motivo pelo qual referem, sob o ponto de vista político-filosófico, o surgimento 

desses direitos nas reflexões políticas do século XVII no que tange à estratificação e 

fragmentação do poder político69.  

Seguindo essa mesma postura acerca da relevância das ideias políticas e filosóficas 

das correntes de pensamento dos séculos XVII e XVIII para a afirmação de direitos individuais, 
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os quais considera inatos, naturais, imprescritíveis e inalienáveis, embora valorizando como 

fontes espirituais e ideológicas para essa afirmação de direitos a arquitetura política do mundo 

helênico, o cristianismo, o protestantismo e o renascimento, também se coloca Raul Machado 

Horta70.  

Assim, as declarações de direitos da segunda metade do século XVIII são relacionadas 

como relevantes marcos para os direitos fundamentais, eis que nelas se viu, inauguralmente, a 

positivação de direitos inerentes ao homem. Nesse quadrante, portanto, a Declaração de 

Direitos da Virgínia de 1776 e a Declaração Francesa de 1789, proclamada com a Revolução 

Francesa, são apontadas como decisivas e marcos iniciais para os direitos fundamentais. 

Importa referir, no entanto, que no processo de reconhecimento dos direitos 

fundamentais na esfera do direito positivo, concretizada no século XVIII, também outros 

documentos mais remotos se revelaram significativos.   

No ensejo, credita-se à Magna Carta Inglesa de 1215, embora documento voltado a 

assegurar privilégios a nobres ingleses, a semente dos direitos e das liberdades civis clássicas, 

a exemplo do direito atinente à liberdade de locomoção, ao habeas corpus, ao devido processo 

legal e à propriedade.  

A esse respeito, José Afonso da Silva, em que pese fixar que o reconhecimento dos 

direitos fundamentais em enunciados explícitos guarda relação com as declarações de direitos 

e as Constituições modernas, aponta alguns antecedentes a essas declarações que instituíram 

proteção jurídica à liberdade, a exemplo da Magna Carta inglesa de 1215 e de outros 

documentos assecuratórios de direito na Inglaterra71. 

Dentre esses outros documentos ingleses é possível relacionar declarações de direitos 

do século XVII, notadamente a Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, e o 

Bill of Rights, de 1689, através dos quais foram reconhecidos direitos de liberdade aos cidadãos 

ingleses, nortadamente o princípio da legalidade penal, da proibição de prisões arbitrárias e o 

habeas corpus, bem como o direito de petição e à liberdade de expressão.   

A propósito da Magna Carta de 1215, André Ramos Tavares, embora reconhecendo a 

sua importância para o tema, observa não se tratar rigorosamente de uma declaração de 

privilégios ou de liberdade, motivo pelo qual, ressaltando o posicionamento de Dimoulis e 
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Martins acima já exposto, noticia que para ser possível falar em direitos fundamentais com 

propriedade exige-se Estado, indivíduo e consagração escrita de direitos, o que somente 

alcançado no fim do século XVIII e, portanto, após a Magna Carta de 121572. 

Ainda nesse sentido, vale trazer Ingo Wolfgang Sarlet que, não obstante considere 

importantes os documentos acima referenciados no cenário da afirmação de direitos, inclusive, 

em virtude da influência e da inspiração para outras declarações, destaca que não podem ser 

considerados marcos iniciais dos direitos fundamentais73.   

Diante disso, dar-se-á um corte nesse ponto a fim de encarar as declarações formais de 

direitos do século XVIII como marcos iniciais mais relevantes para os direitos fundamentais, 

posteriormente positivados constitucionalmente. 

Observe-se, aqui, que embora estejam sendo destacadas as declarações de direitos do 

século XVIII como principais marcos dos direitos fundamentais, esses, tecnicamente, a partir 

da perspectiva aqui adotada e que será detalhada logo mais, somente encontram amparo quando 

positivados na Constituição de determinado Estado, de maneira que nessas declarações, com 

maior pureza, vale vislumbrar direitos do homem e destacar o marco inicial para a positivação 

desses direitos, que se transmudam em direitos fundamentais quando replicados ou 

reconhecidos internamente por cada Estado.  

Convém, antes mesmo de adentrar no conteúdo dessas declarações de direitos, 

rememorar que o ideário político liberal do século XVII e XVIII almejava a limitação dos 

poderes do Estado, assim como um novo modelo de relacionamento entre esse e os indivíduos, 

sob a perspectiva de que o Estado serve aos seus cidadãos, e não o contrário. Havia uma 

reivindicação clara para a limitação de poderes, em contenção ao arbítrio dos governantes e ao 

absolutismo monárquico, um desejo pela reformulação das instituições políticas, eis que num 

contexto político-social enfrentava-se o absolutismo e o regime feudal, assim como o 

esmagamento de direitos individuais.  

Nesse sentido, cabe o suporte em Noberto Bobbio, que situa a afirmação dos direitos 

do homem como derivação do Estado Moderno e da relação que o Estado passa a desenvolver 

com o cidadão, abandonando a prioridade de deveres dos súditos para trabalhar na perspectiva 

de prioridade dos direitos do cidadão74.  
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Sob esse aspecto, Gilmar Ferreira Mendes observa que as teorias contratualistas dos 

séculos XVII e XVIII sustentavam a submissão da autoridade política à primazia dos indivíduos 

sobre o Estado, ente encarregado da defesa de determinados direitos preexistentes a ele 

próprio75.  A propósito das teorias que influenciaram o novo modelo estatal e as declarações de 

direitos aqui relacionadas, cabe, mais uma vez, a lembrança à Locke, a Rousseau e a 

Montesquieu, eis que propagaram a ideologia da legalidade, da separação de poderes e da 

democracia.  

Observe-se nesse sentido que as teorias de Locke e de Montesquieu acerca da 

necessidade de submissão dos governantes às leis previamente aprovadas por um parlamento e 

de separação e frenagem entre os Poderes do Estado e suas funções, assim como a ideia de 

contrato social de Rousseau no sentido de que o fim do Estado reside no bem comum e na 

vontade geral, portanto, num governo do povo, pelo povo e para o povo, efetivamente, sob um 

contexto político-filosófico, não podem ser ignoradas quando se trata de direitos fundamentais. 

Prestado esse esclarecimento e retomando às declarações de direitos, a Declaração de 

Direitos do Bem do Povo da Virgínia de 1776, anterior à própria independência dos Estados 

Unidos da América que ocorrera três meses depois, se apresenta como a primeira declaração 

moderna de direitos, na qual, conforme a ideologia acima anotada, consignadas limitações ao 

Poder do Estado, notadamente no que se refere à separação e à distinção entre os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, os dois primeiros de investidura temporária após eleição, e 

enunciados direitos pertinentes à igualdade, à liberdade, à autonomia, à vida, à liberdade 

religiosa, de crença e de imprensa, assim como de defesa em processos judiciais criminais.  

Em relação à movimentação americana para a positivação dos direitos fundamentais, 

além da Declaração de Direitos da Virgínia, José Afonso da Silva, destaca, ainda, a relevância 

da Declaração de Independência de 1776 e da Constituição Americana de 1978, após as 

emendas aprovadas em 1791, as quais constituem o Bill of Rights do povo americano e além de 

ocupar-se da limitação de poderes e da estruturação de um regime democrático asseguram 

direitos fundamentais76. 

 Em 1789, também embalada pelo pensamento político, moral e social dos séculos 

XVII e XVIII e sob os influxos da Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte da França, 

adotou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, consoante Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, em última análise carregava o escopo de proteger os direitos humanos em face 
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dos arbítrios do governo, subdividindo-os em duas categorias, a saber: a dos direitos do homem, 

ao qual correspondem as liberdades, a exemplo da liberdade em geral, da liberdade de 

locomoção, da liberdade de opinião; e a dos direitos do cidadão, esses, na verdade, poderes de 

participar da vontade geral, através da escolha de representantes e de fiscalização dos agentes 

públicos, por exemplo77.  

José Afonso da Silva assinala que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

é o documento marcante do Estado Liberal e que serviu de inspiração às Constituições e às 

declarações de direitos dos séculos XIX e XX. No ensejo, observa que foi firmada a partir de 

uma rigorosa concepção individualista, proclamando os princípios de liberdade, de igualdade, 

de propriedade e de legalidade, bem como consagrando liberdades individuais, ressalvadas as 

liberdades de associação e de reunião, sempre em atenção à utilização dessas liberdades em 

face da interferência estatal na esfera individual78.   

Essa concepção individualista, aliás, é o traço distintivo do primeiro momento dos 

direitos fundamentais, calcado na perspectiva do liberalismo clássico, para o qual direitos 

fundamentais se restringiam aos direitos civis individuais e alguns direitos políticos.  

Efetivamente, as declarações de direito que inspiraram as primeiras positivações de 

direitos fundamentais conferiram uma especial atenção aos direitos de liberdade, de caráter 

individual, que, nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho apresentaram-se como armas 

e meios de resistência do indivíduo em face do Estado, como uma espécie de liberdade-

oposição, consagrando aquilo que o autor denominou de liberdades públicas79. 

Esses seriam, sob o olhar de Dimoulis e Martins direitos negativos, de defesa ou de 

resistência consoante a classificação de Jellinek, uma vez que configuram uma pretensão de 

resistência à atividade estatal, correspondendo à concepção liberal clássica limitadora da 

atividade estatal em respeito à liberdade pessoal80. 

Sintetizando o que apresentado até aqui acerca dos primeiros direitos fundamentais, 

Paulo Bonavides expõe que os direitos de liberdade ou de primeira geração têm por titulares os 

indivíduos, traduzindo-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentando a subjetividade 

como traço característico. O autor os categoriza como direitos de resistência ou de oposição 

perante o Estado, ressaltando o caráter anti-estatal desses direitos de liberdade, como decorrente 
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do pensamento liberal clássico e dos valores políticos pertinentes a nítida separação entre 

Estado e Sociedade.81 

Registre-se, ainda, em relação à Declaração de Direitos Francesa de 1789 o seu caráter 

universalizante. A propósito disso, Norberto Bobbio, após revelar como núcleo doutrinário do 

documento a condição natural dos indivíduos anterior à formação da sociedade civil; a 

finalidade da sociedade política, posterior ao estado da natureza;  e por fim, a legitimidade do 

poder na nação, bem como relacionar ao Contrato Social de Rousseau a referência no 

documento ao nascimento de todos os homens em condições de liberdade e igualdade de 

direitos, revela a pretensão do ato de regenerar todo o gênero humano, não apenas os homens 

franceses, sinalizando, portanto, ter sido o pressuposto para a internacionalização dos direitos 

do homem, cuja solução para a fundamentação situa na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 194882. 

Advirta-se, por oportuno, que Bobbio, embora referencie a expressão direitos 

fundamentais, prefere a terminologia direitos do homem, bem como que encara a afirmação 

desses direitos e o seu processo evolutivo como derivação do Estado Moderno e da difusão das 

doutrinas jus-naturalistas, consignando que, nas suas fases históricas, os direitos do homem 

foram sendo reconhecidos, paulatinamente, no âmbito de cada Estado até ganharem lugar na 

ordem internacional83.   

Ainda no que tange à evolução dos direitos fundamentais, superadas as declarações de 

direito americana e francesa, que acabaram por influenciar o constitucionalismo ocidental da 

época quanto à supervalorização das liberdades formais, inspiradas pelas aspirações da 

burguesia liberal, convém prosseguir para percepção de que novas demandas sociais surgiam.  

O cenário político-social de assunção dos meios de produção pela burguesia e de 

desenvolvimento industrial galgado por ocasião do Estado Moderno, acabou por ensejar, na 

estratificação social, a formação de mais uma classe, a saber: a classe operária, que passou a 

apresentar uma série de demandas não resguardadas no modelo de Estado Liberal de Direito, 

tampouco nos direitos fundamentais de liberdade até então enunciados. 

Permeado por uma ideologia antiliberal, era esse, portanto, o cenário no qual inseridas 

as declarações de direitos e as Constituições do século XX, quando a sociedade passou almejar, 

além da limitação dos poderes e, portanto, da não interferência estatal na seara individual, 

também uma ação do Estado apta a ofertar uma vida digna aos homens.  

                                                
81 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 578. 
82 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campos, 1992, p. 46- 48. 
83 Ibid., p. 26. 
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Refletindo a propósito dessa mudança de paradigmas, José Luiz Quadros de 

Magalhães realiza um cotejo entre as Constituições revolucionárias do século XVIII e as 

Modernas do século XX. Assim, observa que as declarações de direitos e as Constituições do 

século XVIII anunciaram uma nova ordem estatal liberal, pautada nos direitos fundamentais do 

indivíduo, ao passo em que surgiram no século XX declarações de direitos e de deveres sociais, 

anunciando as Constituições do período o surgimento de um novo modelo estatal, o modelo do 

Estado Social, no qual garantidos direitos individuais e também socais ao cidadão84.  

Certo é que a Constituição do México de 1917 e a Constituição alemã de Weimar de 

1919 são relacionadas como marcos legais dos novos direitos fundamentais.  

No ensejo, José Afonso da Silva informa que a Constituição do México de 1917 foi a 

primeira a sistematizar direitos sociais do homem, embora restrita à delimitação de critérios 

para a participação na ordem econômica e social. Noticia, ainda, que a alemã de Weimar de 

1919 no mesmo sentido dedicou um livro aos direitos e deveres fundamentais dos alemães, no 

qual incluiu direitos da pessoa individual, da vida social, da vida religiosa, da educação e escola 

e da vida econômica, cada um em capítulo Capítulo distinto85.    

Abria-se, pois, um novo momento na evolução dos direitos fundamentais, a saber: o 

da ampliação do leque desses direitos, através da declaração de direitos de caráter social, os 

quais exigiam ações estatais para a sua concretude.   

Esses direitos, sob o olhar de Dimoulis e Martins direitos de status positivo ou direitos 

a prestações, carregam o escopo de melhoria de vida da população, através de políticas públicas 

e de medidas concretas de política social86. Nas palavras de Karl Loewenstein, citado por 

Quadros de Magalhães, não se destinam a garantir a liberdade e a proteção dos indivíduos contra 

o Estado, mas traduzem pretensões do indivíduo ou coletivas frente ao Estado87.  A propósito 

deles, valem, mais uma vez, as palavras de Paulo Bonavides, que indica o domínio dos direitos 

de segunda dimensão durante o século XX, neles inserindo, por obra da ideologia e da reflexão 

antiliberal desse século, bem como do princípio da igualdade, os direitos sociais, culturais e 

                                                
84 MAGALÃES, José Luiz Quadros de. Os direitos individuais. Revista de Informação Legislativa, v. 25, n. 99, 
p. 127-160, jul./set. 1988. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181862>. Acesso em: 20 mar. 

2016.  

85 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros. 2005, p. 159- 

160. 
86 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 50-52. 
87 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constituición. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1970, p. 400-401. Apud José Luiz 

Quadros de Magalhães. Os direitos individuais. Revista de Informação Legislativa, v. 25, n. 99, p. 127-160, 

jul./set. 1988, p.140. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181862>. Acesso em: 20 mar. 2016.  
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econômicos, assim como os direitos coletivos ou de coletividades introduzidos nas diversas 

formas de Estado social88 

Num cotejo entre os direitos individuais e os direitos sociais, portanto, é possível notar, 

consoante Quadros de Magalhães, dois traços distintivos, a saber: o primeiro, pertinente ao 

comportamento estatal, uma vez que frente aos direitos individuais, em regra, a atitude do 

Estado é de respeito, adotando-se a postura omissiva como orientação de comportamento, ao 

passo em que diante dos direitos sociais o Estado deve adotar postura ativa para a satisfação 

das necessidades da coletividade; o segundo, consistente na maneira como satisfeitos os 

direitos, eis que os individuais, realizam-se individualmente, na seara de cada indivíduo, em 

contraposição aos sociais que demandam a realização para toda a coletividade, haja vista a 

finalidade de satisfação do indivíduo inserido na sociedade89.   

Infere-se desse contexto dos direitos sociais, também, outros conteúdos decorrentes 

dos direitos fundamentais, a exemplo das garantias constitucionais e institucionais, 

indispensáveis à realização desses direitos que exigem prestações do Estado. Nessa perspectiva, 

para a consecução dos direitos sociais revelou-se necessária a criação de instrumentos 

veiculadores das novas cobranças da sociedade, bem como um olhar diferenciado para todo o 

sistema de administração da Justiça, daí porque determinadas instituições desse sistema se 

robustecem e inserem-se, com mais clareza, nesse contexto dos direitos sociais.  

Em retomada ao que se tratava e em síntese conclusiva, portanto, destaca-se a forjadura 

do Estado Liberal, as Revoluções Liberais, as Declarações de Direitos da Virgínia e da França 

de 1776 e de 1789, bem como as Revoluções Operárias e as Constituições do México de 1917 

e de Weimar de 1919 como principais marcos históricos e legais no processo evolutivo dos 

direitos fundamentais.  

 

3.1.3 Direitos Fundamentais: busca por uma precisão terminológica e conceitual 

 

Para um apanhado geral sobre os direitos fundamentais, além dos aspectos históricos 

e legais do processo evolutivo, determinados temas merecem atenção, sendo indispensável 

nesse norte uma abordagem acerca da conceituação e das características, o que se fará nas linhas 

abaixo. 

 

                                                
88 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros. 2014, p. 578-579. 
89 MAGALÃES, José Luiz Quadros de. Os direitos individuais. Revista de Informação Legislativa, v. 25, n. 99, 

p. 127-160, jul./set. 1988, p.140. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181862>. Acesso em: 
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3.1.3.1 Terminologia e Conceito 

 

Tenciona-se nesse ponto a conceituação de direitos fundamentais. Acontece que há 

uma questão prévia a ser vencida, a saber: a pertinente à própria terminologia direitos 

fundamentais. 

Assim, antes mesmo de adentrar no âmbito do conceito de direitos fundamentais, o 

primeiro aspecto que se impõe enfrentar na temática é o da nomenclatura, isso porque não há 

consenso doutrinário a propósito de qual seria a expressão mais adequada para designação 

desses direitos, passeando a doutrina entre as expressões direitos humanos, liberdades 

individuais, liberdades públicas, liberdades fundamentais, direitos constitucionais, direitos 

públicos subjetivos, direitos da pessoa humana, direitos naturais, direitos humanos 

fundamentais, todas tratadas como se sinônimas fossem. 

Acerca dessa imprecisão, Paulo Bonavides registra a falta de compromisso da doutrina 

ao utilizar as expressões indistintamente, observando ser mais comum o emprego das locuções 

direitos humanos e direitos do homem entre os autores anglo-americanos e latinos e de direitos 

fundamentais pelos publicistas alemães90. 

André Ramos Tavares, outrossim, observando os diferentes significados de cada uma 

delas, destaca ser essa uma questão terminológica essencial91, com o que concordam Dimitri 

Dimoulis e Leonardo Martins, embora registrem inexistir uma única terminologia correta92.      

Importa perceber, pois, que as expressões acima não são sinônimas, guardando cada 

uma as suas peculiaridades, de maneira que vale a distinção ao menos entre algumas delas, em 

especial entre direitos do homem e direitos fundamentais. 

Acerca disso, Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano, sinalizando a melhor 

aplicação da nomenclatura direitos fundamentais para a designação do catálogo de dispositivos 

nos quais reunidos os direitos de defesa do indivíduo em face do Estado, os direitos políticos, 

os relativos à nacionalidade, os direitos sociais, dentre outros tantos, observam que o termo 

liberdades fundamentais apresenta-se muito restrito para esse fim, eis que se correlaciona 

apenas com os direitos de defesa, excluindo, por exemplo, os direitos sociais. Anotam, ainda, 

que a locução direitos do homem ficou marcada por um sentido histórico, não trazendo o traço 

de positivação constitucional característico dos direitos fundamentais93.  

                                                
90 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros. 2014, p. 574. 
91 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 342. 
92 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 40. 
93 ARAÚJO, Luiz Alberto David. NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São 

Paulo: Saraiva. 2001, p. 75. 
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Nesse sentido, J. J. Gomes Canotilho, também procurando uma precisão terminológica 

para a temática, anota que direitos do homem são direitos de uma dimensão jusnaturalista-

universalista, válidos universalmente para todos os povos e a qualquer tempo, ao passo em que 

direitos fundamentais estão limitados espacio-temporalmente, traduzindo-se em direitos 

constitucionalmente positivados e vigentes numa determinada ordem jurídica94.  

Oportunamente Pedro Rui da Fontoura Porto também distingue direitos do homem, 

humanos e fundamentais, observando que os dois primeiros têm conotação mais relacionada ao 

direito internacional, ao passo em que os direitos fundamentais decorrem do processo de 

positivação interno e constitucional dos direitos do homem, de maneira que aí reside o ponto 

de confluência entre eles95. 

É a propósito desses direitos limitados a determinada ordem jurídica que se pretende 

tratar aqui, de maneira que se adotará, assim como o fazem Luiz Alberto David Araujo e Vidal 

Serrano, J.J Gomes Canotilho, Paulo Bonavides, Gilmar Ferreira Mendes e Leonardo Martins, 

a terminologia direitos fundamentais, inclusive por ter sido essa a opção de nomenclatura do 

legislador Constituinte de 198896.  

Vencida essa questão prévia e fixada a opção terminológica em direitos fundamentais, 

convém prosseguir no que tange à conceituação desses direitos, o que também não se mostra 

uma tarefa tão simples, eis que ao longo da história e da evolução, a ampliação e a 

transformação deles foi tamanha que acabou por dificultar a construção de um conceito preciso.   

Atento a essa dificuldade, Gilmar Ferreira Mendes observa que o avolumamento de 

direitos fundamentais e a ausência de homogeneidade entre as diversas classes de direitos, 

efetivamente, dificulta uma conceituação sob a perspectiva material, assim como expõe os 

riscos de, na intenção de conceituá-los materialmente, invocar-se a dignidade da pessoa 

humana, pontuando a resistência Canotilho em aceitá-la como traço de fundamentalidade 

material desses direitos, haja vista a Constituição da República Portuguesa de 1976 prever 

direitos fundamentais de pessoas coletivas e, portanto, não necessariamente associados ao 

homem individualmente considerado97.  

                                                
94 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina. 2003, 
p. 393. 
95 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade política 

e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, 

p. 48. 
96 Também salientando as distinções entre as inúmeras locuções apontadas no texto, José Afonso da Silva prefere 

a terminologia direitos fundamentais do homem, por compreender que, além de refletir a concepção de mundo que 

informa a ideologia de determinado ordenamento jurídico, também se restringe ao direito positivo. No sentido: 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional, 25. ed. São Paulo: Malheiros. 2005, p. 178-179.  
97 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2015, p.140-141. 
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De maneira geral, todavia, a conceituação dos direitos fundamentais segue associada 

aos elementos necessários para uma vida digna, os quais assumem tamanha relevância que 

demandam incorporação na ordem constitucional.  

Frente a isso, rendendo-se às condições para uma vida digna como traço distintivo na 

definição material desses direitos, José Afonso da Silva os expõe como situações-jurídicas 

definidas no direito positivo em atenção à dignidade, à igualdade e à liberdade da pessoa 

humana, sem as quais não é possível a essa se realizar, viver ou conviver98.  

Da mesma maneira, Gilmar Ferreira Mendes reconhece que a dignidade da pessoa 

humana inspira os típicos direitos fundamentais, de maneira que os define, ao menos de forma 

geral e sob uma perspectiva material, como pretensões, variáveis a depender do momento 

histórico, a partir da dignidade da pessoa humana99.    

Afastando-se um pouco das delimitações acima, Dimoulis e Martins definem os 

direitos fundamentais como direitos público-subjetivos de pessoas físicas ou jurídicas, previstos 

em normas constitucionais, com o fim de limitar o exercício do poder estatal em face da 

liberdade individual, atentando, portanto, para uma conceituação formal desses direitos, como 

direitos que tem força jurídica constitucional100. 

J.J. Gomes Canotilho, a quem Gilmar Ferreira Mendes se refere como voz resistente à 

admissão da dignidade da pessoa humana como traço determinante para a conceituação material 

desses direitos, os reconhece como direitos positivados e juridicamente vigentes em 

determinada ordem constitucional, ressaltando que se revela de pouca importância prática a 

distinção entre direitos fundamentais materiais e formais, eis que as constituições os consagram 

com o mesmo título e a mesma dignidade101.    

Ainda acerca da definição dos direitos fundamentais, impõe-se observar que a variação 

de conceitos acima demonstrada se deve às diferentes correntes filosóficas nas quais buscados 

os seus fundamentos e nas teorias jurídicas a propósito do assunto. 

Assim, a depender da corrente filosófica adotada fundamentam-se os direitos 

fundamentais na dignidade da pessoa humana ou no Estado de Direito. Ademais, teorias 

jurídicas diversas os justificam de maneiras diferentes. Nesse sentido, os jusnaturalistas 

compreendem os direitos fundamentais como decorrentes da natureza humana e, portanto, 
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preexistentes, de modo que os associam à dignidade da pessoa humana. Por outro lado, o 

positivismo jurídico reputa que os direitos fundamentais são aqueles reputados direitos básicos 

pela Constituição. Já o realismo jurídico, os enfrenta como decorrência de conquistas históricas 

da humanidade. 

Com efeito, a conceituação dos direitos fundamentais de maneira precisa não se mostra 

uma tarefa simples, embora seja possível, diante do que exposto até aqui e sem maiores 

compromissos com uma ou outra corrente filosófica, partir-se da concepção inicial de direitos 

fundamentais como aqueles direitos básicos positivados constitucionalmente que informam a 

ideologia política de um ordenamento jurídico para uma vida digna. 

 

3.1.3.2 Características 

 

Retomando o que se falava muitas linhas atrás, a partir da imersão no aspecto evolutivo 

dos direitos fundamentais é possível confirmar, com facilidade, a natureza multifacetada desses 

direitos, eis que abrangem um imenso leque de dimensões, individual, social, econômica. 

Acerca disso, conforme acima salientado, o desdobramento dos direitos fundamentais acarretou 

dificuldades no tracejo de um conceito preciso acerca deles, tendo a doutrina, então, se 

desdobrado no sentido de buscar características comuns a todos eles, independentemente da 

dimensão na qual situados.   

Nesse sentido, vale conferir a fala introdutória de Luiz David Araújo e Vidal Serrano 

no que tange às características dos direitos fundamentais, haja vista que os conceituando como 

categoria jurídica instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as 

dimensões, identificam a natureza polifacética deles, eis que perseguem a proteção do homem 

em sua liberdade (direitos individuais), em suas necessidades (direitos sociais, econômicos e 

culturais), para em seguida, concluírem que o traço da fundamentalidade os assegura categoria 

jurídica própria e características comuns, que os distinguem das demais categorias de direitos.  

102 

Encarando a questão de uma forma um pouco mais reticente Gilmar Ferreira Mendes 

adverte que, assim como ocorre com a conceituação dos direitos fundamentais, a definição de 

caracteres precisos que os distingam não é tarefa fácil, haja vista as peculiaridades das quais 

podem se revestir em cada ordenamento jurídico democrático103.   

                                                
102 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 5. ed. São 
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103 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 137. 
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Superando essa dificuldade, convém o registro de que há certo consenso no 

reconhecimento de alguns predicados como comuns aos direitos fundamentais, a saber: 

historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade.  

Observe-se que com a assertiva acima não está se afastando controvérsia acerca do 

tema. Há certa disceptação, entretanto, as características enunciadas são recebidas de maneira 

mais uniforme. José Afonso da Silva, por exemplo, enumera historicidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade e irrenunciabilidade como caracteres dos direitos fundamentais, ressaltando, 

inclusive, certa conotação jusnaturalista relacionada a esses aspectos distintivos104. 

Gilmar Ferreira Mendes, por sua vez, afasta-se da imprescritibilidade, acrescendo à 

historicidade, à inalienabilidade e à irrenunciabilidade, a universalidade, a constitucionalização, 

a vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais e a aplicabilidade imediata como 

características comuns a esses direitos105. 

Já Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano apontam ao lado da historicidade e da 

irrenunciabilidade, também a universalidade, a limitabilidade e a concorrência como 

características dos direitos fundamentais106.  

Considerando essa tranquilidade da doutrina em aceitar a historicidade, a 

inalienabilidade, a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade como características dos direitos 

fundamentais, bem como o objetivo traçado para esse ponto do trabalho no sentido de lançar 

noções gerais acerca desses direitos, apenas esses caracteres serão brevemente expostos.  

Sendo assim, por historicidade deve-se compreender o atributo dos direitos 

fundamentais que revela a importância do contexto histórico para o seu reconhecimento ou 

declaração, assim como os influxos da história no que concerne à modificação desses direitos. 

A percepção da evolução dos direitos fundamentais, pois, está intimamente atrelada a essa 

característica, valendo perceber que não se tratam de direitos nascidos em um único momento, 

mas decorrentes de um longo caminhar.  

A propósito da historicidade como traço particular dos direitos fundamentais, Bobbio 

observa que esses direitos nascem à medida que o aumento de poder do homem sobre os seus 

pares passa a gerar novas ameaças à liberdade, o que acaba permitindo novos remédios para a 

limitação do poder.107A inalienabilidade, a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade, de maneira 
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geral, encerram a ideia de que há uma barreira protetiva muito mais firme no que tange aos 

direitos fundamentais, o que os diferencia dos demais. 

Nesse sentido, a inalienabilidade é tratada por Gilmar Ferreira Mendes sob a 

perspectiva de indisponibilidade de direitos, de maneira a ser um predicado impeditivo a atos 

de disposição de direitos fundamentais108. 

José Afonso da Silva, sem se afastar muito da correlação entre as características acima 

e a disposição de direitos, aproxima a inalienabilidade da indisponibilidade, ao pontuar que os 

direitos fundamentais são inalienáveis por serem intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis, 

dada a ausência de conteúdo econômico patrimonial. Outrossim, a ela relaciona a 

irrenunciabilidade, eis que a enuncia como a impossibilidade de renúncia a direitos 

fundamentais, ainda que admissível o seu não exercício. Por fim, aborda a imprescritibilidade 

sob o prisma de que os direitos fundamentais são sempre exigíveis e exercíveis, não os 

prejudicando eventual intercorrência temporal de não exercício109. 

Essas em linhas gerais são as características dos direitos fundamentais, que, a 

princípio, em que pese a natureza multifacetada, conferem-lhe traços comuns e distintivos no 

que tange aos demais direitos, sendo certo, entretanto, existirem uma série de peculiaridades 

inerentes à indisponibilidade, as quais serão enfrentadas oportunamente. 

 

3.1.4 Dimensões dos Direitos Fundamentais 

 

Por ocasião da fixação dos marcos históricos e legais dos direitos fundamentais, 

discorreu-se acerca da modificação no conteúdo desses direitos à medida em que o Estado e 

Direito foi evoluindo e as demandas sociais aumentando, o que, inclusive, ensejou uma 

mudança de postura do Estado quanto ao modo de agir, realizando uma passagem do perfil 

abstencionista para o perfil transformador. Perceba-se, pois, que os direitos fundamentais não 

esgotam as suas possibilidades, eis que a cada momento evolutivo da sociedade e do Estado 

novos direitos vão sendo conquistados e reconhecidos, acrescendo aos precedentes.  

A propósito disso, inclusive, Pedro Rui da Fontoura Porto observa que na passagem 

das formulações filosóficas dos direitos naturais para a positivação dos direitos fundamentais, 

o que pode ser cotejado com a evolução do Estado Moderno, ocorreu o reconhecimento e a 
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positivação de novos direitos fundamentais em círculos concêntricos, a partir de uma dimensão 

positiva para uma dimensão difusa110. 

Nesse sentido, a partir dos lemas da Revolução Francesa, a dizer: liberdade, igualdade 

e fraternidade, Karel Vazak, citado por Ingo Sarlet, trabalhou sob a perspectiva de gerações de 

direitos fundamentais a partir da evolução histórica desses, de maneira que associou a liberdade 

aos direitos de primeira geração, os direitos civis individuais e os direitos políticos; a igualdade 

aos direitos de segunda geração impulsionados pela Revolução Industrial, com caráter cultural, 

social e econômico e por fim, a fraternidade aos direitos de terceira geração, no caso, aos 

direitos de solidariedade, pertinentes ao meio ambiente, à paz e ao desenvolvimento111. 

Uma parcela bastante considerável da doutrina brasileira, aderiu às gerações de direitos 

fundamentais na forma como delineado acima como método para a demonstração da 

perspectiva histórica-evolutiva desses direitos112.  

Acontece que a terminologia geração de direitos fundamentais passou a ser encarada 

com certa reserva, haja vista a ideia de substituição dos direitos das gerações anteriores pelos 

das gerações posteriores. 

No ensejo, Uadi Bulos, que adere à terminologia gerações de direitos fundamentais, 

expõe as várias nomenclaturas possíveis, dentre as quais relaciona famílias, dimensões e 

gerações de direito fundamentais, afirmando o acerto da última, dada a precisão que impõe na 

demarcação dos períodos de evolução dos direitos, demonstrando, sob o seu olhar, uma conexão 

entre essas gerações113.   

De outra banda, Leonardo Martins e Dimoulis expressando a predileção pela 

terminologia dimensão de direitos fundamentais, recomendam a utilização dessa expressão ou 

de categorias ou espécies de direitos fundamentais, por reputarem serem a mais adequada à 

ideia de coexistência dos direitos fundamentais, bem como por sustentarem haver uma 

imprecisão cronológica, notadamente no que tange aos direitos sociais, tradicionalmente 

considerados como de segunda geração, haja vista reconhecerem a garantia de direitos dessa 

                                                
110 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade 

política e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 

2006, p. 28. 
111 SARLET, Ingo Wofgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Revista dos Advogados. 2010, p. 92. 
112 Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gonet, citados neste trabalho, são exemplos dos que aderiram à concepção de 

gerações de direitos fundamentais. Paulo Bonavides, embora na quase totalidade dos textos consultados se refira 

a geração de direitos, ao tratar dos direitos de quarta geração dobra-se à terminologia dimensões.   
113 BULOS, Uadi Lâmego. Curso de Direito Constitucional. 9.  ed. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 528-529. 
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ordem já nas primeiras declarações de direitos do século XVIII, e não apenas nas declarações 

de direitos do século XX114.  

Com efeito, bem pontuados os esclarecimentos no que tange à aderência dos direitos 

posteriormente reconhecidos e declarados aos anteriores, essa questão terminológica não parece 

apresentar tanta relevância. De todo modo, para fins de uniformização das expressões utilizadas 

neste trabalho adotar-se-á, conforme a sugestão de Martins e Dimoulis, a terminologia 

dimensões de direitos fundamentais.  

Com efeito, a partir dos marcos históricos, legais e evolutivos já apresentados, é 

possível situar os direitos fundamentais decorrentes da concepção individualista dos século 

XVIII e XIX, calcada na perspectiva do liberalismo clássico, para o qual direitos fundamentais 

se restringiam aos direitos civis individuais e alguns direitos políticos, como de primeira 

dimensão; os agregados ao catálogo de direitos fundamentais por ocasião das Constituições do 

século XX e do modelo do Estado Social, no qual garantidos direitos individuais, sociais, 

coletivos e da coletividade, como de segunda dimensão, bem como inferir uma tendência à 

transindividualização dos direitos por ocasião do Estado Democrático de Direito, o que 

confirmado pela aceitação de que os direitos de terceira dimensão são direitos de caráter 

transindividual. Isso, então, permite visualizar, esquematicamente, um círculo concêntrico entre 

as dimensões de direitos, que não se excluem, mas se imbricam.  

Realizada a explanação acima, apenas para encerrar essa breve abordagem e em 

complementação à evolução dos direitos fundamentais, impende apontar que já se falam nos 

direitos de terceira, de quarta e de quinta dimensão. Os primeiros bem aceitos como direitos 

transindividuais, os quais transcendem o indivíduo isoladamente, sendo direitos de titularidade 

difusa e coletiva decorrentes de uma sociedade de massa, na qual os direitos pertencem a 

grupos, muitas vezes, de pessoas indeterminadas, a exemplo dos direitos relacionados à paz, ao 

meio ambiente, ao desenvolvimento. Os de quarta e de quinta dimensão ainda de conteúdo 

discutível, falando-se em direitos decorrentes da engenharia genérica e do direito à democracia.  

 

3.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

No tratamento das concepções do Estado Moderno, demonstrou-se a relação do 

modelo estatal adotado com os direitos fundamentais por ele reconhecidos, motivo pelo qual 

foi apresentado um panorama geral acerca desses direitos. 
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Vencida essa etapa e tendo em vista a pertinência do Ministério Público, objeto deste 

trabalho, com os direitos fundamentais, assim como de resto todo o sistema de justiça, revela-

se conveniente uma abordagem dos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988.  

 

3.2.1 Direitos Fundamentais nas Constituições Brasileiras 

 

Realizando-se um apanho da história constitucional brasileira é possível relacionar 

quatro Constituições democráticas e promulgadas, a saber: 1891, 1934, 1946 e 1988; e três 

Constituições outorgas, a dizer: 1824, 1937, 1967, podendo ser acrescida a essa, ainda, a 

Emenda Constitucional 01 de 1969, responsável pela integral modificação da Constituição de 

1967. 

Os direitos fundamentais, ainda que sob outra denominação, se fizeram presentes na 

história constitucional brasileira desde os tempos da Constituição do Império de 1824. Nesse 

sentido, a Constituição de 1824 dispunha sobre direitos civis e políticos, classicamente tidos 

como direitos fundamentais de primeira dimensão, em título próprio denominado disposições 

gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, tendo sido, consoante 

José Afonso da Silva, a primeira Constituição do mundo, anterior até mesmo à Constituição da 

Bélgica de 1831, a reconhecer direitos do homem115. 

A propósito da positivação de direitos fundamentais na Constituição do Império, Uadi 

Lâmego Bulos observa ter sido essa influenciada pelas declarações de direitos americana, de 

1776, e francesa, de 1789, chamando atenção para a estranheza de um ato decorrente do 

binômio monarquia e escravidão ter trazido extenso rol de liberdade públicas, a ponto de se 

converter em uma declaração de direitos116.   

A primeira Constituição da República, de 1891, também se concentrando nos direitos 

fundamentais de primeira dimensão, assegurava direitos e garantias individuais, os quais 

estavam previstos em seção própria denominada de declaração de direitos. 

Sob o olhar de Paulo Bonavides, tratava-se de um compromisso do Brasil republicano 

com um constitucionalismo de raízes norte-americanas, pautado em uma fachada de Estado 

Liberal de Direito117.  

Noutro sentido, a Constituição de 1934 alterou esse paradigma individualista 

observado pelas Constituições do Império de 1824 e da República de 1891 ao prever, além de 

                                                
115 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional, 25. ed. São Paulo: Malheiros. 2005, p. 170. 
116 BULOS, Uadi Lâmego. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.493. 
117 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 373. 
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direitos e garantias individuais, dos direitos políticos e dos direitos de nacionalidade, previstos 

nas constituições anteriores, o reconhecimento de direitos sociais e econômicos, para eles 

destacando um título próprio, o que também fez em relação à família, à educação e à cultura. 

Nesse sentido, rompeu com o individualismo de inspiração liberal, para se ocupar também da 

questão social, reconhecendo, assim direitos fundamentais considerados de segunda dimensão.   

José Afonso da Silva destaca que abrindo um título especial para a declaração de 

direitos, a Constituição de 1934 reconheceu não somente os direitos individuais, mas também 

os direitos de nacionalidade e políticos, incorporando um título próprio sobre a ordem social e 

econômica, reconhecendo direitos econômicos e sociais do homem e arrolando, ao lado dos 

tradicionais direitos e garantias individuais à inviolabilidade da liberdade, da segurança 

individual e da propriedade, também à inviolabilidade do direito à subsistência118.  

Nesse contexto, Paulo Bonavides, ressalta esse momento do constitucionalismo 

brasileiro como um constitucionalismo de Estado Social, referindo que a Constituição de 1934 

inaugura a inserção de princípios no direito constitucional positivo outrora ignorados, 

destacando a atenção direcionada ao aspecto social dos direitos fundamentais, decorrência da 

influência do modelo da Constituição de Weimar119.   

Refira-se ainda que foi por ocasião do movimento revolucionário de 1930 que os 

direitos políticos e a Justiça Eleitoral ganharam relevo no cenário nacional, o que repercutiu 

para o texto constitucional de 1934, que tratou do direito ao sufrágio de maneira mais ampla, 

embora dele tenha excluído os analfabetos. 

Resgate-se o contexto histórico tumultuado no qual inserida a Constituição da 

República de 1934, cercado por movimentos políticos que questionavam a legitimidade do 

sistema representativo, da Junta Militar e do Governo Provisório, que sucedeu à Primeira 

República. Acresça-se a isso o período que seguiu à Constituição da República de 1934, 

marcado por um regime ditatorial, por crises e golpes de Estado, que esteve em constante 

movimentação de avanços e retrocessos até a estabilização política e democrática alcançada em 

1988.   

É nesse cenário repressor e ditatorial, pois, que está inserida a Carta Constitucional 

outorgada em 1937. Na síntese da Constituição de 1937, Luiz Alberto David e Vidal Serrano 

observam que inspirada num modelo fascista, embora tenha mantido os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, a Constituição esvaziou as funções desses dois últimos, alçando o 
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Poder Executivo a um superpoder; estabeleceu pena de morte para crimes políticos; assim 

como, em que pese ter mantido direitos individuais de liberdade, de propriedade e de segurança, 

limitou a liberdade de expressão à censura prévia, reduzindo, portanto, a amplitude dos direitos 

civis120.  

Com efeito, no quadrante dos direitos fundamentais na Carta de 1937 vale observar 

que no texto constitucional, formalmente, foram mantidos os direitos de nacionalidade e de 

cidadania, inclusive, o direito ao voto, assim como os direitos e garantias individuais. 

Outrossim, permaneceram títulos próprios para a ordem econômica, apara a família, para a 

educação e cultura, embora suprimida a menção à ordem social no título que trata da ordem 

econômica. Acontece que a supressão dos direitos políticos, inclusive com previsão 

constitucional, bem como a redução dos direitos e garantias individuais, até mesmo do mandado 

de segurança e da ação popular funcionaram como ordem geral por ocasião do período ditatorial 

inaugurado em 1937 e que permaneceu até 1946. 

Aspecto que se revela curioso é a implementação de direitos sociais nesse período, o 

que, a princípio, pode parecer um contrassenso, dada a redução e supressão dos direitos civis e 

políticos que já haviam sido conquistados. A propósito desse assunto, aliás, José Murilo de 

Carvalho observa que entre 1930 e 1945 foi a era dos direitos sociais, tendo sido implantados 

relevantes aspectos da legislação trabalhista e previdenciária121. 

Ultrapassado o tenebroso período ditatorial, a Constituição Federal de 1946, em título 

destinado à declaração de direitos, os tratou sob duas facetas: a primeira pertinente aos direitos 

de nacionalidade e de cidadania e a segunda, relacionada aos direitos e garantias individuais, 

sem prejuízo de tratar dos direitos econômicos e sociais em título próprio dedicado à ordem 

econômica e social. 

Luiz Alberto David e Vidal Serrano revelam que a Constituição Federal de 1946, a 

pretexto de reestabelecer um Estado Democrático e em repúdio ao modelo totalitário então 

operante, buscou um resgate das Constituições da República de 1891 e de 1934, como fôlego 

para a retomada de uma democracia social, tendo, então, no plano dos direitos fundamentais, 

reestabelecidos os direitos políticos e as eleições diretas, bem como as disposições e garantias 

                                                
120 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São 
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relacionadas aos direitos individuais e à ordem social e econômica, inclusive, com concessões 

a ideia de justiça social122.  

Assim, mantendo as conquistas sociais dos períodos anteriores, a Constituição de 1964 

reestabeleceu direitos individuais, civis e políticos, fomentando a participação política, através 

da criação de partidos políticos, assegurando o direito ao voto a homens e mulheres com mais 

de dezoito anos, exceto analfabetos. As mudanças pareciam promissoras.  

O cenário político-institucional, entretanto, não era estável, somente alcançando 

estabilidade em 1988, de maneira que a esse novo momento de resgate e de avanço nos direitos 

fundamentais, seguiu-se um de retrocesso, permeado pelo regime de atos institucionais e por 

uma Constituição simbólica, em 1967. Em 1964 o Comando Militar Revolucionário tomou o 

poder, reestabelecendo, portanto, o regime ditatorial e em decorrência o retrocesso, a negativa 

e a supressão de direitos civis e políticos, mantendo-se o título da declaração de direitos na 

Constituição, com especial destaque para os direitos de nacionalidade, para os direitos políticos 

e para os direitos e garantias individuais, apenas para fins formais. 

Percebe-se assim um movimento peculiar em relação aos direitos fundamentais no 

Brasil, haja vista que a positivação e a implementação desses direitos não segue uma constante, 

apresentando momentos de progresso e de retrocesso. 

Observando esse movimento de vai-e-vem entre os direitos de liberdade, civis, 

políticos e sociais no Brasil e relacionando-o à lógica inglesa e francesa de evolução dos direitos 

fundamentais, José Murilo de Carvalho enxerga uma inversão na ordem cronológica clássica 

dos direitos dos homens, que parte dos direitos de liberdade, civis e políticos, até alcançar os 

direitos sociais, apontando, assim, uma inversão de sentido no contexto brasileiro, haja vista 

vislumbrar a positivação e a implementação dos direitos civis e políticos no Brasil como a 

última etapa evolutiva123.       

 

3.2.2 Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988 

  

Consoante já sinalizado, após um tortuoso percurso até a consagração e o 

reconhecimento efetivo dos direitos fundamentais no cenário nacional, a Constituição Federal 

de 1988 se apresentou como local atrativo e estabilizante para esses direitos fundamentais.  
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Nesse sentido, concebida em um momento histórico bastante diferenciado dado o 

desejo da sociedade brasileira por mudança e por um Estado Democrático de Direito, foi o texto 

constitucional de 1988 o primeiro a utilizar a terminologia direitos fundamentais, elencando um 

extenso catálogo desses direitos, no qual inseridos ao lado dos já tradicionais direitos e garantias 

individuais, de maneira inovadora e ousada, um amplo leque de direitos sociais, o qual contou 

com capítulo próprio.  

Em relação ao momento histórico e político-institucional vivenciado, Flávia Piovesan 

observa que passados vinte e um anos de um regime ditatorial, entre 1964 e 1985, deflagrou-se 

o processo de democratização do Brasil, o que exigiu um novo código que refizesse o pacto 

político-social, tendo isso, então culminado com a Constituição Federal de 1988124. 

Nesse ensejo, vale a lembrança de que quando da convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte para a Constituição de 1988, dado o momento político e social vivenciado no país 

de instabilidade institucional e de limitação e supressão de direitos fundamentais, buscava-se a 

organização das instituições brasileiras frente ao ânimo democrático da época, assim como o 

estabelecimento de mudanças que promovessem um equacionamento da tormentosa situação 

econômica e social do país.  

Essas circunstâncias, então, guiaram a Constituição de 1988, que, sob o olhar de Paulo 

Bonavides, retomou o constitucionalismo do Estado Social inaugurado com a Constituição de 

1934 e com o qual comprometida a Constituição de 1946, no qual o constituinte assume uma 

vocação política de disciplinar a prevalência da Sociedade sobre o Estado e o Indivíduo, 

esticando uma linha ascendente em relação ao reconhecimento e à proteção de direitos 

sociais125. 

Nesse sentido, em título próprio, topograficamente alocado entre o dedicado aos 

princípios fundamentais e o destinado à organização do Estado, a Constituição Federal tratou 

dos direitos e garantias fundamentais (Título II), dentre os quais inseriu os direitos e deveres 

individuais e coletivos (Capítulo I), os direitos sociais (Capítulo II), os direitos de nacionalidade 

(Capítulo III) e os direitos políticos (Capítulo IV)126. 

A Constituição Federal de 1988, portanto, abraçou todas as dimensões dos direitos 

fundamentais, ao prever, dentre outros tantos, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, à propriedade, à saúde, à educação, à alimentação, ao trabalho, ao lazer, à moradia, 

                                                
124 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 

2002, p. 50- 52. 
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ao transporte, à previdência e à assistência social, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e ao desenvolvimento econômico e social, o que permite inferir haver nela um ambiente 

harmônico no que tange a direitos de diferentes dimensões e categorias. 

A propósito da amplitude da positivação dos direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988 Flávia Piovesan observa que houve um significativo alargamento no campo 

dos direitos e garantias fundamentais, inclusive, com a previsão de direitos individuais, 

coletivos e difusos, situando-a dentre as mais avançadas do mundo no que concerne a essa 

temática127.  

Revela-se inegável, todavia, o destaque conferido pela ordem constitucional aos 

direitos sociais. Ora, por ocasião da edição da Constituição Federal de 1988, vivendo o Brasil 

um movimento de redemocratização e de transformação política e social, foram definidos como 

objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre justa e solidária, a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, assim como a 

promoção do bem de todos, objetivos que, inevitavelmente, demandam além das liberdades 

individuais a asseguração de outros direitos, os direitos a realização de algo a mais pelo Estado, 

de prestações positivas por esse, no sentido de assumir uma postura transformista, daí porque o 

tratamento atribuído aos direitos sociais pela Constituição Federal de 1988 se mostrou tão 

inovador. 

Na temática de direitos fundamentais como combustíveis à democracia, a Magna Carta 

conferiu, ainda, reforço à efetividade dos direitos nela previstos, isso porque adotou, também, 

garantias constitucionais e institucionais no afã de assegurar maior proteção aos direitos 

fundamentais, atribuindo significado ímpar ao acesso à Justiça e às instituições integrantes do 

sistema de Justiça, haja vista ter confiado a essas e ao Poder Judiciário relevante papel na 

realização dos direitos fundamentais. 

Para além disso, inovou ao prever a aplicabilidade imediata das normas garantidoras 

de direitos e garantias fundamentais, impondo, assim, sob o olhar de Dirley da Cunha Junior, 

traço de distinção entre os direitos fundamentais e os demais direitos128. 

Nesse sentido, Paulo Bonavides salienta ser indispensável vislumbrar a Constituição 

Federal de 1988 sob a ótica dos direitos fundamentais sociais, do princípio da igualdade, dos 
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institutos processuais garantidores de direitos e liberdades, bem como do papel assumido pelo 

Supremo Tribunal Federal no que pertine à guarda dos valores constitucionais129.  

Além disso e para encerrar esta abordagem geral acerca dos direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988 convém, mais uma vez, o recurso a Flávia Piovesan, que relaciona 

a acentuada preocupação da Constituição Federal de 1988 em assegurar os valores de bem-estar 

e de dignidade da pessoa humana, como imperativos de justiça social, de maneira a reconhecer 

no segundo o núcleo básico informador do sistema constitucional e jurídico130.  

 

3.2.3 Classificação dos Direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 

 

Embora tenha sido a Constituição Federal de 1988 tão pródiga no que tange aos 

direitos fundamentais, a doutrina critica a categorização adotada pelo legislador constituinte em 

direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos 

políticos, buscando uma série de alternativas para o que entende ser uma classificação mais 

adequada.    

No ensejo, acerca da categorização dos direitos fundamentais é possível conferir José 

Afonso da Silva e a sua distinção conforme o conteúdo em: direitos fundamentais do homem-

indivíduo, os direitos individuais por excelência; direitos fundamentais do homem membro de 

uma coletividade, correspondente aos direitos coletivos; direitos fundamentais do homem-

social, nos quais inseridos os direitos sociais e culturais; direitos fundamentais do homem-

nacional, que guardam relação com os direitos de nacionalidade; direitos fundamentais do 

homem-cidadão, traduzidos nos direitos políticos131. 

Também Ingo Sarlet posiciona-se propondo o que entende ser a classificação 

adequada, a partir das funções exercidas pelos direitos fundamentais, distinguindo-os em dois 

grandes grupos: os direitos fundamentais como direitos de defesa e os direitos fundamentais 

como direitos a prestações, esses subdivididos em dois grupos, a saber: os direitos a prestações 

em sentido amplo, pertinentes aos direitos à proteção e à participação na organização e 

procedimento; e os direitos a prestações em sentido estrito, consistentes nos direitos a 

prestações materiais sociais132. 
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Já Dimoulis e Martins, filiando-se à clássica categorização trialista de Jellinek, 

salientam que os direitos fundamentais constituem normas de competência negativa que 

limitam a atuação do Estado no sentido de fazer ou não fazer algo, conferindo posição jurídica 

de direito subjetivo aos indivíduos. Nesse sentido, trabalham como três categorias de direitos 

fundamentais, a saber: direitos de status negativus ou pretensão de resistência à intervenção 

estatal, consistentes nos direitos de defesa em face da atuação do Estado no que tange não 

apenas às liberdades individuais, mas também à propriedade e a atuações econômicas; direitos 

de status positivus, direitos sociais ou a prestações, que englobam os direitos que permitem ao 

indivíduo exigir uma atuação positiva do Estado no sentido de melhorar suas condições de vida; 

e por fim, direitos de status activus, direitos políticos ou de participação, os quais constituem a 

base do regime democrático133.    

Reforçando as críticas à classificação adotada pelo legislador constituinte, sem, 

entretanto, sugerir nova categorização, Luiz David Araújo e Vidal Serrano, por exemplo, 

observam equívoco na alocação dos direitos coletivos apenas junto aos direitos individuais, 

justificando que a distinção entre tais direitos toma por pressuposto a forma da tutela 

jurisdicional, não a dimensão ou a natureza do direito134. 

Em verdade, a insatisfação se direciona à utilização da expressão direitos coletivos 

apenas no capítulo I, do título II da Constituição Federal, no qual relacionados, 

preponderantemente direitos cuja titularidade é individual, ainda que em determinadas 

situações dependam de uma coletividade para o seu exercício, como no caso dos direitos de 

associação e de reunião. Compreende-se que a organização dos direitos dessa maneira poderia 

levar a errônea interpretação de que os demais direitos arrolados além desse espaço topográfico 

acima exposto estariam afastados da tutela ou da titularidade coletiva, o que, no entanto, esbarra 

na previsão de diversos direitos de natureza coletiva no curso do texto constitucional. 

Com efeito, a percepção de que a Constituição Federal de 1988 apresentou um 

incremento quanto à quantidade de titulares de direitos, dobrando-se, portanto, a uma tendência 

de transindividualização dos direitos nos Estados Democráticos de Direito, bem como um 

aumento em relação ao tipo de bens por ela elencados como direitos fundamentais pode afastar 

eventuais dúvidas ou confusões.  

                                                
133 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 49-53. 
134 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2001, p. 83.  
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Explica-se: concebendo-se a classificação dos direitos fundamentais em duas 

categorias, a primeira quanto à titularidade dos direitos, na qual se inserem os direitos 

individuais, coletivos e difusos; a segunda, quanto ao tipo de bem tutelado, na qual podem ser 

relacionados os direitos ou interesses de natureza social, econômica ou cultural, por exemplo, 

aclara-se a possibilidade de determinado direito social ser, eventualmente, titularizado ou 

perseguido individual ou coletivamente.   

Em outras palavras, convém esclarecer que no caso dos direitos sociais, embora as 

expectativas por ele geradas importem a todos os membros da coletividade, interessa também 

ao indivíduo, não na condição de pessoa moral, mas como pessoa social que também é. Assim, 

o direitos social, em que pese se associar à coletividade, não é sinônimo de coletivo, haja vista 

o seu feixe individual, que aproveita ao indivíduo social. 

Isso, embora seja um pormenor sem maior relevância, não afasta a imprecisão do 

legislador constituinte em mencionar direitos coletivos apenas no artigo 5º da Constituição 

Federal, no qual dedicada atenção aos direitos de titularidade nitidamente individuais. 

Aliás, o texto constitucional não assumiu maiores preocupações com essa 

classificação, tampouco com a pureza e com a uniformização dos termos utilizados, bastando 

para tanto conferir que ao longo dos seus dispositivos são referenciadas, aparentemente como 

sinônimas, por exemplo, as expressões direitos sociais e individuais (preâmbulo), interesses 

sociais e individuais (artigo 127) e direitos individuais e coletivos (artigo 134), assim como são 

utilizados os termos direitos fundamentais da pessoa humana (artigo 17) e direitos da pessoa 

humana (artigo 34) em substituição à expressão direitos fundamentais contemplada no título II.  

A propósito disso, convém uma rápida abordagem acerca da correlação entre interesses 

e direitos, vocábulos utilizados como sinônimos em algumas passagens do texto constitucional, 

a fim de definir se há ou não distinção relevante entre eles. 

Em sentido amplo, o interesse pode ser compreendido como conveniência, proveito, 

vantagem ou mesmo utilidade; o direito, como prerrogativa, privilégio, que é justo, que se 

conforma com a lei. Encarando-se o interesse sob a perspectiva de interesse jurídico, todavia, 

esse passa a se apresentar como a possibilidade de vantagem a ser atingida diante de uma 

regulação ou proteção que lhe é conferida pelo direito.  

Dada essa íntima ligação entre direito e interesse jurídico, Ihering compreende o 

direito como o interesse juridicamente tutelado, de maneira a situar o interesse como 

componente do direito e, portanto, sob uma perspectiva jurídica, tratá-los como sinônimos135.  

                                                
135 JHERING, Rudolf von. A dogmática jurídica. Tradução de José Inácio Coelho Mendes Neto. 1. ed. São Paulo: 

Ícone, 2013, p. 82.   
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Embora haja vozes divergentes acerca da identidade entre interesse e direito, a 

exemplo de Vicente de Paula Maciel, para quem o interesse é anterior ao direito e de 

conseguinte não são sinônimos136, não parecer ter havido preocupação do texto constitucional 

com essa diferenciação, o que também não ocorre com a doutrina nacional, de maneira que 

nesse ponto e ao longo do trabalho serão tratadas como expressões semelhantes.  

Enfim, certo é que as categorias de direitos e a ampliação dos direitos individuais aos 

de natureza transindividual instigam questionamentos e exigem um maior detalhamento, 

inclusive porque essa passagem guarda relação também com mudanças de paradigmas 

decorrentes da forjadura do Estado Moderno, razão pela qual se dedicará logo abaixo capítulo 

para essa discussão.  

    

3.3 CATEGORIAS DE DIREITOS: DO INDIVIDUAL AO COLETIVO. DO DISPONÍVEL 

AO INDISPONÍVEL 

 

Ocupa-se nesse ponto, conforme já anunciado, da demarcação das categorias de 

direitos, a partir da perspectiva da titularidade e da disponibilidade, a fim de facilitar a 

percepção dos direitos e interesses que norteiam a atuação do Ministério Público em defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  

 

3.3.1 Dicotomia entre Público e Privado 

 

Tradicionalmente no estudo das categorias do direito positivo parte-se da divisão entre 

Direito Público e Direito Privado. Essa, aliás, é uma das primeiras lições direcionadas aos 

recém-ingressos nos cursos jurídicos, sendo, pois, parte da primeira aproximação com a 

disciplina de introdução ao Estudo do Direito.  

Trata-se, consoante Norberto Bobbio, de uma grande dicotomia, concebida desde o 

Direito Romano, que ingressou no pensamento político e social, acarretando delimitações 

estanques e condicionamentos recíprocos e contrapostos entre Direito Público e Privado, 

isolando, assim, em esferas distintas de interesses o público o privado, reverberando ainda para 

uma série de outras oposições, por exemplo, entre sociedade dos desiguais e dos iguais, entre 

lei e contrato e entre justiça distributiva e justiça comutativa 137.  

                                                
136 MACIEL JUNIOR, Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: as ações coletivas como ações temáticas. 

São Paulo: Ltr, 2006, p. 33. 
137 BOBBIO, Noberto. Estado, Governo, Sociedade. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 14. ed. São Paulo: Paz 

e Terra. 2007, p. 14-19. 
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Importa resgatar aqui que por ocasião da forjadura do Estado Moderno, houve uma 

separação entre aos interesses privados e públicos, o que se percebeu com bastante ênfase no 

Estado Liberal de Direito, influenciado pelo ideal liberal-burguês-individualista, no qual 

destacada uma absoluta separação entre o interesse individual, como privado, e o interesse 

público. 

Nesse contexto, então, firmou-se a rigorosa distinção entre interesse individual como 

privado e portanto, matéria atinente ao Direito Privado, e interesse público, como o interesse 

do Estado e, de conseguinte matéria atinente ao Direito Público, o que impedia o 

reconhecimento de quaisquer outros direitos ou interesses que não se inserissem nessas 

categorias.   

Acontece que por ocasião do Estado Social e em seguida o Estado Democrático de 

Direito, a complexidade das relações sociais ensejou o reconhecimento de situações 

diferenciadas, de novos direitos, assim como o de categorias intermediárias entre o público e 

privado, cujo o encaixe não se adequava aos estritos termos da dicotomia clássica.     

A propósito disso, Paulo Nader observa que o desejo crescente por justiça social 

acarretou modificações nas formas como o Estado Moderno comanda os relacionamentos entre 

os indivíduos, inclusive, interferindo nas relações outrora entregues, livremente, ao livre jogo 

das forças sociais138.  

Para além disso, Rodolfo de Camargo Mancuso refere-se, como decorrência desse 

período evolutivo, também aos anseios políticos do povo de participar do processo político-

econômico, acompanhado de uma consciência do coletivo consistente na percepção de que 

reunidos em centros de decisão os indivíduos poderiam mais, tendo disso defluido uma ordem 

coletiva representando uma espécie de ponto médio entre o Estado e o indivíduo139.   

Note-se nesse contexto que no espaço do Estado Democrático de Direito já não cabe a 

separação estanque entre os interesses dos indivíduos e do Estado. Relembre-se que embora 

ultrapassada a concepção jus-naturalista de absorção da sociedade civil pela sociedade política 

e estabelecida, contemporaneamente, uma dicotomia entre Sociedade Civil e o Estado, 

conforme Norberto Bobbio, houve, paradoxalmente, uma socialização do Estado e uma 

estatização da Sociedade, respectivamente, com o reconhecimento de direitos sociais e a 

ampliação das esferas de participação da sociedade no contexto das opções políticas, ocorreu a 

                                                
138 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 120. 
139 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: RT. 2004, 

p.38.  
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formação de um sistema social complexo140, de maneira a perder espaço a clássica separação 

entre público e privado e ganhar campo o binômio individual e coletivo, haja vista os fenômenos 

nominados por Bobbio como publicização da esfera privada e privatização da esfera pública141. 

Assim, consoante Pedro Rui da Fontoura Porto, o reconhecimento jurídico de grupos 

e coletividades sociais, inclusive com a delegação do controle social também a essas esferas e, 

ainda, a massificação da sociedade e os novos direitos impuseram ao sistema jurídico a 

produção e o reconhecimento de categorias inéditas de direitos, para as quais a summa divisio 

já não se revelava mais adequada142.  

Em razão disso o conceito de interesse público como interesse puramente estatal, 

contraposto aos interesses privados dos indivíduos foi revisitado. A percepção de que o público 

importava apenas ao Estado e o privado somente ao indivíduo, associando-se esse tipo de 

interesse apenas a ideia de particular ganhou nova roupagem. 

Essa movimentação levou a uma readequação do conceito de interesse público com o 

fim de harmonizá-lo ao novo contexto sócio-político. Na temática, Mazzilli, valendo-se do 

Renato Alessi, subdivide interesse público em interesse público primário, esse o interesse 

social, da sociedade, da coletividade como um todo; e em interesse público secundário, esse o 

interesse da Administração Pública, o modo pelo qual os órgãos administrativos enxergam o 

interesse público143. 

O interesse público primário, portanto, passou a ser encarado como interesse social, 

relacionado à percepção de bem comum, refletindo os anseios da maioria da sociedade e de 

conseguinte, a tutela dos bens e valores para ela mais relevantes. 

A propósito das definições de interesses, Rodolfo de Camargo Mancuso relaciona três 

conceitos chaves, a dizer: interesse social, interesse geral e interesse público. No ensejo, indica 

que o interesse social em sentido amplo é aquele que evoca a sociedade civil, o bem de todos, 

a partir dos valores e bens mais relevantes para a sociedade, uma espécie de exercício coletivo 

dos direitos coletivos, embora situe o interesse social em sentido estrito como algo referente a 

um ente jurídico personalizado, uma espécie de interesse individual exercido coletivamente. 

Além disso, situa o interesse geral próximo ao interesse social em sentido amplo. Por outro 

                                                
140 BOBBIO, Noberto. Estado, Governo, Sociedade. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 14. ed. São Paulo: Paz 
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141 Ibid., p. 24. 
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p. 111- 124. 
143 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
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lado, observa o interesse público sob duas perspectivas, política e jurídica, relacionando-o a 

presença do Estado144. 

Vale resgatar nesse ponto Rousseau e as vontades por ele identificadas, haja vista a 

possibilidade de associação do interesse público primário de Alessi e do interesse social em 

sentido amplo de Mancuso, assim como do interesse público secundário do primeiro, do 

interesse público e do interesse social em sentido restrito do segundo, respectivamente, com a 

vontade geral, com a vontade coorporativa e com a vontade de todos em Rousseau. 

Superada essa breve associação, é possível inferir a partir desse novo olhar sobre os 

interesses, notadamente em razão da percepção de interesse público primário como interesse 

social que foi facilitado um diálogo entre a esfera pública e a privada e mesmo o 

dimensionamento de novos direitos, os direitos transindividuais ou meta-individuais ou ainda 

direitos coletivos em sentido amplo, como decorrência da evolução do Estado e do 

reconhecimento de direitos sociais e de participação. 

Diante dessa perspectiva, então, é que se propõe uma análise concisa sobre a 

classificação dos direitos, a partir de dois aspectos: quanto à titularidade e quanto à 

possibilidade de disposição.  

 

3.3.2 Classificação dos Direitos conforme a Titularidade 

 

Pois bem, no que tange à categorização de direitos e interesses a partir da sua 

titularidade convém reavivar o caminho traçado e os paradigmas superados até a concepção dos 

interesses de natureza transindividual, isso porque sob os influxos de um ideário liberal-

individualista trabalhava-se, conforme já anotado, com a dicotomia estrita entre direitos e 

interesses público e privado. No plano dos direitos fundamentais, contudo, as emergências 

sociais e da positivação dos direitos de segunda e de terceira dimensão provocaram um 

questionamento acerca do abismo entre o interesse público e o privado, assim como o 

reconhecimento de direitos de titularidade coletiva e difusa. 

Foi a partir daí e da percepção do interesse público primário como interesse social, 

possibilitando um diálogo entre o público e o privado como órbitas interdependentes, que 

ganhou fôlego a classificação dos direitos sob a perspectiva da titularidade, individual e 

coletiva, e não apenas a partir da dicotomia clássica entre público e privado.   

 

 

                                                
144 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: RT. 2004, 

p. 27-35.  
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3.3.2.1 Individual 

 

Partindo-se da perspectiva da titularidade, diz-se individual um direito quando 

pertence a determinado sujeito que poderá exercê-lo individualmente, podendo refletir um 

interesse meramente privado, esse restrito à sua vontade individual ou particular, ou, ainda, um 

direito assegurado em razão das opções políticas do Estado, a exemplo de um direito social.  

Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso observa uma interação entre público e 

privado no quadrante dos direitos individuais quando, por exemplo, o direito de propriedade, 

nitidamente individual, é grifado com a função social. E, tratando da distinção entre individual 

e coletivo quanto à amplitude do referencial, sugere a identificação do interesse como individual 

ou coletivo a partir do elemento preponderante no caso concreto, de maneira a referir como 

individual o interesse cuja fruição se esgota no círculo de atuação do seu destinatário, 

aproveitando os benefícios ou encargos somente ao seu destinatário145. 

Com efeito, o critério classificatório aqui proposto considera o titular do direito e a 

possibilidade de seu exercício independente. Trata-se de algo facilmente perceptível nos 

direitos de natureza patrimonial, onde, em regra, somente o titular o exerce e apenas a ele 

aproveitam os efeitos benéficos ou maléficos do seu exercício. 

Acontece que a classificação proposta não enseja a permanência do indivíduo como 

titular exclusivo do direito, apenas delimitando a possibilidade de exercício individual daquele. 

Deslocando-se o assunto para os direitos fundamentais, é possível vislumbrar com mais clareza 

essa não exclusividade, por exemplo, no direito fundamental à saúde, que é um direito garantido 

ao indivíduo, dele individualmente titular, embora em razão da natureza de direitos social 

também garantido aos demais membros da sociedade, individual e coletivamente, que são 

igualmente titulares desse direito146.  

O que importa fixar, no entanto, é que determinado direito é de titularidade individual 

quando pertence a um sujeito que poderá exercê-lo individualmente, ainda que esse interesse 

possa também interessar além do aspecto individual ou estritamente privado. 

 

 

 

 

                                                
145 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: RT. 2004, 

p. 45- 49.  
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3.3.2.2 Coletivo 

 

No decorrer do trabalho mencionou-se, por vezes, a coletivização dos conflitos por 

ocasião da evolução da sociedade e do Estado, bem como a tendência à proteção de interesses 

pulverizados na sociedade e em parcelas sociais, referenciando-se, inclusive, na quadratura dos 

direitos fundamentais, a ampliação, na Constituição Federal de 1988, dos direitos no que tange 

à titularidade. É nesse contexto, pois que está inserido o debate acima anunciado sobre a 

transindividualização e acerca da titularidade coletiva sobre direitos. 

A princípio, antes de ingressar na temática da nova categoria de direitos, impõe-se 

esclarecer que os de titularidade coletiva podem se aproximar mais do público ou do privado e, 

ainda, se inserir no espaço entre esses, razão pela qual são aludidos como inéditos. 

Ademais, convém aclarar que se diz de titularidade coletiva o direito que, 

ultrapassando as fronteiras do individualismo, pertence à coletividade, na qual os indivíduos 

que dela fazem parte podem ou não ser identificados. Observe-se nesse contexto que a 

titularidade coletiva dos direitos acaba por gerar reflexos na forma de exercê-los e tutela-los, 

daí porque esse assunto guarda profunda relação também com o direito processual, sendo 

também analisado sob essa ótica.  

A propósito dessa peculiaridade, Carlos Weis destaca que na tessitura desses direitos a 

relação não mais se estabelece com o indivíduo, mas com grupos mais ou menos imprecisos de 

pessoas, todas unidas por se encontrarem na mesma situação jurídica ou fática, havendo em um 

dos polos das relações processuais decorrentes desses direitos seres humanos agregados numa 

mesma categoria, grupo ou classe social147.  

Quando se trata de interesses de titularidade coletiva, em verdade, se está a tratar de 

interesses transindividuais ou coletivos em sentido amplo como gênero, do qual são espécies 

os interesses difusos, os interesses coletivos em sentido estrito e os interesses individuais 

homogêneos, essa última categoria acolhida pela doutrina após o Código de Defesa do 

Consumidor, haja vista que até então a Constituição Federal e mesmo a legislação 

infraconstitucional somente faziam referência textual aos direitos difusos e coletivos.  

Para Cappelletti, esses novos direitos excedem o âmbito estritamente individual, 

embora não constituam propriamente interesses públicos148. Para Ada Pellegri Grinover são 

interesses meta-individuais, resultantes de conflitos da sociedade pós-industrial, de uma 

                                                
147 WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 1999, p.125. 
148 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos diante da Justiça Civil. Revista de Processo, 
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sociedade de massa149. Pedro Rui da Fontoura Porto também os enxerga como categoria 

intermediária entre o interesse público primário ou interesse social e os interesses privados150. 

Hugo Nigro Mazzilli abordando os aspectos processuais pertinentes à tutela desses 

novos interesses, após esclarecer que a caracterização como direito transindividual não decorre 

apenas do seu compartilhamento por diversos titulares, mas também da necessidade de processo 

coletivo para a sua tutela, os diferencia tendo em vista os titulares, a natureza do objeto e a 

origem. No cotejo, anota que os interesses difusos, de natureza indivisível, têm por titulares 

pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato; ao passo que os interesses coletivos, 

de natureza indivisível, têm por titulares pessoas determináveis, ligadas por uma relação 

jurídica prévia. Quanto aos interesses individuais homogêneos, adverte pertencerem a 

indivíduos determinados, possuírem natureza divisível e decorrerem de uma origem fática 

comum151. 

A classificação dos direitos consoante a sua titularidade, bem como a apresentação aos 

direitos de natureza transindividual e a consequente definição de conceitos básicos acerca de 

interesses públicos, privados, sociais, individuais, coletivos, difusos, tanto sob a perspectiva 

material quanto sob a processual, efetivamente, complementam a abordagem do ambiente 

harmônico para a convivência entre os mais diversas direitos na Constituição de 1988, assim 

como se revela instrumental para os fins do trabalho, haja vista o resgate desses conceitos por 

ocasião da apresentação dos agentes estatais integrantes do sistema de Justiça legitimados a 

tutelá-los. 

 

3.3.3 Classificação dos Direitos conforme à Possibilidade de Disposição 

 

Uma outra classificação que se mostra instrumental para os fins pretendidos no 

trabalho é a que leva em consideração a possibilidade de disposição do direito pelo seu titular, 

o que será objeto deste ponto. 

Tradicionalmente, em razão da clássica dicotomia entre público e privado, a 

classificação dos direitos consoante a possibilidade de disposição esteve associada à distinção 

entre direitos de natureza patrimonial e de natureza não-patrimonial, esses os direitos pessoais 
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150 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos fundamentais sociais: Considerações acerca da legitimidade política 
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ou existenciais, de maneira a associar-se os primeiros aos direitos disponíveis e os segundos 

aos indisponíveis. Há, no entanto, peculiaridades acerca disso, que serão enfrentadas por 

ocasião da apresentação dos direitos indisponíveis.  

 

3.3.3.1 Disponível 

 

Como intuitivo, diz-se, a princípio, disponível um direito quando pode ser abdicado 

pelo titular através da livre disposição de posições subjetivas que a ele aproveitam. 

Assim, direitos que admitem abdicação por meio de cessão, renúncia e transação são, 

ordinariamente, alocados na categoria de direitos disponíveis, a exemplo do que ocorre, em 

geral, com os direitos de natureza patrimonial, a exemplo dos direitos obrigacionais. 

 

3.3.3.2 Indisponível  

 

Em contraponto, são ditos indisponíveis os direitos que não admitem abdicação pelo 

titular, seja através de cessão, de renúncia, de transação ou de qualquer outra forma de 

alienação, o que, em geral, relaciona-se aos direitos de natureza existencial. 

A propósito do assunto indisponibilidade, direcionando a análise para os direitos da 

personalidade, elevados à categoria diferenciada dentro dos direitos privados, Pablo Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, advertem nela se inserir a intransmissibilidade e a 

irrenunciabilidade do direito, a primeira consistente na impossibilidade de modificação 

subjetiva, gratuita ou onerosa do direito e a segunda, referente à impossibilidade de 

reconhecimento jurídico da manifestação volitiva de abandono do direito152.  

Também sob a perspectiva dos direitos fundamentais, a indisponibilidade é associada 

à impossibilidade de abdicação de posições subjetivas. Lembre-se, por oportuno, que por 

ocasião da apresentação das noções gerais acerca dos direitos fundamentais enunciou-se a 

indisponibilidade como característica desses, ainda que com certa imprecisão terminológica e 

conceitual, eis que abordada também com os termos inalienabilidade e irrenunciabilidade. 

No ponto, vale o resgate de Gilmar Ferreira Mendes que discorre sobre o predicado 

impeditivo a atos de disposição de direitos fundamentais, nominando-o de inalienabilidade ou 

indisponibilidade153. Convém ainda a lembrança ao já multicitado José Afonso da Silva que se 

                                                
152 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo Curso de Direito Civil. v. I. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva. 2006, p. 146. 
153 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 146. 
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vale das expressões inalienabilidade e irrenunciabilidade de direitos, associando-as, outrossim, 

a impossibilidade de disposição dos direitos fundamentais154. 

Ademais, Uadi Bulos enuncia como característica dos direitos fundamentais a 

inalienabilidade, por ele abordada como sinônimo de indisponibilidade155. Por fim, importa 

recordar que Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano utilizam o termo irrenunciabilidade ao 

invés de indisponibilidade, porém com a conotação de impedimento à disposição de direitos156. 

Nesse sentido, conforme apontado por Letícia de Campos Velho Martel, embora 

imprecisa a terminologia, percebe-se uma tendência doutrinária prevalente no sentido de tratar 

como indisponíveis direitos não passíveis de abdicação pelo titular, independentemente da 

forma de disposição157. 

Com efeito, Márcio Fernando Elias Rosa, informa que a indisponibilidade tem relação 

com o próprio sistema normativo, com o sujeito titular do direito ou com a repercussão social 

que a lesão ao direito em jogo pode causar, para, em seguida, de maneira geral, afirmar que é 

indisponível o direito em razão de norma que o declare, da condição do sujeito titular ou dos 

danos ou da repercussão que dele possa defluir. 158 

Note-se, no entanto, que a questão é tormentosa e apresenta diversas nuances, não 

esclarecendo as definições doutrinárias se a indisponibilidade reside na impossibilidade de 

afetação do direito ou interesse pelo seu titular ou ainda na vedação a que terceiro o viole, ainda 

que com o consentimento do titular. Isso, todavia, extrapola os objetivos do trabalho e o suporte 

instrumental que se pretende nesse ponto com o fim de identificar os interesses indisponíveis. 

Nesse sentido, interessa abrir espaço para buscar a demarcação e a identificação 

concreta de quais são esses direitos indisponíveis.  

Desse modo, inicialmente impõe-se verificar o tratamento legislativo conferido à 

temática, bem como a utilização da terminologia direitos indisponíveis nos textos constitucional 

e infraconstitucionais.  

                                                
154 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.181. 
155 BULOS, Uadi Lâmego. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.534. 
156 ARAÚJO, Luiz Alberto David. NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 79.  
157 MARTEL, Letícia de Campos Velo. Direitos Fundamentais Indisponíveis: Os Limites e os Padrões de 

Consentimento para a Autolimitação do Direito Fundamental à Vida. 2010. 474f. Tese de Doutorado em Direito 

Público. Centro de Pós-graduação em Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. p. 34. Disponível em: 

<http://pct.capes.gov.br/teses/2010/31004016015P4/TES.PDF>. Acesso em: 20 maio 2016. 
158 ROSA, Marcio Fernando Elias. O Ministério Público e a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. p. 211- 233. In:  SABELLA, Walter Paulo. POZZO, Antônio 

Ferraz Dal. FILHO, José Emmanuel Burle (Coord.). Ministério Público: vinte e cinco anos do novo perfil 

constitucional. São Paulo: Malheiros. 2013, p. 227.  
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No plano constitucional, a Constituição Federal de 1988 não consignou textualmente 

a indisponibilidade dos direitos nela previstos, tendo se limitado a no artigo 127 associar a 

missão do Ministério Público à defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo 

essa, pois, a única ocorrência da expressão direitos indisponíveis ao longo de todo o texto 

constitucional. 

Outrossim, na seara infraconstitucional, embora seja recorrente a utilização da 

terminologia direitos indisponíveis em referência aos interesses que ensejam a atuação do 

Ministério Público, o que ocorre, por exemplo, no Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 

10.741/2003), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) e na Lei 

Federal nº 7.853/1989159, não há a enumeração de quais são esses direitos de natureza 

indisponível. 

O Código Civil, no entanto, ao tratar dos direitos da personalidade como 

intransmissíveis e irrenunciáveis, portanto, como indisponíveis, apresenta-se como a única 

construção legislativa indicativa de quais direitos estão marcados pela característica160. 

 Nesse sentido, por ora, diante dos elementos legislativos acima mencionados é possível 

demarcar como indisponíveis apenas os direitos da personalidade, a exemplo do direito à 

integridade, ao próprio corpo, ao nome, à imagem, à honra.  

Recorde-se, no entanto, que a indisponibilidade é anunciada como barreira protetiva 

na qual agasalhados os direitos fundamentais, de maneira que aquela se aproxima desses, 

inclusive, pondo em pauta questionamento acerca da marcação de todos os direitos 

fundamentais como indisponíveis. 

A propósito desse assunto, é Gilmar Ferreira Mendes, aliás, quem adverte que a 

indisponibilidade dos direitos fundamentais decorre do valor dignidade da pessoa humana, de 

maneira que nem todos os direitos dessa natureza ostentam essa característica, exibindo-a 

apenas aqueles que visam resguardar as potencialidades do homem de se autodeterminar, dentre 

os quais relacionados o direito à vida, à saúde, à integridade física e às liberdades pessoais 

(ideológica, religiosa, de expressão e de reunião)161.  

                                                
159 A Lei 7.853/1989 versa sobre direitos de pessoas com deficiência e após alteração pela Lei Brasileira de 

Inclusão, atribuiu ao Ministério Público a legitimidade para, judicialmente, tutelar direitos individuais 

indisponíveis de pessoas com deficiência.  
160 Canotilho traça uma relação entre os direitos fundamentais e os direitos da personalidade, de maneira a destacar 

que muitos direitos fundamentais são também direitos de personalidade, a exemplo dos direitos à cidadania, à vida, 

à integridade física, à privacidade, à identidade pessoal e à liberdade de expressão, afastando-se os direitos da 

personalidade dos direitos políticos e dos direitos a prestações. No sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 

constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.396. 
161 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 146- 147. 
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Luís Roberto Barroso, por sua vez, entendendo não se aplicar de maneira geral e 

irrestrita a indisponibilidade aos direitos fundamentais, observa inúmeras variáveis no contexto 

da indisponibilidade, inclusive quanto à possibilidade de autolimitação parcial e temporária de 

direitos fundamentais e indisponíveis pelo titular, como decorrência da liberdade e da 

autonomia da vontade. Nesse sentido, aborda, por exemplo, a possibilidade de autolimitação do 

direito à imagem e à privacidade para a realização de publicidade e para a participação em 

programas televisivos. Ademais, sustenta não decorrer a indisponibilidade dos direitos 

fundamentais de um mandamento constitucional, de maneira que, a princípio, embora 

reconhecendo a possibilidade e a relevância de que a ordem jurídica estabeleça restrições para 

a proteção de direitos, adverte que atos de disposição, casuisticamente, serão admitidos, 

observada a natureza do direito em questão, bem como os valores sociais envolvidos162.  

Extrai-se sentido semelhante também em Letícia de Campos Velho Martel que 

vislumbra na possibilidade de distinção entre esfera existencial e econômica em um único 

direito fundamental um facilitador no sentido da compreensão no que tange à disposição desses 

direitos163.  

Com uma visão um pouco mais abrangente acerca da demarcação dos direitos 

fundamentais indisponíveis, Rolando Raul Moro expõe que esses são os direitos individuais 

ligados à sobrevivência do ser humano em sociedade, dentre os quais relaciona o direito à vida, 

à saúde, à moradia, à educação, ao lazer, à cidadania, à nacionalidade, à liberdade e à identidade 

civil.164   

Também Gregório Assagra, dedicando-se ao estudo de quais direitos individuais 

ensejam a atuação do Ministério Público, observa a indisponibilidade sob um espectro amplo, 

eis que a situa no que tange aos valores essenciais e fundamentais para a sociedade, dentre os 

quais arrola, exemplificativamente, os direitos e garantias fundamentais, assim como tudo o 

que se relaciona à existência do Estado e ao pacto federativo165.  

                                                
162 BARROSO, Luís Roberto. Legitimidade da Recusa de Transfusão de Sangue por Testemunhas de Jeová. 

Dignidade Humana, Liberdade Religiosa e Escolhas Existenciais. p. 661-707. In: LEITE, George Salomão. 

SARLET, Ingo Wolfgang. CARBONELL, Miguel. Direitos, Deveres e Garantias Fundamentais. Salvador: 

Editora Juspodivm. 2011, p. 676-679.  
163 MARTEL, Letícia de Campos Velo. Direitos Fundamentais Indisponíveis: Os Limites e os Padrões de 
Consentimento para a Autolimitação do Direito Fundamental à Vida. 2010. 474f. Tese de Doutorado em Direito 

Público. Centro de Pós-graduação em Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. p. 28. Disponível em: 

<http://pct.capes.gov.br/teses/2010/31004016015P4/TES.PDF>. Acesso em: 20 maio 2016. 
164 MORO, Rolando Raul. A tutela judicial dos direitos fundamentais do cidadão pelo Ministério Público. p. 105-

130. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 57, jan./abr. 2006, p.116. 
165 ALMEIDA. Gregório Assagra de. Comentários à Jurisprudência: Legitimidade do Ministério Público para a 

defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando vise à tutela de pessoa individualmente considerada. 

De jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 8, p. 596-621, p. 

606, 2007. Disponível em: 
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Esses elementos, entretanto, ainda não ofertam o suporte necessário para a 

identificação concreta de quais são esses direitos indisponíveis.  

Em verdade, a demarcação de quais são os direitos indisponíveis têm sido dada pela 

jurisprudência, notadamente, quando levada a analisar, casuisticamente, a legitimidade da 

atuação do Ministério Público no que tange aos direitos individuais indisponíveis mencionados 

no artigo 127 da Constituição Federal. 

Observe-se que realizada pesquisa jurisprudencial por amostragem nas decisões do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da defesa de direitos 

individuais indisponíveis foram reveladas como principais ocorrências desses direitos o direito 

à saúde, a alimentos e ao estado de filiação166. 

A propósito do assunto, a já citada Letícia de Campos Velho Martel realizou ampla 

análise nos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo 

identificado o reconhecimento dos seguintes direitos como indisponíveis: o direito individual 

de crianças e adolescentes de conhecerem e pleitearem a sua paternidade biológica, o direito à 

educação infantil e o direito à saúde, inclusive, no que concerne a demandas para a 

implementação de políticas públicas167.  

Letícia Martel por ocasião de sua pesquisa observou, ainda, ter sido negado o traço da 

indisponibilidade aos seguintes direitos fundamentais: direito à justiça tributária e o direito à 

previdência social, ao menos para fins de justificação de uma atuação do Ministério Público. 

Ademais, analisando o julgamento da Lei de Arbitragem (Lei Federal nº 9.307/1996) pelo 

Supremo Tribunal Federal, destacou que o direito fundamental de acesso à justiça foi 

considerado um direito disponível168.  

                                                
<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/243/legitimidade%20do%20mp%20para%20

defesa%20direitos_Almeida.pdf?sequence=1>.  Acesso em: 25 jan. 2016.  
166 A amostra de julgados foi colhida a partir da utilização das expressões Ministério e Público e direito e individual 

e indisponível nos campos destinados à pesquisa jurisprudencial nos endereços eletrônicos do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A partir daí, foram selecionados julgados acerca das temáticas com 

maior ocorrência, a saber: direito à saúde, a alimentos e a investigação de paternidade. Deles foram destacados e 

analisados os seguintes: Recurso Extraordinário 496.718, acerca da atuação do Ministério Público na defesa de 

direito individual à saúde; Recurso Extraordinário 248.869, sobre a atuação do Ministério Público em ação judicial 

para fins de investigação de paternidade; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 820.910, sobre a atuação 

do Ministério Público na defesa de direito individual à saúde; Agravo Regimental no Recurso Especial 132.7846, 
acerca da atuação do Ministério Público em defesa do direito individual à saúde; Recurso Especial 126.5821 e 

Recurso Especial 1.327.471, sobre a atuação do Ministério Público em ação de alimentos em favor de crianças e 

adolescentes; e por fim Recurso Especial 931.513, acerca da atuação do Ministério Público em defesa de direito 

individual de pessoa com deficiência a prótese auditiva. 
167 MARTEL, Letícia de Campos Velo. Direitos Fundamentais Indisponíveis: Os Limites e os Padrões de 

Consentimento para a Autolimitação do Direito Fundamental à Vida. 2010. 474f. Tese de Doutorado em Direito 

Público. Centro de Pós-graduação em Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://pct.capes.gov.br/teses/2010/31004016015P4/TES.PDF>. Acesso em: 20 maio 2016. 
168 Ibid. 



79 

 

Com efeito, a análise de julgados dos tribunais superiores realizada por ocasião deste 

trabalho, bem como dos relacionados no estudo acima referenciado permite inferir, com 

segurança, que o direito fundamental à educação infantil e à saúde, assim como o direito 

individual a pleitear a paternidade biológica e alimentos por crianças e adolescentes são 

indisponíveis, embora não mereça, em regra, qualquer atenção dos julgadores as razões pelas 

quais determinados direitos são grifados pela indisponibilidade. Explica-se: os julgados 

enunciam esses direitos como indisponíveis, no entanto, não se ocupam de delinear o que é um 

direito indisponível e onde reside essa indisponibilidade169. 

No ponto, a já citada Martel destaca que a consideração de um determinado direito 

como indisponível ou não é casuística, inexistindo nos tribunais um critério uniforme para isso, 

eis que, por vezes, os julgadores deduzem a indisponibilidade da impossibilidade de abdicação 

do direito, seja total ou parcial, pelo seu titular, embora em outros a enfrente como decorrência 

do interesse público ou coletivo que recai sobre determinado direito, ressaltando ainda um fator 

adicional de fragilidade nas balizas pertinentes à indisponibilidade colocadas pelo Poder 

Judiciário, haja vista que a definição desses direitos tem levado em consideração a missão 

institucional do Ministério Público para defendê-los, e não as características do direito 

discutido, o que seria o ideal170. 

Perceba-se, para além disso, que de maneira geral a discussão sobre a indisponibilidade 

tem se voltado aos direitos individuais indisponíveis, sem muita atenção aos direitos de natureza 

coletiva, embora tenham sido reconhecidos como indisponíveis, pelos tribunais superiores, pela 

perspectiva coletiva, os direitos à saúde e à educação. 

Efetivamente, consoante acima esboçado, o emprego legislativo da terminologia 

direitos indisponíveis tem se associado aos direitos individuais, o que justifica a curiosidade de 

analisar a indisponibilidade a partir de direitos dessa natureza. 

Não bastasse isso, a clássica correlação entre direitos de natureza coletiva e interesse 

público, bem como o axioma da supremacia do interesse público podem justificar o 

direcionamento das atenções para os direitos individuais. Advirta-se, que o axioma da 

supremacia do interesse público tem sido bastante questionado na doutrina, valendo, nesse 

                                                
169 Nesse sentido, é possível conferir, respectivamente, os seguintes precedentes: Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 820.910/CE e Recurso Especial 1.327.471/MT. 
170 MARTEL, Letícia de Campos Velo. Direitos Fundamentais Indisponíveis: Os Limites e os Padrões de 

Consentimento para a Autolimitação do Direito Fundamental à Vida. 2010. 474f. Tese de Doutorado em Direito 

Público. Centro de Pós-graduação em Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://pct.capes.gov.br/teses/2010/31004016015P4/TES.PDF>. Acesso em: 20 maio 2016. 
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ponto, a referência a Daniel Sarmento, que tem trabalhado sob o viés de reconstrução dessa 

ideia de supremacia171.   

De toda forma, seria possível ousar no sentido de numa associação entre os direitos 

coletivos como interesses sociais, na forma como definidos por Alessi e Mancuso, com a 

vontade geral de Rousseau, válvula propulsora do Estado, irrenunciável e da qual esse não pode 

se afastar, neles vislumbrar o traço da indisponibilidade.  

Essa, aliás, embora sem a invocação de Rousseau, parece ser a percepção de Márcio 

Fernando Elias Rosa que se debruçando sobre a edificação do sistema jurídico com base na 

proibição de perdimento do interesse público, diante dos princípios republicano, democrático e 

de participação, afirma ser indisponível o que o titular ou gestor não pode renunciar, alienar ou 

dispor, mas também aquilo que deve ser priorizado para fins de cuidado e proteção, o que se 

apresenta como decorrência e dá garantia de sobrevivência jurídica ao Estado de Direito.172  

Trata-se de discussão sobre a qual ainda é necessário um profundo mergulho, inclusive 

a partir de premissas filosóficas, que fogem aos fins e limites desse trabalho, tendo sido, no 

entanto, compartilhada com o leitor essa curiosidade e inquietação, que, para além deste 

trabalho, poderá ser retomada.  

Superada as críticas e imprecisões,  ainda que se trate de matéria pantanosa, retornando 

aos rumos do trabalho e a delimitação instrumental que interessa à pesquisa, no caso, aos 

direitos individuais indisponíveis, em síntese conclusiva, é possível deduzir que os direitos 

indisponíveis são aqueles que, a princípio, não autorizam atos de disposição pelo titular, 

inexistindo balizas legais claras acerca da identificação desses direitos, com exceção da 

delimitação dos direitos da personalidade com esse traço, razão pela qual a tarefa de identifica-

los tem cabido a jurisprudência, que o tem feito de maneira casuística.   

Nesse sentido, observa-se, com tranquilidade, no campo doutrinário e jurisprudencial, 

que além dos direitos da personalidade são reconhecidos como individuais indisponíveis alguns 

direitos fundamentais, havendo consenso, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal 

de Justiça, quanto à indisponibilidade dos direitos individuais à saúde, à educação, a alimentos 

e ao reconhecimento do estado de filiação de criança e de adolescente, com reverberação dessa 

indisponibilidade para a faceta coletiva dos direitos sociais à saúde e à educação. 

                                                
171 SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia 

Constitucional. p.33- 93. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio 

de Janeiro: Malheiros. 2006, p. 36.  
172 ROSA, Marcio Fernando Elias. O Ministério Público e a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. p. 211- 233. In:  SABELLA, Walter Paulo. POZZO, Antônio 

Ferraz Dal. FILHO, José Emmanuel Burle (Coord.). Ministério Público: vinte e cinco anos do novo perfil 

constitucional. São Paulo: Malheiros. 2013, p.227. 
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4 MINISTÉRIO PÚBLICO E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Neste Capítulo realiza-se uma aproximação com o Ministério Público através da sua 

gênese e da sua evolução histórica, com o escopo de proporcionar ao leitor o conhecimento e a 

intimidade necessários com a instituição e com os espaços que ocupou, com as funções que 

desempenhou e com as características que ostentou, inclusive no seu relacionamento com o 

Estado e com a sociedade, haja vista que para a proposta do trabalho de reflexão e rediscussão 

crítica da atribuição cível consistente na defesa do direito individual indisponível, se revela 

inevitável um escorço histórico.  

No ensejo, para fins de uma melhor contextualização, são feitas considerações acerca 

da etimologia da expressão Ministério Público, assim como sobre o seu aspecto evolutivo, 

consideradas a sua origem remota e a moderna, oportunidade na qual realiza-se uma breve 

análise do Ministério Público hodierno na França e em Portugal.  

Ademais, embora o objeto do estudo e para o qual voltada a pesquisa seja o Ministério 

Público após a Constituição Federal de 1988, quando da análise do seu aspecto evolutivo, são 

ventiladas, por se mostrarem indispensáveis, as modificações pelas quais passou no direito 

brasileiro até o tratamento conferido pela Carta Magna, oportunidade na qual, para fins 

didáticos, houve uma sistematização do Ministério Público no Brasil no período colonial, no 

período monárquico e no período republicano. 

Por fim, dada a relevância do modelo estatal adotado para a conformação do perfil do 

Ministério Público, discorre-se sobre o Ministério Público e as transformações do Estado 

Moderno, oportunidade na qual é analisada, inclusive, a conferência de atribuições como 

legitimado para a defesa de direitos transindividuais.  

   

4.1 ORIGEM HISTÓRICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Para a adequada compreensão e leitura do Ministério Público atual, bem como para 

uma perspectiva acerca das suas atribuições e do seu futuro, impõe-se um resgate das suas 

origens e da sua evolução. Nesse sentido e antes mesmo de adentrar no seu desenvolvimento 

ao longo da história, o primeiro aspecto a ser observado é o etimológico.  

Assim, da expressão Ministério Público importa perceber que do adjetivo público é 

possível inferir a ideia de instituição do Estado, de interesse social ou geral, ao passo que do 

substantivo ministério deduz-se a noção de servir a alguém, de trabalho, de ofício, derivadas do 
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vocábulo em latim minister ou ministerium, de maneira a falar-se em Ministério Público como 

instituição social direcionada à salvaguarda da democracia e da sociedade173.   

As origens dessa instituição, entretanto, são um tanto controversas, isso porque a sua 

face atual não é a mesma de ontem. Ademais, as funções hoje por ela desempenhadas não 

correspondem necessariamente àquelas assumidas outrora. Para além disso, vale perceber que 

nem sempre o desempenho das funções hoje atribuídas ao Ministério Público esteve 

institucionalizado nas diversas organizações sociais ou mesmo sendo desempenhada por órgãos 

estatais.    

O fato de se apresentar como uma instituição sujeita a uma série de mutações em sua 

trajetória evolutiva, assumindo diversos papéis sociais a depender do contexto histórico 

vivenciado, portanto, acaba por dificultar a delimitação de critérios objetivos para a busca dos 

seus antecedentes históricos.  

Em virtude dessa imprecisão de critérios objetivos, inclusive, inexiste consenso acerca 

das origens do Ministério Público, havendo disceptação sobre uma eventual origem remota 

dessa instituição, com prevalência para a tese de que o seu berço se situa num período histórico 

mais próximo e portanto, posterior à Antiguidade Clássica e à baixa Idade Média.  

Alexander Araújo de Souza, por exemplo, revela-se peremptoriamente contrário a 

ancestrais que remontem à Antiguidade Clássica ou mesmo à Idade Média, sob o argumento de 

que ainda que se encontrem nas instituições da antiguidade funções, especialmente na área 

criminal, semelhantes às desempenhadas hoje pelo Ministério Público, não havia, naquela 

época, qualquer relação entre aqueles que desempenhavam essas funções e os demais Poderes 

do Estado, a exemplo do que ocorre hoje, quando o Ministério Público é apresentado como 

instituição estatal174.  

Por outro lado, Flávio Queiroz de Moraes Junior, compreende que as funções 

hodiernamente desempenhadas pelo Ministério Público são encontradas nas organizações 

sociais desde a antiguidade, remontando, pois, a esse período as funções de fiscal da lei e de 

proteção de incapazes175.  

José Dilermando Meireles, por sua vez, suavizando a tensão no que tange à genealogia 

do Ministério Público, embora tendendo ao reconhecimento de uma origem mais próxima, 

                                                
173 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 6-7.  
174 SOUZA, Alexander Araújo de. Ministério Público: de onde vim, quem sou, para onde vou?. Revista do 

Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 54. out./dez. 2014. Rio de Janeiro: MPRJ, 2014, p. 3.   
175 JUNIOR, Flávio Queiroz de Moraes. Da estrutura filosófica do Ministério Público. Revista Justitia. São Paulo, 

n. 60, p. 117- 130, 1999. Disponível em <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/ab85b9.pdf>. Acesso em: 25 

jan. 2016. 
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observa que desde as organizações estatais mais antigas, do Egito até a França do Rei Felipe – 

o Belo, é possível encontrar traços identificadores da instituição, em que pese a assunção de um 

contorno definitivo e individualizado ter ocorrido ao longo dos tempos, após um processo de 

decantação e de purificação histórico176.  

Diante disso, ainda que sem compromisso com a tese quanto à definição de uma 

origem antiga da instituição, nas linhas abaixo será traçado um breve apanhado histórico a 

propósito da genealogia remota e da próxima do Ministério Público. 

  

4.1.1 Origem Remota 

 

Para os que admitem uma ancestralidade longínqua do Ministério Público é possível 

identificar na Antiguidade Clássica e mesmo na baixa Idade Média funções públicas 

semelhantes àquelas tradicionalmente desempenhadas pela instituição, a saber: persecução 

penal e tutela de interesses de vulneráveis177.   

Assim, no Egito antigo, funcionários do rei, destacando-se na figura do magiai, no 

âmbito criminal, assumiam as funções de repressão aos rebeldes e violentos, ao passo em que 

na seara cível eram incumbidos da tutela dos desassistidos, a exemplo de órfãos e viúvas, sem 

prejuízo do mister de zelar pelos interesses do rei.  

Na Grécia antiga, os tesmotetas gregos, outrossim, são apontados como ascendentes 

remotos do Ministério Público acusador. A propósito do sistema processual criminal naquela 

época, todavia, vale observar que previa a sustentação da acusação por um cidadão grego, de 

maneira que as atribuições dos tesmotetas ficavam limitadas ao depósito da denúncia perante o 

Senado ou a Assembleia do Povo, junto a qual o cidadão grego promovia a acusação efetiva 

pelo crime submetido à apreciação.  

Nesse sentido, aliás, levando-se em consideração o perfil do Ministério Público 

acusador e tendo em vista a ausência de funcionário estatal responsável pela acusação, José 

Eduardo Sabo Paes, resiste severamente à aceitação dos tesmotetas como ancestrais do atual 

Ministério Público acusador178.  

                                                
176 MEIRELES, José Dilermando. Ministério Público: sua gênese e sua história. Revista de Informação 

Legislativa, v. 21, n. 84, p. 197-214, out./dez. 1984. Disponível em 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181585 >. Acesso em: 20 mar. 2016. 
177 Esclareça-se que de todos os autores pesquisados para a confecção deste trabalho e relacionados nas referências 

bibliográficas apenas Flávio Queiroz de Morais Júnior sustentou uma origem remota do Ministério Público, 

embora o restante da doutrina consultada tenha feito referência a esse apanhado histórico, sem, contudo, se 

comprometer com a tese de uma ancestralidade longínqua da instituição.  
178 PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na construção do Estado Democrático de Direito. Brasília: 

Brasília Jurídica, 2003, p. 26. 
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Ademais, negando uma ancestralidade grega para a instituição, no que pertine ao 

tradicional encargo cível de tutela de vulneráveis, Roberto Lyra sustenta não se vislumbrar 

naquela organização social da Grécia antiga, pautada em uma democracia direta, na qual não 

havia obstáculos ao exercício da cidadania pelo cidadão, espaço para a germinação do 

Ministério Público no que diz respeito às clássicas atribuições desempenhadas no âmbito 

cível179.   

De todo modo, ainda na Antiguidade, algumas figuras de Roma são relacionadas como 

antecessoras distantes do Ministério Público no que tange às atribuições de persecução penal. 

Antes de elencá-las, todavia, convém salientar que no início do império romano o sistema 

acusatório era semelhante ao grego, ou seja, a acusação por crimes era promovida pelos 

cidadãos livres. Tal sistemática, todavia, evoluiu para permitir que funcionários estatais 

participassem da criminação, haja vista as acusações privadas terem se tornado abusivas, 

comprometendo a autenticidade do sistema acusatório.  

 Nesse contexto evolutivo do sistema de acusação na Roma antiga é que se inserem os 

advocati fisci, funcionários do Império romano que atuavam como espécie de assistentes dos 

acusadores nos processos criminais, os procuratores caesaris, representantes do Império nas 

províncias cujas atribuições consistiam na perseguição de criminosos, na investigação de 

crimes, bem como no julgamento desses em nome do Império, bem como os duoviri, os 

praefecti urbi, os praefecti vigilium e os presides, os três primeiros lotados na Capital do 

Império e o último nas províncias, todos com o encargo de, independentemente de provocação, 

reprimir o crime e acusar, atuando como instrutores da acusação e juízes, cujas funções são 

relacionadas às do Ministério Público, embora sob protestos de Alexander Araújo de Souza, 

que, conforme já sustentado, inadmite a origem remota da instituição180.  

A propósito dos procuratores caesaris, também Cândido Rangel Dinamarco salienta 

sequer se apresentarem como prenúncio pré-histórico do atual Promotor de Justiça, isso porque 

a acusação criminal cabia, ordinariamente, aos particulares181.    

No mesmo sentido de negativa às fontes romanas do Ministério Público, Michel Laure 

Rassat e Francesco Carrara, citados por José Dilermando Meireles, rechaçam essa origem, 

pontuando que os procuratores caesaris desempenhavam função precipuamente administrativa, 

                                                
179 LYRA, Roberto. Teoria e prática da Promotoria Pública. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2001, p. 18.  
180 SOUZA, Alexander Araújo de. Ministério Público: de onde vim, quem sou, para onde vou? Revista do 

Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 54. out./dez.2014. Rio de Janeiro: MPRJ, 2014, p. 5-6. 
181 DINAMARCO, Cândido Rangel. O Ministério Público na sistemática do Direito brasileiro. Revista Justitia. 

São Paulo, v. LXI, ano XXX, abr./jun. 1986, p. 161-172. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 394-403, 1999. 

Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/26y67x.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
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bem como ratificando que o ofício ministerial é resultante de um longo processo histórico, não 

sendo possível identificar nas figuras romanas acima elencadas nenhuma que reúna todos os 

atributos do atual Ministério Público182183. 

Por fim, ultrapassada a Idade Antiga e ainda nesse contexto da origem remota, a título 

de exemplo, vale citar, com base nos escritos de Emerson Garcia, que na Idade Média 

identificam-se os saions, previstos nas leis dos Visigodos, como agentes de poder defensores 

do erário, dos incapazes e órfãos, bem como com atribuições de acusação pública e ainda, os 

Missi Dominici, que no Reino dos Francos, no fim do século V, tinham por função visitar 

condados e fiscalizar a atuação dos delegados do soberano, inclusive, colhendo reclamações e 

coibindo abusos, como agentes estatais responsáveis pelo desempenho de atribuições que 

tempos depois foram direcionadas ao Ministério Público e por conseguinte, como seus 

antecessores184.  

 

4.1.2 Origem Próxima 

 

Superada essa melindrosa ancestralidade longínqua do Ministério Público, certo é que 

quanto à sua origem próxima não há maiores controvérsias, sendo seu nascimento institucional 

remetido à França, o que reconhecido por boa parte da doutrina, a exemplo de Cândido Rangel 

Dinamarco, de Gilmar Ferreira Mendes e até de Uadi Lâmego Bulos185. 

A esse propósito, inclusive, após discorrer sobre a tormentosa genealogia do Ministério 

Público, Gilmar Ferreira Mendes assinala ser ponto de convergência o seu limiar nas 

Ordenações Francesas de 1302186. Também Pedro Rui da Fontoura Porto consigna que o berço 

mais próximo da instituição está na França Absolutista, cujo modelo foi incorporado ao Código 

de Napoleão, tendo sua evolução correspondido à própria evolução do Estado187.  

                                                
182 RASSAT, Michel Laure. Le Ministère Public entre son Passé et son Avenir, apud, José Dilermando Meireles. 

Ministério Público: sua gênese e sua história. Revista de Informação Legislativa, v. 21, n. 84, p. 197-214, 

out./dez. 1984, p. 198-199. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181585>. Acesso em: 20 mar. 

2016. 
183 CARRARA, Francesco. Programa de Direito Criminal, v. 2. apud José Dilermando Meireles. Ministério 
Público: sua gênese e sua história. Revista de Informação Legislativa, v. 21, n.84, p.197-214, out./dez. 1984, p. 

200. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181585>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
184 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 8. 
185 BULOS, Uadi Lâmego. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.1400. 
186 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1027. 
187 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade 

política e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2006, p. 143-144. 



86 

 

No mesmo sentido, creditando à França as origens do Ministério Público, J.A César  

Salgado a qualifica como responsável pelo batismo da instituição, oportunidade na qual, em 

referência ao Espírito das Leis de Montesquieu188, consigna ter o Ministério Público surgido 

com o fim de executar leis e perseguir crimes, em nome do rei, perante os Tribunais189. 

Retomando essa origem mais moderna, portanto, convém observar que num cenário 

de transição entre Idade Média e Idade Moderna, com a migração de poder da Igreja Católica 

para os senhores feudais e desses para a realeza, a gênese próxima do Ministério Público guarda 

relação, inicialmente, com a concentração de poder na figura do soberano, e após, com a 

formação do Estado Liberal e o consequente esvaziamento dos poderes da nobreza, através da 

separação dos poderes e da ascensão da burguesia. 

Nesse sentido, ainda no século XIV, identifica-se na França, conforme Carlos Roberto 

de Jatahy, a primeira referência organizativa da instituição, isso porque as figuras dos advocat 

du roi e dos procureur do roi, no interesse do soberano, do seu patrimônio e da manutenção de 

poder desempenhavam funções clássicas do Ministério Público. Os primeiros, escolhido dentre 

os advogados comuns, exerciam a administração e a defesa dos interesses patrimoniais da 

realeza, ao passo que os segundos se encarregavam de denunciar violações à lei e de executar 

sentenças criminais que garantissem proveito econômico ao soberano.190 

A propósito desse momento histórico formativo do Ministério Público, Clóvis Paulo 

da Rocha chama atenção para a caracterização dos agentes como pessoas do rei, cuja função 

era a de representação e de defesa dos interesses privados desses, por vezes, confundidos com 

o interesse estatal, perante o juízo191.  

Foi, entretanto, em 1302, em 1367 e em 1362, por meio das Ordenações editadas por 

Felipe o Belo, consoante anotado por Alexander Araújo de Souza, que os advocat du roi e os 

procureur do roi tiveram as funções unificadas e passaram a compor uma categoria própria de 

funcionários estatais com atribuições para a tutela do cabedal da realeza, tendo essas funções 

tempos depois, ainda no interesse da coroa, elastecido-se para contemplar, a pretexto da tutela 

dos interesses gerais do Estado e do bem comum, também a intervenção nas causas privadas 

                                                
188 Em determinado ponto do livro O Espírito das Leis, Montesquieu anota que dispor a França de uma lei 
admirável, segundo a qual o príncipe, encarregado de executar as leis, nomeia um agente em cada tribunal para 

perseguir, em seu nome, todos os crimes.  
189 SALGADO, César J.A. Campos Sales, o percursor da independência do Ministério Público do Brasil. Revista 

Justitia. São Paulo, v. XXXII, ano XXIII, jan./mar. 1961, p. 29-44. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 225-236, 

1999. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/62126d.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
190 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 12. 
191 ROCHA, Paulo Clóvis da. Perspectivas do Ministério Público. Revista do Ministério Público do Rio de 

Janeiro – Edição Comemorativa. v. 1. n. 1. jan./jun. 1995, p. 573-579. Rio de Janeiro: MPRJ, 1995, p. 574.  
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dos cidadãos e a tutela de hipossuficientes e de carentes, a exemplo de órfãos, viúvas e pessoas 

miseráveis192. 

A conquista da condição de advogados do Estado, e não do soberano, portanto, foi 

gradual, tendo sido galgados estágios nesse sentido, inclusive, com a assunção da função de 

acusação pública oficial em matéria criminal, que só veio a ocorrer em 1670, com as 

Ordenações Criminais, editadas por Luis XIV, e em razão do Código de Instrução Criminal de 

Napoleão de 1810.   

Nesse contexto histórico, importa perceber que diante do nascimento do Estado Liberal 

francês e após a Revolução Francesa em 1789, com o esvaziamento do absolutismo monárquico 

e o novo caráter descentralizador da política, é que se conformou o perfil institucional do 

Ministério Público na França na condição de curador da sociedade, com a superação do papel 

de mero procurador do rei, que passou a ser exercida por um outro órgão. 

Mostra-se oportuno observar que a concepção do Estado Liberal está atrelada à 

eliminação de privilégios do Estado Absolutista e à promoção de liberdade e de igualdade, 

sendo nele, portanto, reconhecido um espírito de democracia social ou de socialismo 

democrático, o qual acabou por trazer mais importância às funções desempenhadas pelo 

Ministério Público. 

Contextualizando as transformações políticas vivenciadas pela França ao longo dos 

séculos e a conformação do Ministério Público, Cândido Rangel Dinamarco analisa que a 

instituição galgou importância na razão direta da evolução dos direitos fundamentais de 

igualdade e de oportunidade entre os homens. No ensejo, observa que quando, antes mesmo da 

Revolução Francesa, o Ministério Público começou a ser desenhado na França não havia 

nenhuma ou quase nenhuma preocupação institucional com a defesa dos mais fracos, mas 

apenas com a defesa dos interesses do rei e com a acusação pública, havendo, no máximo, a 

defesa do Estado em suas relações com particulares. Refere, assim, que depois da Revolução 

Francesa é que se afigurou natural à instituição velar pelos interesses do povo, ou do Estado em 

favor do povo, de maneira ainda muito limitada, entretanto, haja vista ter sido o movimento 

realizado pela burguesia, sem qualquer cogitação acerca dos direitos do proletariado. 193  

Com efeito, a Constituição francesa de 1791 trazia referência ao Ministério Público, 

denominando os seus membros como comissários do Rei, com funções para a fiscalização de 

                                                
192 SOUZA, Alexander Araújo de. Ministério Público: de onde vim, quem sou, para onde vou?. Revista do 

Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 54. out./dez. 2014. Rio de Janeiro: MPRJ, 2014. p. 8-10. 
193 DINAMARCO, Cândido Rangel. O Ministério Público na sistemática do Direito brasileiro. Revista Justitia. 

São Paulo, v. LXI, ano XXX, abr./jun. 1986, p.161-172. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 394-403, 1999. 

Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/26y67x.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
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leis e dos julgados e de manifestação acerca de acusações, a exemplo das atribuições 

tradicionais do Ministério Público hodierno como fiscal da ordem jurídica e parecerista.   

Já a Constituição de 1795, apresentou uma dicotomia entre os Comissários do Rei, 

agentes do Poder Executivo, com funções de fiscalização das leis e dos julgados, e os 

Acusadores Públicos, esses responsáveis pela persecução criminal. 

A propósito dessa conformação institucional do Ministério Público francês figurando 

como agente do Poder Executivo, embora independente do Parlamento de do Poder Judiciário, 

com atuação perante os tribunais e atribuições para a fiscalização de leis e de julgados, chama 

atenção  ter-lhe sido suprimida a acusação criminal após a Revolução Francesa, com a entrega 

dessas funções aos acusadores públicos, o que ocorreu, conforme Marcelo Pedroso Goulart, sob 

a justificativa de ser a tarefa acusatória emanação da soberania e por conseguinte, exigir agente 

eleito pelo povo para o seu exercício194. 

Essa tradicional atribuição de acusação pública, todavia, retornou ao Ministério 

Público em 1799 com alteração do texto constitucional e a concentração de todas as funções de 

fiscalização da lei e dos julgados e de acusador no Comissário do Rei. 

Em 1804 os Comissários do Rei tiveram a denominação substituída por Procuradores 

Imperiais. Em 1848, como lembrado por Emerson Garcia, a Constituição passou a denominar 

os Procuradores Imperiais de Magistrados do Ministério Público195.  

Daí porque até os dias atuais se falar em Ministério Público como a magistratura de pé 

ou Magistrature Debout e du Magistrature Parquet. É que na França, ainda hoje, está 

sedimentada a ideia de que o Ministério Público, no seu atual desenho institucional, compõe 

uma espécie de magistratura especial, com vínculo de subordinação ao Poder Executivo, através 

do Ministro da Justiça, cabendo-lhes, atualmente a defesa do interesse público, bem como de 

alguns interesses específicos do governo perante os tribunais, em especial os vinculados à 

política e à segurança pública196.  

Em conclusão a essa contextualização quanto às origens do Ministério Público na 

França, vale trazer as observações de Clóvis Paulo da Rocha no sentido de que a instituição, na 

sua gênese, não surgiu para a acusação criminal, mas para a defesa dos interesses privados do 

                                                
194 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 72-73. 
195 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 12. 
196 No que tange ao Ministério Público francês vale anotar que está organizado em carreira, na qual se ingressa por 

intermédio de curso na Escola Nacional de Magistratura, instituição controlada pelo Ministério da Justiça, sendo 

a nomeação, a exoneração e a punição dos seus membros responsabilidade do Ministro da Justiça. A princípio, 

gozam de relativa independência, uma vez que hierarquicamente estão submetidos ao Procurador Geral e ao 

Ministro da Justiça, bem como são inamovíveis. 
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sobreano perante os tribunais, com faceta mais cível do que criminal, portanto. Daí porque, sob 

o seu olhar, as atribuições tradicionais contemporâneas de defesa da sociedade e de acusação 

criminal são marcas da evolução institucional197.  

Em contraponto a esse posicionamento quanto ao nascedouro cível do Ministério 

Público, César Salgado, embora reconhecendo as Ordenações do Rei Felipe – o Belo como a 

certidão de batismo da instituição, observa que no curso da história reclamaram-se métodos 

mais adequados para a justiça penal, o que afirma ter ocorrido desde a Antiguidade Clássica 

quando o sistema acusatório deferido aos particulares acabava por gerar certa ineficácia na 

punição dos crimes até a Idade Média, quando em razão do processo inquisitivo ocorria a 

hipertrofia das atribuições do magistrado, eis que sozinho desencadeava a ação penal, produzia 

as provas e realizava o julgamento. No ensejo, o autor afirma que como grande passo para o 

aperfeiçoamento da justiça criminal é que surgiu um corpo de oficiais, em nome do soberano, 

encarregados da defesa dos interesses da sociedade e da perseguição de delinquentes, assim 

como da fiscalização e da execução da lei198. 

Revela-se delicado, entretanto, pretender uma separação estanque entre cível e 

criminal nesse momento histórico, sendo relevante extrair do que até aqui discutido que os 

agentes funcionavam como Gens du Roi, que, por sua vez, tinha interesse tanto na fiscalização 

e na execução de exações quanto na punição de crimes.  

Retomando a linha evolutiva do Ministério Público, além da França remete-se a 

Portugal a origem mais próxima da instituição, sendo Hugo Nigro Mazzilli um dos seus 

defensores ao indicar que embora seja preferencialmente tributado às Ordenações Manuelinas 

o berço da instituição, é possível perceber seus traços desde as Ordenações Afonsinas, como 

fonte daquilo que se desenvolveu como Ministério Público no arcabouço do direito português 

199.  

Em terras lusitanas, no ano de 1289, já se falava no cargo de Procurador do Rei, com 

atribuição voltada à arrecadação e aos interesses do fisco. Todavia, foi a partir de 1385 que se 

verificou um maior desenvolvimento e distinção entre as funções dos Procuradores do Rei, dos 

                                                
197 ROCHA, Paulo Clóvis da. O Ministério Público como órgão agente e como órgão interveniente no processo 
civil. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro – Edição Comemorativa. v. 1. n. 1. jan./jun. 1995, p. 581-

590. Rio de Janeiro: MPRJ, 1995, p. 581-582.  
198 SALGADO, César J.A. Campos Sales, o percursor da independência do Ministério Público do Brasil. Revista 

Justitia. São Paulo, v. XXXII, ano XXIII, jan./mar. 1961, p. 29-44. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 225-236, 

1999. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/62126d.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
199 Acerca da relevância do direito lusitano para a gênese e a conformação do Ministério Público brasileiro vale 

conferir a obra de Hugo Nigro Mazzilli, notadamente o Manual do Promotor de Justiça, citado em outros pontos 

desse trabalho e no qual o autor relaciona as figuras do direito português às origens do Ministério Público 

brasileiro. 
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Procuradores dos Nossos Feitos, dos Promotores de Justiça da Casa de Suplicação e dos 

Promotores de Justiça da Casa Civil, todas previstas pelo direito português. 

Nesse sentido, conforme Emerson Garcia, em 1447, as Ordenações Afonsinas 

delimitaram como função dos Procuradores dos Nossos Feitos a de tutelar os interesses de 

viúvas, de órfãos e de miseráveis nos feitos judiciais200. 

A propósito desse momento do direito lusitano, utilizando denominação diversa da que 

usada pelo autor citado, Jatahy refere-se à preocupação de Portugal em estabelecer apoio aos 

hipossuficientes, assim como em garantir a defesa dos interesses gerais da monarquia, 

indicando a figura dos Procuradores de Justiça como responsável por velar pelos interesses de 

viúvas, órfãos e miseráveis perante a corte de justiça201.  

Já as Ordenações Manuelinas, de 1521, consoante Emerson Garcia, trataram dos 

Procuradores dos Nossos Feitos, dos Promotores de Justiça da Casa Civil e dos Promotores de 

Justiça da Casa de Suplicação, esses últimos com atribuições voltadas à persecução criminal202. 

Foi nesse período, de acordo com Marcelo Pedroso Goulart, que ocorreu a primeira 

referência explícita à expressão Promotor de Justiça203.  

Ainda conforme Emerson Garcia, as Ordenações Filipinas, em 1603, por sua vez, 

mantiveram a previsão dos Procuradores dos Nossos Feitos, dos Promotores de Justiça da Casa 

Civil e da Casa de Suplicação e das suas atribuições, acrescentando, ainda, os Procuradores dos 

Feitos da Coroa, os Procuradores dos Feitos da Fazenda e o o Promotor de Justiça da Casa do 

Porto204. 

Acerca das atribuições do Promotor de Justiça da Casa de Suplicação, Jatahy observa 

que havia confusão entre as suas funções e a do magistrado, eis que a tarefa do Promotor de 

Justiça da Casa de Suplicação, encarregado da persecução e da acusação criminal, em verdade, 

era desempenhada pelo Desembargador daquela corte de Justiça205. 

Com efeito, no século XIX, é que houve a dissociação entre as funções dos magistrados 

julgadores e do Ministério Público. 

                                                
200 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 14-15. 
201 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 
Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 15. 
202 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 14-15. 
203 GOULART. Marcelo Pedroso. Ministério Público e Democracia – teoria e práxis. São Paulo: Editora de 

Direto. 1998, p. 75. 
204 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 15. 
205 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 16. 
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A partir da Constituição de 1822 diplomas legais passaram a tratar do Ministério 

Público – que ainda não adotava essa denominação – e do seu desenho institucional, o qual, 

vinculado ao Poder Executivo, assim como no modelo francês, além da função tradicional de 

acusação criminal, comportava a consultoria e a representação do Poder Executivo, assim como 

a fiscalização das leis, sendo instituição subordinada ao Ministro da Justiça.  

No ensejo, Emerson Garcia anota que em 1822, com a Lei de 12 de novembro de 1822, 

incorporou-se a ideia de hierarquia e de organicidade às funções com a criação da Procuradoria-

Geral da Coroa, sob a chefia do Procurador-Geral da Coroa, ressaltando que a efetiva instituição 

do Ministério Público português ocorrera em 1832, através dos Decretos 24 e 27, bem como 

com o seu primeiro estatuto, editado em 1835. Observa ainda que no direito lusitano, 

historicamente, os agentes do Ministério Público foram tratados como aspirantes à magistratura 

judicial, tendo o critério de seleção desses agentes sido previsto como etapa para um processo 

seletivo para a magistratura206. 

Note-se, pois, que no direito português o Ministério Público figurava como espécie de 

magistratura paralela, porém com um traço de inferioridade e de subordinação à magistratura 

judicial, assim como ao Poder Executivo, eis que seus membros eram considerados 

representantes do Executivo junto à autoridade judiciária, com submissão ao Ministro da 

Justiça, o que, aliás mantido na Constituição de 1933, na qual prevista a função do Ministério 

Público para representar o Governo em juízo nos processos de seu interesse.   

Foi a Constituição lusitana de 1976, todavia, que tratou do Ministério Público em 

capítulo próprio, o prevendo como autônomo do Poder Executivo. Em verdade, a Carta de 1976 

alocou o Poder Judiciário em título destinado ao que chamou de órgãos de Soberania, título no 

qual, em capítulo próprio, também inseriu o Ministério Público207.     

                                                
206 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 15. 
207 Quanto ao Ministério Público português e a sua alocação dentro da estrutura estatal, vale perceber que está 

muito próximo ao Poder Judiciário, embora dele seja autônomo. Aliás, o Ministério Público em Portugal ainda 

hoje é observado como uma espécie de magistratura, a magistratura do Ministério Público. Há, entretanto, 

autonomia entre as magistraturas, estatutos e leis orgânicas próprias. Para além disso, alguns aspectos muito 
interessantes o distinguem do atual modelo brasileiro, o qual encontra na atual constituição Federal sua total 

conformação institucional, ao contrário do lusitano, que mesmo após a Carta de 1976 permaneceu sujeito aos 

influxos de reformas judiciárias e de leis diversas, em 1978, 1986, 1992 em diante até alcançar o seu atual 

delineamento. Curioso acerca desse desenho de instituição, outrossim, é que, embora seja até intuitiva a ideia de 

Ministério Público acusador, apenas em 1986 com a Lei Orgânica do Ministério Público português esse assumiu 

com exclusividade a titularidade da promoção da ação penal, haja vista até então existir a figura do Juiz de 

Instrução Criminal. Nesse sentido, é possível conferir: DIAS, João Paulo. FERNANDO, Paula. LIMA, Teresa 

Maneca. O Ministério Público em Portugal: Que papel? Que lugar? Disponível em: 

<http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/272.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2016.   
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 Após as inúmeras revisões da Constituição portuguesa de 1976, na sua atual 

conformação institucional, compete ao Ministério Público o ajuizamento da ação penal e a 

defesa da legalidade democrática e dos demais interesses previstos em lei, dentre os quais estão 

inseridos os interesses privados do Estado, os direitos difusos e coletivos, assim como a defesa 

dos ausentes e incapazes, sendo essa, pois, a atual conformação da instituição em Portugal.   

O Ministério Público português, portanto, não perdeu a função de representar o Estado 

perante os Tribunais, de modo que, a certa maneira, permaneceu submisso ao Poder Executivo, 

haja vista que em razão da sua atribuição para representação do Poder Executivo em juízo, no 

tocante a esta temática, notadamente às causas cíveis de interesse do Estado Português, 

permaneceu a sua subordinação às diretivas do Ministro da Justiça, embora o chefe da 

instituição seja o Procurador-Geral do Ministério Público.  

Poder-se-ia neste ponto do trabalho ir além no sentido de traçar o histórico evolutivo 

do Ministério Público em outros países. No entanto, considerando que o móvel para a 

abordagem quanto às origens do Ministério Público é apenas de possibilitar uma boa 

contextualização, uma melhor compreensão e uma aproximação com essa instituição, o que se 

revela indispensável para a percepção do seu perfil constitucional delineado na Constituição 

Federal de 1988 e da releitura que merecem as suas atribuições atuais, parece ser suficiente o 

que referenciado até aqui.  

Acerca disso e com o fim de encerrar a análise da gênese do Ministério Público, vale 

refletir, em resgate do até agora apresentado, que as atribuições a ele inerentes já existiam antes 

mesmo de sua concepção como instituição, como parte do corpo estatal, isso porque certos 

valores, a exemplo da punição de crimes e da proteção de vulneráveis, já se mostravam 

relevantes desde as culturas mais remotas. 

Afigura-se delicado, entretanto, com precisão cirúrgica fixar em um único e 

determinado momento a sua origem, parecendo mais adequado enxergá-lo como corpo em 

constate processo evolutivo.  

Tal conclusão, todavia, não afasta a percepção de que, inegavelmente, o Ministério 

Público ganhou desenho e forma institucional a partir da mudança de paradigma inaugurada 

com o Estado Moderno, onde, aliás, repousa com mais segurança a sua ancestralidade. 

Ora, o novo modelo de organização do Estado, no qual há uma superação da vingança 

privada; há a entrega da ação penal a um órgão público imparcial, inclusive, com a separação 

entre as figuras de acusador e julgador; bem como a ampliação da tutela de interesses públicos 
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para além dos interesses patrimoniais do Estado foi o terreno fértil para o surgimento do 

Ministério Público, como pontuou Carlos Roberto de Jatahy208. 

Enfim, esse breve balanço acerca das origens do Ministério Público permite antever 

que esse historicamente funcionou como guardião da lei e do Direito, como procurador do rei, 

como acusador criminal e como protetor dos hipossuficientes, tendo ficado sujeito aos influxos 

da história e do desenvolvimento, inclusive, adotando papéis e especificidades diversas na 

atualidade a depender do modelo de Estado e da tradição jurídica adotada.     

 

4.2 MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL 

 

Situando-se o ponto nevrálgico deste trabalho na análise crítica quanto à atuação do 

Ministério Público no que tange aos direitos individuais indisponíveis diante do seu atual perfil 

constitucional, convém ainda sob a perspectiva de um acercamento com o tema e com a 

instituição, observar a sua evolução histórica e organizacional no cenário brasileiro. 

Nesse sentido, didaticamente vale o corte a fim de que a instituição seja analisada 

consoante o Brasil Colonial, o Brasil Monarquia e o Brasil República, sob a ótica da 

denominação adotada, das atribuições das quais encarregadas, bem como da sua organização. 

 

4.2.1 Ministério Público no Período Colonial 

 

Adotando-se o ano de 1500 como marco inicial para a abordagem e tendo o Brasil sido 

colonizado por Portugal é certo que houve uma inegável influência do Direito português com 

relação ao Ministério Público brasileiro, haja vista que vigoravam nas colônias lusitanas o 

direito positivo vigente em Portugal. 

Nesse sentido, no período colonial vigeram no Brasil as Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas, as quais previam agentes estatais incumbidos das funções 

tradicionalmente desempenhadas pelo Ministério Público, notadamente as de fiscalização da lei 

e de persecução criminal, sem prejuízo daquelas pertinentes à defesa dos interesses da coroa. 

Aspecto interessante acerca dessa fase histórica é que há referência a dois agentes 

estatais na colônia encarregados das funções que no futuro passaram a ser desempenhadas pelo 

Ministério Público, a saber: o Procurador dos Feitos da Coroa, da Fazenda e do Fisco e o 

Promotor de Justiça.  

                                                
208 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 11. 
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Acontece que a doutrina parece não se afinar no que tange às atribuições 

desempenhadas por cada um, não sendo muito precisa em indicá-las.  

No ensejo, Emerson Garcia aponta que o Procurador dos Feitos da Coroa, da Fazenda 

e do Fisco atuava perante o Tribunal de Relação do Brasil, localizado na Bahia, enquanto o 

Promotor de Justiça defendia a integridade da jurisdição civil contra invasões da jurisdição 

eclesiástica, sem, todavia, pontuar, detalhadamente, a função de cada um209.   

Por outro lado, Maria Sylvia Zanella di Pietro210 destaca nesse cenário colonial a 

previsão, inicialmente, apenas de agente estatal denominado Promotor de Justiça ao qual 

competia a função de procurador do fisco, assim como a de acusador, justificando que tais 

funções foram bipartidas entre, respectivamente, o Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda, 

braço arrecadador da coroa, e o Promotor de Justiça, acusador criminal, no ano de 1808, com a 

transformação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro na Casa de Suplicação do Brasil. 

Em sentido semelhante, Jatahy reforça que após a transformação do Tribunal de 

Relação do Rio de Janeiro em Casa de Suplicação do Brasil, os cargos de Promotor de Justiça 

e de Procurador dos Feitos da Coroa foram separados, sendo ocupados por titulares distintos, o 

primeiro com a função de defender a sociedade e o segundo com a função de defender o Estado 

e o fisco211.  

Em que pese a divergência e a ausência de precisão quanto ao papel desempenhado 

por cada um desses agentes, o que importa perceber é que sob a influência das Ordenações 

portuguesas no Brasil colonial havia algo ainda muito incipiente no que tange às funções e a 

organicidade modernamente galgada pelo Ministério Público, embora já fosse possível 

vislumbrar traços das funções de acusação criminal e de perseguição dos interesses da Coroa, 

a exemplo do que ocorria em Portugal. 

 

4.2.2 Ministério Público no Período Monárquico 

 

No Brasil Império, após a independência do país, a Constituição Imperial de 1824 não 

destinou tratamento específico ao Ministério Público, embora tenha feito referência ao 

                                                
209 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 29. 
210 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di.O Ministério Público como Instituição Essencial à Justiça. In: RIBEIRO, 

Carlos Vinícios Alves (Org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: 

Atlas, 2010.    
211 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 17. 
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Procurador da Coroa e da Soberania Nacional, agente estatal encarregado de funções 

classicamente desempenhadas pelo Ministério Público. 

Todavia, diversas leis, a exemplo do Código de Processo Criminal de 1832, o 

referenciaram, ainda que não necessariamente utilizando a expressão Ministério Público. 

Com efeito, a Lei de 29 de novembro de 1832, o Código de Processo Criminal do 

Império, destinou seção específica aos Promotores Públicos, encarregados da persecução 

criminal, da ação pública e da denúncia por crimes de redução de pessoas livres à condição de 

escravas, de cárcere privado, de homicídio, de lesões corporais, de roubo, de crimes contra a 

honra do Imperador e da família imperial, contra o Império  e o seus membros de maneira Geral, 

atribuindo, ainda a esses  o dever de comunicar às autoridades eventuais omissões ou deslizes 

dos funcionários da administração da Justiça212.  

Tal lei tratou da figura do Promotor Público, encarregado da ação penal, cuja nomeação 

era realizada pelo Imperador ou pelos Presidentes das Províncias, podendo, ainda, os Juízes 

fazerem a nomeação de interinos, haja vista que deveria haver um Promotor de Justiça 

acompanhando o Juiz em cada Comarca. Nesse sentido, foi a Lei 261 de 1841, que reformou o 

Código de Processo Criminal do Império, a responsável por tais previsões, bem como pela 

anotação de que os Promotores Públicos deveriam ser nomeados preferencialmente entre os 

Bacharéis em Direito213.  

Acerca desse período histórico, Sérgio de Andréa Ferreira, citado por Emerson Garcia, 

observa que o embrião da instituição foi tratado pelo Código de Processo Criminal do Império 

de maneira subalterna, uma vez, naquela época, eleitores, inclusive os analfabetos, podiam ser 

jurados, os jurados podiam ser Promotores Públicos, logo, analfabetos podiam ser Promotores 

Públicos214.    

Efetivamente, a Lei 261 de 1841 anotava como preferencial a nomeação de Promotores 

Públicos entre Bacharéis em Direito, e, portanto, letrados, sem, contudo, marcar isso com o 

                                                
212 O art. 37 do Código de Processo Criminal do Império dispunha acerca dos Promotores Públicos, nos seguintes 

moldes: Ao Promotor pertencem as atribuições seguintes: §1º Denunciar os crimes públicos, e policiais, e acusar 

os delinquentes perante os Jurados, assim como os crimes de reduzir á escravidão pessoas livres, cárcere privado, 

homicídio, ou a tentativa dele, ou ferimentos com as qualificações dos artigos 202, 203, 204 do Código Criminal; 

e roubos, calunias, e injurias contra o Imperador, e membros da Família Imperial, contra a Regência, e cada um de 
seus membros, contra a Assembleia Geral, e contra cada uma das Câmaras. §2º Solicitar a prisão, e punição dos 

criminosos, e promover a execução das sentenças, e mandados judiciais. §3º Dar parte ás autoridades competentes 

das negligencias, omissões, e prevaricações dos empregados na administração da Justiça. 
213 Art. 22 Os Promotores Públicos serão nomeados e demitidos pelo Imperador, ou pelos Presidentes das 

Províncias, preferindo sempre os bacharéis formados, que forem idôneos e servirão pelo tempo que convier. Na 

falta ou impedimento serão nomeados interinamente pelos Juízes de Direito. 
214 FERREIRA, Sérgio de Andréa. Princípios institucionais do Ministério Público. Rio de Janeiro, 1985, p. 15, 

apud GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris. 2008, p. 30. 
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traço da obrigatoriedade, de maneira que, eventualmente, poderia ocorrer a nomeação de um 

analfabeto para o desempenho da função.   

Ainda no que concerne a essa época, em que pese a ausência de um maior 

compromisso constitucional com o Ministério Público, além do Código Criminal do Império, 

Jatahy noticia que a Lei do Ventre Livre, de 1871, atribuiu aos Promotores Públicos o encargo 

de velar pelo registro e pela proteção dos filhos libertos de escravos, em nítida referência à 

atribuição de defesa dos necessitados desempenhada, em terras lusitanas, pelos Procuradores 

dos Nossos Feitos, responsáveis pela tutela das viúvas, órfãos e miseráveis215. 

Ressalte-se, entretanto, que embora não trazendo a Constituição do Império referência 

à instituição congênere ao Ministério Público, ao tratar do Procurador dos Feitos da Coroa e da 

Soberania Nacional, atribuiu a esse a função de promover a acusação nos crimes que não fosse 

da competência da Câmara dos Deputados216. 

Diante disso, observa-se que nessa fase monárquica, assim como na fase colonial não 

se pode falar ainda em instituição do Ministério Público, dotada de organicidade e de posição 

de relevo, mas apenas de um feixe de funções pertinentes à acusação pública, à atuação no 

interesse do soberano e na defesa dos necessitados, de traços, portanto, do Ministério Público 

clássico. 

 

4.2.3 Ministério Público no Período Republicano 

 

Ainda na transição entre o Brasil Império e o Brasil República, apenas um ano após a 

proclamação da República, que ocorreu em 1889, o Decreto 848 de 1890, responsável pela 

criação e pela estruturação da Justiça Federal, tratou do Ministério Público esboçando-lhe o 

perfil de instituição necessária à organização democrática e responsável pela execução de leis, 

decretos e regulamentos, bem como pela ação pública, cujo membro, o Procurador da 

República, era nomeado pelo Presidente da República, para servir por um período certo de 

quatro anos. 

Campos Sales, então Ministro da Justiça do Governo Provisório, foi o responsável pela 

edição do citado Decreto, o qual dedicou capítulo próprio ao Ministério Público, com seis 

artigos, os quais trataram da forma de investidura no cargo de Procurador-Geral da República 

                                                
215 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 19. 
216 Art. 48 da Constituição do Império: No Juízo dos crimes, cuja acusação não pertence à Câmara dos Deputados, 

acusará o Procurador da Coroa, e Soberania Nacional.  



97 

 

e no cargo de Procurador da República, das garantias inerentes aos cargos, bem como das 

atribuições a eles correlatas. 

No ensejo, ao Procurador-Geral da República, nomeado dentre membros do Supremo 

Tribunal Federal, foi assegurada a vitaliciedade, ao passo em que para os Procuradores da 

República, com atribuições perante a Justiça Federal de primeiro grau, nomeados pelo 

Presidente da República para mandato de quatro anos, assegurou-se a inamovibilidade durante 

o mandato217.  

Pela primeira vez, portanto, no arcabouço jurídico brasileiro tratou-se o Ministério 

Público como instituição, em tentativa de afastá-lo da figura de simples agente delegado do 

Poder Executivo, atribuindo-lhe a faceta de instituição política-jurídica.  

De maneira semelhante, o Decreto 1.030 de 1890, que organizou a Justiça no Distrito 

Federal, atribuiu ao Ministério Público a defesa e a execução das leis e dos interesses gerais, a 

assistência aos sentenciados, alienados, asilados e mendigos e a promoção da ação pública 

contra todas as violações de direitos, consoante exposto por Emerson Garcia218. 

Nesse sentido, também foi dedicado título próprio ao Ministério Público no Decreto 

1.030 de 1890, que teve aspectos pertinentes à sua definição, cargos, composição, atribuições e 

garantias, abordados em quinze dispositivos do ato normativo, notadamente entre os artigos 

162 e 179. 

Quanto à definição, o Decreto 1.030 de 1890 definiu o Ministério Público como 

advogado da lei e fiscal da sua execução, perante o Poder Judiciário, além de procurador Geral 

dos interesses do Distrito Federal e promotor da ação pública contra quaisquer violações de 

direitos219.  

Ademais, criou os cargos de Procurador-Geral do Distrito Federal, com atuação 

perante o Tribunal de Apelação; de Subprocurador-Geral Geral, com atuação junto a Tribunais 

                                                
217 Art. 21. O membro do Supremo Tribunal Federal, que for nomeado procurador geral da Republica, deixará, de 

tomar parte nos julgamentos e decisões, e, uma vez nomeado, conservar-se-á vitaliciamente nesse cargo. Art. 23. 

Em cada secção de justiça federal haverá um procurador da República, nomeado pelo Presidente da República, 

por quatro anos, durante os quais não poderá ser removido, salvo si o requerer. Art. 24. Compete ao procurador da 

República na secção: a) promover e exercitar a ação pública, funcionar e dizer de direito em todos os processos 

criminais e causas que recaiam sob a jurisdição da justiça federal; b) solicitar instruções e conselhos do procurador 
geral da Republica, nos casos duvidosos; c) cumprir as ordens do Governo da Republica relativas ao exercício das 

suas funções, denunciar os delitos ou infracções da lei federal, em geral promover o bem dos direitos e interesses 

da união; d) promover a acusação e oficiar nos processos criminais sujeitos á jurisdição federal até ao seu 

julgamento final, quer perante os juízes singulares, quer perante o Juri. 
218 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 31. 
219 Art. 164. O Ministério Público é perante as Justiças constituídas o advogado da lei, o fiscal de sua execução, o 

procurador dos interesses gerais do Distrito Federal e o promotor da ação pública contra todas as violações do 

direito. 
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de natureza cível e criminal; de Curadores, com atribuições para causas relacionadas a direitos 

de órfãos de ausentes e assuntos de interesse de massas falidas; e por fim, os cargos de 

Promotores Públicos e Adjuntos, com atuação em matéria criminal.  

Não bastasse isso, o Decreto 1.030 de 1890 foi pródigo no que tange às atribuições do 

Ministério Público, eis que, além da ação penal e da representação dos interesses do Governo220, 

atribuiu-lhe as funções de intervir nas causas cíveis nas quais presentes interesses do Distrito 

Federal, nas que versassem sobre estado da pessoa, tutela, curatela, interdição, testamento, 

divórcio e nulidade ou impedimento para casamento, bem como naquelas em que alguma das 

partes estivesse sendo defendida por curador. Para além disso, o já mencionado ato normativo 

ainda encarregou o Ministério Público de exercer inspeção sobre serventias extrajudiciais, bem 

como no que tange a estabelecimentos prisionais e entidades sócioassistenciais de acolhimento 

para crianças, adolescentes, pessoas em situação de rua e com transtornos mentais, além de 

incumbir-lhe a função de defender presos pobres, quando requisitado pelo Presidente do Júri 

ou pela Câmara Criminal221222. 

Ainda nesse contexto inovador, o multicitado Decreto 1.030 de 1890 apontou 

textualmente a incompatibilidade e, portanto, a independência entre os cargos da magistratura 

e do Ministério Público, assim como assegurou que os funcionários da segurança pública 

prestassem o apoio necessário ao desempenho das atividades ministeriais, investindo, por fim, 

o Procurador-Geral com poderes disciplinares para apurar eventuais faltas dos membros do 

Ministério Público223. 

Creditam-se, conforme já salientado, esses dois atos normativos a Campos Sales, que 

em meio à reforma para a organização do Poder Judiciário da República e atento à necessária 

independência para o exercício das funções que lhe eram afetas, prestigiou o Ministério Público, 

esboçando-lhe, pela primeira vez na história do Brasil, organicidade e representatividade, 

motivo pelo qual é considerado o percursor do Ministério Público, conforme lembranças e 

observações de J.A César Salgado, que ainda nos idos de 1961 escreveu artigo o festejando224.     

                                                
220 Observe-se que nos termos utilizados pelo Decreto 1.030 de 1890 ainda não se fala em representação do Estado 

pelo Ministério Público, mas em representação do Governo, razão pela qual no corpo do texto manteve-se a 

expressão utilizada no ato normativo. 
221 Art. 175. Os Curadores Gerais se encarregarão da defesa dos presos pobres, à requisição do presidente do Juri 

ou da Câmara Criminal. Art. 176. O Ministro da Justiça é autorizado a organizar uma comissão de patrocínio 

gratuito dos pobres no crime e cível, ouvindo o Instituto da Ordem dos Advogados, e dando os regimentos 

necessários. 
222 Art. 166, 173, 174 e 175, todos do Decreto 1.030 de 1890. 
223 Art. 46, 178 e 179, todos do Decreto 1.030 de 1890. 
224 SALGADO, César J.A. Campos Sales, o percursor da independência do Ministério Público do Brasil. Revista 

Justitia. São Paulo, v. XXXII, ano XXIII, jan./mar. 1961, p. 29-44. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 225-236, 

1999. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/62126d.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
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Portanto, foi somente na fase do Brasil República que o Ministério Público foi 

reconhecido como instituição, e não mais apenas como mero conglomerado de atribuições. 

Observe-se, todavia, que assim como ocorreu na França, esse primeiro traço de 

organicidade institucional foi delineado no plano infraconstitucional. Atente-se, ademais, que 

embora o Decreto 1.030 de 1890 se limitasse à estruturação da Justiça do Distrito Federal, 

apresentou-se como relevante marco evolutivo para a institucionalização do Ministério Público 

em caráter nacional.  

Para uma melhor sistematização dessa temática e desse novo momento evolutivo da 

instituição, vale o fracionamento desse período da história em Primeira República, Estado 

Novo, Período Democrático, Regime Autoritário e Nova República, essa marcada pela 

Constituição Federal de 1988, a fim de que, didaticamente, seja traçada a linha de 

desenvolvimento do Ministério Público.  

No ensejo, no intuito de melhor contextualizar o momento, conforme José Afonso da 

Silva, vale a lembrança de que em 1889, superando-se o período monárquico, a República foi 

afirmada na Constituição, com a adoção do federalismo e a assunção de poder por republicanos, 

civis e militares225.  

Assim, no que tange à Primeira República ou República Velha, marcada por duas 

constituições, a saber: a primeira Constituição republicana de 1891 e a Constituição de 1934, 

vale distinguir dois momentos, o primeiro sinalizado pela Constituição de 1891, quando, 

embora a legislação infraconstitucional tenha conferido tratamento diferenciado e mais robusto 

ao Ministério Público a partir de um desenho institucional de órgão estatal (Decretos 848 e 

1.030 de 1890), não houve preocupação semelhante no plano constitucional; e um segundo, a 

partir da Constituição de 1934, a pioneira a inserir o Ministério Público no seu bojo.   

Nesse sentido, a Constituição de 1891 silenciou acerca da instituição Ministério 

Público, tendo se limitado a, na seção destinada ao Poder Judiciário, prever a figura do 

Procurador-Geral da República, cuja designação deveria recair sobre um dos membros do 

Supremo Tribunal Federal para exercício de atribuições definidas em lei226.  

Já a Constituição de 1934, promulgada sob os influxos de um novo pensamento a 

propósito dos direitos fundamentais de relevância social, acabou por tratá-lo de maneira mais 

destacada, em capítulo distinto daqueles destinados aos demais Poderes do Estado, como órgão 

                                                
225 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 77-

83. 
226 Art. 58, §2º. O Presidente da República designará, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o 

Procurador-Geral da República, cujas atribuições se definirão em lei.  
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de cooperação das atividades governamentais, ao lado dos Tribunais de Contas e dos Conselhos 

Técnicos227. 

Além disso, num dos quatro artigos que destinou ao Ministério Público, o texto 

constitucional regulou o acesso aos cargos por intermédio de concurso público e conferiu 

estabilidade aos integrantes da carreira ao prever que a perda do cargo somente decorreria de 

sentença judicial ou de processo administrativo no qual assegurada ampla defesa. 

Também, disciplinou a nomeação do Procurador-Geral da República, pelo Presidente 

da República, após a aprovação da indicação pelo Senado Federal, desde que o cidadão 

escolhido preenchesse os mesmos requisitos necessários para nomeação de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, o que, sob o olhar da doutrina de Marcelo Pedroso Goulart, 

sinalizava um pequeno passo para a menor interferência do Poder Executivo, haja vista a 

necessidade de preenchimento de certos requisitos para a indicação ao cargo, bem como de 

chancela o Poder Legislativo para isso228.     

Ainda acerca desse momento constitucional, vale perceber, conforme Djalma 

Negreiros Penteado, João Lopes Guimarães e Ronaldo Porto Macedo, não ter havido no âmbito 

da Constituição de 1934 qualquer definição a propósito do Ministério Público, tendo ela se 

limitado a reconhecê-lo como organismo estatal e a informar que na União, no Distrito Federal 

e nos Territórios seria organizado por lei federal, ao passo em que nos Estados essa organização 

demandaria lei local229.   

De todo modo, foi a Constituição de 1934, com duração efêmera, haja vista a assunção 

do Poder por Getúlio Vargas, eleito pela Assembleia Nacional Constituinte apenas para o 

mandato quadrimestral, mas que, diante da iminência de deixar o poder, dissolve a Câmara e o 

Senado, inclusive, com a outorga de uma nova carta constitucional em 1937, a primeira a prever 

em seu texto o Ministério Público, destinando-lhe seção própria, embora o tenha feito de 

maneira tímida, sem sequer definir a instituição e indicar as suas funções.  

No Estado Novo, marcado pela Era Vargas, por um contexto ditatorial e pela 

Constituição outorgada em 1937, o Ministério Público foi alocado no capítulo do Poder 

Judiciário, não sendo mais tratado, de maneira expressa e topográfica, como órgão ou 

instituição, isso porque a Polaca em um único artigo se referiu ao seu chefe, o Procurador-Geral 

                                                
227 CF/1934, arts. 94, 95, 96, 97 e 98. 
228 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 72-73. 
229 PENTEADO, Djalma Negreiros. GUIMARÃES, João Lopes. MACEDO, Ronaldo Porto. Ministério Público: 

Órgão de Justiça. Revista Justitia. São Paulo, v. LXIII, ano XXX, abr./jun. 1968, p. 7-22. Revista Justitia. São 

Paulo, n. 60, p. 418-431, 1999. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/7a8694.pdf>. Acesso 

em: 25 jan. 2016. 
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da República, destacando a sua atuação perante o Supremo Tribunal Federal, bem como a sua 

escolha e destituição pelo Presidente da República, desde que reunidas por qualquer pessoa as 

condições para ser Ministro do Supremo Tribunal Federal230. Uma involução, inclusive porque 

afastada a necessidade de aprovação do Poder Legislativo para a indicação do chefe da 

instituição. 

Ainda nesse contexto de retrocesso e sob a égide da Constituição de 1937, em 1938 

foi editado o Decreto-Lei 986, dispondo acerca da organização do Ministério Público Federal e 

no qual pontuada a atuação do Ministério Público Federal como promotor da ação penal e como 

advogado dos interesses da União, inclusive com a previsão da participação dos seus membros 

no recebimento de percentuais da dívida fiscal executados231. No mesmo período, foi editado o 

Código de Processo Civil de 1939, que disciplinou a atuação do Ministério Público como 

interveniente nos processos nos quais envolvidos interesses de incapazes, nos casos de remissão 

de hipoteca legal, de usucapião, de registro de imóveis e de registro civil, de inventário, 

testamento e partilha, de interdição, de emancipação, na fiscalização de fundações e na 

habilitação para casamento. 

Superado essa fase de involução, e retomada a busca por um período democrático, 

marcado pela Constituição de 1946, a instituição voltou a tomar fôlego e a se realinhar com as 

conquistas alcançadas por ocasião da Constituição de 1934. 

Com efeito, em 1946, em superação ao que Paulo Bonavides denomina de ditadura 

unipessoal de Getúlio Vargas, vem a lume uma nova Constituição, resgatando as disposições 

republicanas de 1889 e pertinentes a direitos individuais e sociais da Constituição de 1934232. 

No cotejo, na Constituição de 1946 o Ministério Público retomou o desenho de 

instituição autônoma e independente dos demais poderes, com atuação perante o Poder 

Judiciário, tendo recebido atenção dentro do capítulo destinado ao Poder Judiciário, em um 

título próprio composto de cinco dispositivos, os quais, embora sem definir o Ministério 

Público, o enfrentaram como instituição dotada de uma carreira, a ser organizada por lei233. 

Resgatou-se o ingresso nos quadros através de concurso público, garantida a 

estabilidade, assim como a nomeação do Procurador-Geral da República pelo Presidente da 

República após aprovação do Senado Federal. Para além disso, foram elevadas a nível 

                                                
230 Constituição de 1937, art. 99 O Ministério Público Federal terá por Chefe o Procurador-Geral da República, 

que funcionará junto ao Supremo Tribunal Federal, e será de livre nomeação e demissão do Presidente da 

República, devendo recair a escolha em pessoa que reúna os requisitos exigidos para Ministro do Supremo Tribunal 

Federal.  
231 Decreto Lei 986 de 1938, art. 30. 
232 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 375. 
233 CF/1946, arts. 125, 126, 127 e 128. 
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constitucional a inamovibilidade, assim como o sistema de movimentação vertical na carreira 

(promoções de entrância a entrância). 

Não houve, entretanto, rompimento com a atribuição da defesa dos interesses da União 

ao Ministério Público Federal, que permaneceu atuando como defensor do povo e como 

procurador do Estado, papel alusivo aos Procuradores dos Feitos da Coroa e Fazenda do período 

colonial. 

Embora por ocasião da Constituição de 1946 tenha sido possível notar uma retomada 

quanto ao crescimento e ao amadurecimento institucional, haja vista o declínio sofrido por 

ocasião do Estado Novo, houve nova interrupção dessa crescente, uma estagnação.  

Nesse contexto, vale o registro de José Afonso da Silva no sentido de que em que pese 

a Constituição de 1946 ter cumprido o papel de redemocratização, perdurou por um período de 

crises políticas e conflitos por poder, que acabaram por ensejar um golpe militar e a consequente 

ditadura, que durou por mais de 20 (vinte) anos234.       

Com efeito, sob o aspecto político, o golpe militar de 1964 marcou o início de um 

período sombrio da história brasileira. A partir da deposição do então presidente João Goulart 

iniciaram-se movimentos restritivos de direitos e persecutórios, em evidente retrocesso aos 

avanços alcançados pelas Constituições de 1934 e recuperados pela Constituição de 1946. 

Instalava-se um estado de exceção, marcado pela supressão e pela violação a direitos 

fundamentais. O Comando Militar Revolucionário agia com brutalidade, efetuando prisões e 

torturando todos aqueles que se manifestassem contrariamente ao regime militar instalado. 

Embora a princípio, formalmente, mantidos os direitos políticos e as garantias constitucionais, 

o regime passou a expedir atos institucionais, que determinaram desde a cassação de mandatos 

e suspensões de direitos políticos até a censora da imprensa e o fechamento do Congresso 

Nacional.  

Nesse contexto ditatorial, pois, é que se inserem as Constituições autoritárias de 1967 

e de 1969, essa última, na verdade, uma emenda constitucional à Constituição de 1967.  

Conforme pontua Edilson Santana Gonçalves, os avanços institucionais, portanto, 

foram contidos durante o regime ditatorial235.  

Mais uma vez, com a Constituição de 1967, o Ministério Público manteve-se inserido 

no capítulo do Poder Judiciário, tendo em seguida, em 1969, após a Emenda Constitucional 

                                                
234 SILVA. José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 85-

86. 
235 GONÇALVES, Edilson Santana. O Ministério Público no Estado Democrático de Direito. Curitiba: Juruá. 

2000, p. 38. 
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1/1969, sido alocado topograficamente no capítulo destinado ao Poder Executivo, em nítido 

rompimento com o tímido perfil de independência institucional. 

Relembre-se que a Emenda Constitucional 1 de 1969 está inserta num panorama de 

ruptura da ordem constitucional então vigente, bem como que frente ao regime autoritário e de 

exceção instaurado no Brasil seria delicado aos interesses do Poder permitir ao Ministério 

Público um afastamento do Poder Executivo e por conseguinte, uma reaproximação e uma 

vinculação ao Poder Judiciário, o que bem observado por Carlos Roberto de Jatahy236.   

Ainda nesse cenário de opressão militar, as Emendas Constitucionais 7/1977 e 32/1978 

foram responsáveis por alterações na disciplina do Ministério Público, dentre as quais por 

remeter à legislação ordinária a organização e a estruturação da instituição em âmbito nacional, 

que, até então, não contava com tratamento uniforme, eis que o Ministério Público Estadual era 

regido por leis locais diversas, as quais nem sempre, mesmo no que tange às atribuições, 

guardavam simetria com as leis dos demais Estados. 

Dados curiosos sobre essa ausência de uniformidade no tratamento dos Ministérios 

Públicos dos Estados são revelados por Djalma Negreiros Penteado, por João Lopes Guimarães 

e por Ronaldo Porto Macedo, os quais observaram, em artigo escrito no ano de 1968 e sob a 

égide da Constituição de 1967,  não ter havido naquela época abordagem semelhante quanto à 

conceituação do Ministério Público no âmbito das Constituições dos Estados, exemplificando 

que, ao passo que muitas se mostraram tímidas e silentes quanto ao enfrentamento do tema, a 

Constituição do Rio Grande do Norte naquela época já tratava o Ministério Público como órgão 

da sociedade e fiscal da execução da lei, ao lado da carioca, que o previa como órgão do Estado 

e fiscal da execução da lei, e da baiana, onde o Ministério Público foi conceituado como órgão 

de defesa da lei e de sua fiel execução237.       

Aspecto interessante e que merece ser destacado acerca da edição dessa lei de 

organização e de estruturação de abrangência nacional é o da movimentação institucional 

quanto ao delineamento que ela traria no plano infraconstitucional ao Ministério Público, isso 

porque, embora envolta em avanços e retrocessos decorrentes do período ditatorial, a instituição 

passou a reclamar mais independência e uma vocação voltada à defesa de valores democráticos. 

                                                
236 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 22. 
237 PENTEADO, Djalma Negreiros. GUIMARÃES, João Lopes. MACEDO, Ronaldo Porto. Ministério Público: 

Órgão de Justiça. Revista Justitia. São Paulo, v. LXIII, ano XXX, abr./jun. 1968, p. 7-22. Revista Justitia. São 

Paulo, n. 60, p. 418- 431, 1999. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/7a8694.pdf>. Acesso 

em: 25 jan. 2016. 
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Nessa conjuntura por maior independência, ainda em 1976, discutiram-se em 

Seminários Jurídicos e em Grupos de Estudo do Ministério Público, com alguma estranheza 

manifestada pelos mais conservadores, limitações ao poder hierárquico do chefe da instituição, 

o qual deveria balizar-se, por exemplo, pela garantia da inamovibilidade, a qual asseguraria ao 

membro do Ministério Público a segurança, a independência e a liberdade necessária ao 

exercício das funções.  

Ventilou-se, ademais, nesse período prévio à edição da primeira lei orgânica do 

Ministério Público, conforme informa Hugo Nigro Mazzilli, a orientação democrática da 

instituição, com especial suporte na Constituição Portuguesa de 1976, na qual o Ministério 

Público figurou como órgão de soberania238. 

Também nos idos de 1970, José Dilermando Meireles, relata ter havido agitação 

institucional em 1977, inclusive com a atuação ativa da Confederação Nacional do Ministério 

Público, sem muito sucesso, para inserir no campo da reforma judiciária, destaque ao Ministério 

Público, notadamente no que se refere à uma definição constitucional da instituição, funções, 

deveres e direitos dos seus membros, observada a sua necessária inserção junto ao Poder 

Judiciário239.  

Num contexto ditatorial e de agitação institucional, portanto, foi editada a primeira Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público, a saber: a Lei Complementar 40 de 1981, a qual 

estabeleceu normas gerais para a organização do Ministério Público Estadual, embora sem 

acolher, em sua inteireza, o ânimo democrático cogitado a partir de 1976 por parte dos seus 

integrantes, haja vista não ter tratado o Ministério Público como instituição voltada à defesa da 

democracia. 

Nesse sentido, a Lei Complementar 40 de 1981 definiu, em seu artigo primeiro, o 

Ministério Público como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 

atribuindo-lhe a responsabilidade, perante o Poder Judiciário, de defesa da ordem jurídica e dos 

interesses indisponíveis da sociedade240.   

Sublinha-se dessa lei alguns aspectos bem lembrados por Emerson Garcia, dentre os 

quais o delineamento do Ministério Público como instituição permanente e essencial à função 

                                                
238 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva. 2007, p. 67-68. 
239 MEIRELES, José Dilermando. Ministério Público: sua gênese e sua história. Revista de Informação 

Legislativa, v. 21, n. 84, p. 197-214, out./dez. 1984. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181585>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
240 Lei Complementar 40, de 14 de dezembro de 1981. Art. 1º – O Ministério Público, instituição permanente e 

essencial à função jurisdicional do Estado, é responsável, perante o Poder Judiciário, pela defesa da ordem jurídica 

e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis, e será organizado, nos 

Estados, de acordo com as normas gerais desta Lei Complementar.  
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jurisdicional do Estado; a previsão dos princípios da unidade, da indivisibilidade e da autonomia 

funcional e a autonomia administrativa da instituição, todos posteriormente elevados ao nível 

constitucional pela Carta Magna de 1988241. 

Credita-se, outrossim, à Lei Complementar 40 de 1981 a superação do procedimento 

judicialiforme, assim como à atribuição, privativa, do Ministério Público para a promoção da 

ação penal, o que, como pontuado por Paulo Edson Marques, em artigo escrito nos idos de 

1981, já era uma bandeira institucional242. 

Verifica-se ainda na primeira lei orgânica do Ministério Público uma clara distinção 

entre o Ministério Público Estadual e o Federal no que tange à representação judicial dos 

interesses dos Estados e da União, isso porque a lei complementar excluiu do Ministério Público 

Estadual as atribuições pertinentes à representação judicial dos Estados243, às quais, todavia, 

permaneceu atrelado o Ministério Público Federal até o advento da Constituição Federal de 

1988, que vedou à instituição tais atividades de defesa do interesse público secundário, 

conforme consignado por Emerson Garcia244.  

Para além disso, registra-se, como lembrado por Antonio Araldo Ferraz Del Pozzo, 

que sob a perspectiva de democratização da justiça e de um sistema adequado de assistência 

judiciária, com a edição da Lei Complementar 40 de 1981, criou-se o dever para os membros 

da instituição de prestação de assistência judiciária aos necessitados245, nos locais onde não 

houvesse órgãos especialmente destinados a esse fim246.    

Revela-se inegável, pois, concluir que a Lei Complementar 40 de 1981, fruto de uma 

intensa articulação da classe do Ministério Público, apresentou-se como marco, como um 

divisor de águas no que se refere ao desenvolvimento institucional, eis que elevou a instituição 

ao patamar de essencialidade e de permanência no contexto estatal, assim como, pela primeira 

vez na história, consignou os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da 

                                                
241 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris. 2008. p. 32. 
242 MARQUES, Paulo Edson. A ab-rogação do procedimento penal ex officio. Revista Justitia. São Paulo, v. 

CXIX, ano XLIII, jul./set. 1981, p. 9-13. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 418-431, 1999. Disponível em: 
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246 DEL POZZO, Antônio Araldo Ferraz. Democratização da Justiça. Atuação do Ministério Público. Revista 

Justitia. São Paulo, v. CXXVII, ano XLVI, out/dez. 1984, p. 42-50. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 940-

946, 1999. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/ab9w3x.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
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autonomia funcional, além de ter constado em seu texto as funções institucionais de promoção 

da ação penal e da ação civil pública, essa uma grande novidade, que possibilitou uma abertura 

para atuação do Ministério Público na seara coletiva, embora a ação civil pública somente tenha 

recebido atenção legal no ano de 1985.       

Foi um grade avanço, todavia, não completo, eis que, como pontuado por José 

Dilermando Meireles, pretendia-se ainda uma equiparação entre Ministério Público e 

Magistratura, notadamente quanto aos aspectos remuneratórios, o que não foi alcançado, em 

virtude de um veto inesperado ao artigo da lei que dispunha a propósito dessa paridade, embora 

tenham os membros, de maneira geral, aberto mão do direito de advogar, sob a expectativa de 

que com a edição da lei orgânica haveria um equilíbrio compensatório247.  

Nesses primeiros anos da década de 1980, marcada pela edição da primeira lei orgânica 

de abrangência nacional do Ministério Público, portanto, a superação do regime ditatorial se 

aproximava.  

Em verdade, no cenário político, a conformação ditatorial passou a causar cada vez 

mais desgastes, inclusive em virtude das crises econômicas e das altas taxas de inflação sentidas 

desde a década de 1970 e também em 1980, não representando os anseios do povo brasileiro, 

que através de movimentos de resistência e da sociedade civil organizada adota postura mais 

ativa no que pertine à manifestação acerca da insatisfação com o regime militar, exigindo a 

retomada da democracia, as eleições diretas e a elevação de civis ao poder.  

Observe-se, pois, que a sociedade passou a demonstrar cada vez mais apartamento da 

ordem constitucional vigente, renegando-a, de maneira, inclusive, a pleitear um novo momento 

constitucional, uma verdadeira ruptura. O Brasil passava a demonstrar, portanto, no contexto 

político e social interesse em ultrapassar o regime de opressão cívica e política.  

Demandava-se um rompimento, um novo momento constitucional, pautado na 

democracia e na soberania popular, com um olhar voltado aos direitos fundamentais, inclusive, 

os de faceta social, como tentaram fazer as Constituições de 1934 e 1946.  

Esse movimento ganhou fôlego em 1984 com manifestações populares por eleições 

diretas. Embora não tenham sido realizadas essas eleições, os militares deixaram o poder. O 

Colégio Eleitoral elegera Tancredo Neves, que não tomara posse em razão do seu falecimento.  

Assim, em 1985, a escolha dos civis Tancredo Neves e José Sarney para o cargo de 

Presidente e Vice-Presidente da República, em sucessão ao General Figueiredo, sinalizou a fase 
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da Nova República. Tratava-se, pois, da transição entre ditadura militar e democracia, marcada 

pela Constituição Federal de 1988.   

Ocorreram nesse período importantes marcos na história evolutiva do Ministério 

Público, a saber: a edição das Leis 6.938 de 1981 e 7.437 de 1985, a primeira a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, marco inaugural do direito ambiental brasileiro e ampliativa do 

acesso à justiça, na medida em que reconhecendo o meio ambiente como um bem jurídico, 

permitiu a tutela jurisdicional desse interesse difuso e a segunda, que passou a disciplinar a ação 

civil pública, atribuindo também ao Ministério Público legitimidade mais ampla para a defesa 

de direitos transindividuais. 

Antes disso, todavia, setores do Ministério Público já se movimentavam no sentido de 

discutir o seu novo papel diante da Lei Orgânica Nacional de 1981, o que começara no ano de 

1982, sob resistência de alguns membros, no âmbito da Associação do Ministério Público 

Paulista, onde aprovadas proposições acerca da definição do Ministério Público como 

instrumento de preservação da legalidade democrática, em nítido resgate ao que já discutido 

em 1976, conforme rememora Hugo Nigro Mazzilli248.     

Em 1985, frente ao furor causado pela possibilidade de uma nova constituinte, 

contextualiza Mazzilli que no Congresso Nacional do Ministério Público foram colhidos 

subsídios para a proposição de um novo Ministério Público nacional, os quais embasaram uma 

proposta de anteprojeto, confeccionada pela Associação Nacional do Ministério Público, em 

1986, a ser levada para a futura constituinte. 

No mesmo sentido de desenhar o novo perfil institucional do Ministério Público foi 

montada pelo governo federal a Comissão Arinos, que sob a presidência do então Procurador-

Geral da República José Paulo Sepúlveda Pertence, trabalhava na construção de um texto ideal 

para o Ministério Público na perspectiva de um Estado Democrático249.   

Ainda no ano de 1986, no Encontro Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e 

Presidentes das Associações do Ministério Público, houve uma conciliação entre as propostas 

produzidas pela Associação Nacional do Ministério Público e pela Comissão Arinos, que deu 

ensejo ao documento histórico denominado Carta de Curitiba, no qual assentada a vocação 

institucional do Ministério Público para a defesa do regime democrático250. 

Instalada a Assembleia Nacional Constituinte, os trabalhos foram iniciados ainda no 

ano de 1987, com ampla discussão, inclusive com acatamento pelo Relator da Subcomissão 
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formada para tratar dos assuntos de interesse do Ministério Público e do Poder Judiciário (Plínio 

de Arruda Sampaio), das sugestões decorrentes da Carta de Curitiba e da Comissão Arinos, nas 

quais previstos os princípios e as garantias essenciais à vocação democrática da instituição. 

Consoante Mazzilli, após alguma resistência quanto aos avanços sociais da instituição e um 

amplo debate com as forças políticas oposicionistas a esses avanços, foi aprovado o novo perfil 

institucional do Ministério Público251.  

Nesse sentido, o Ministério Público transitou por um exaustivo percurso até firmar-se 

através da Carta Magna de 1988 como instituição vocacionada não apenas à persecução penal, 

mas à defesa de interesses sociais e valores decorrentes da democracia. 

A propósito de todo esse processo transformativo vivenciado de maneira visceral no 

âmbito da instituição e pelos seus membros, valem as observações de Clóvis Paulo da Rocha 

enaltecendo a relevância dos encontros e congressos da classe naquela fase precedente à nova 

ordem constitucional, a qual denominou de uma fase de conscientização dos seus membros 

quanto à necessidade da atuação institucional como vigilante ativa e mesmo guardiã da ordem 

jurídica e constitucional, em superação às retraídas funções de promoção da ação penal e da 

tutela de incapazes252.      

Discorrendo acerca da evolução do Ministério Público brasileiro e da relevância da 

movimentação institucional para o seu delineamento na Carta Magna, na qual tratada com 

especial destaque, Pedro Rui da Fontoura Porto registra que a consagração da instituição na 

Constituição Federal de 1988 decorreu de inúmeros fatores políticos e sociais, destacando que 

o momento histórico se mostrava favorável, assim como que os esforços endógenos dos 

membros do Ministério Público se revelou indispensável para a sua faceta de instituição 

transformadora da sociedade brasileira e abarcadora de amplíssimas responsabilidades. Assim, 

destaca que ações inteligentes e bem articuladas com a política governamental proporcionaram 

vitórias legislativas para a instituição, pontuando que a atual concepção do Ministério Público 

brasileiro teve origem num plano ideológico-filosófico nos fouding fathers da instituição, 

reforçando-se na legislação infraconstitucional e nas práticas cotidianas dos seus membros.  253  
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252 ROCHA, Paulo Clóvis da. Perspectivas do Ministério Público. Revista do Ministério Público do Rio de 
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A instituição, portanto, teve na Carta Magna o balizamento de seu novo perfil político-

institucional através da definição de sua missão, bem como da releitura e da ampliação das suas 

tradicionais atribuições.  

No que tange às atribuições, por exemplo, Marcelo Pedroso Goulart, resgata que foi 

elevado ao nível constitucional a tutela dos interesses difusos e coletivos, com a ampliação 

dessa tutela, outrora restrita ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio cultural, também 

a outros direitos. Pontua, ademais, que se inovou quanto à atribuição para zelar pelo efetivo 

respeito aos Poderes Públicos e aos serviços de relevância aos direitos constitucionalmente 

assegurados, tendo sido previstos, outrossim, meios e instrumentos para a eficácia da atuação 

ministerial254.  

Para além disso, ao Ministério Público foi assegurada autogestão institucional, 

financeira e administrativa, garantindo-se aos seus membros, cujo ingresso foi previsto por 

concurso de provas e títulos, vitaliciedade, inamovibilidade e independência funcional, em 

prestígio e resgate ao que já previsto na primeira lei orgânica nacional, a Lei Complementar 40 

de 1981. 

Ainda em tempo, previu-se prazo certo para o mandato dos Procuradores-Gerais, cuja 

escolha deve recair em membros da instituição, embora não tenha sido a Constituição Federal 

auspiciosa em afastar as interferências dos Poderes Executivo e Legislativo nessa indicação. 

Assegurando-se, entretanto, que a indicação recaia sobre membros da carreira a Constituição 

acabou por inovar positivamente no sentido de prestigiar a autonomia do Ministério Público.   

Aspecto digno de realce, aliás, é a posição na estrutura do Estado a qual elevado o 

Ministério Público por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Relembre-se que em sua evolução no direito constitucional brasileiro, o Ministério 

Público assumiu diversas locações dentro da estrutura estatal, de maneira que já esteve alocado 

no arcabouço do Poder Executivo, como órgão auxiliar de atividades governamentais, 

vinculado a esse Poder, bem como na estrutura do Poder Judiciário. 

Essa oscilação e mesmo a subordinação aos órgãos de exercício do poder acabava por 

gerar desconforto e comprometimento no que concerne à sua independência e autonomia.  

A Constituição de 1988, entretanto, ao topograficamente tratar do Ministério Público 

em espaço distinto daquele destinado aos Poderes da República, arrolando-o em capítulo 
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próprio acompanhado da Defensoria Pública e da Advocacia como funções essenciais à Justiça, 

foi pródiga e fortaleceu a ideia de independência da instituição255. 

A propósito da posição do Ministério Público no Estado de Direito, aliás, vale a 

lembrança de não existir um consenso acerca disso, havendo posições de que seria mero auxiliar 

do Poder Judiciário, parte integrante do Poder Executivo e até as extremadas, a exemplo da 

defendida por Alfredo Valadão, no sentido de considerá-lo um quarto Poder ao lado dos três 

Poderes clássicos de Montesquieu256.  

Trata-se de debate ainda aberto, revelando-se as posições intermediárias, a exemplo 

daquela que o considera como um órgão de extração constitucional que embora não mantendo 

subordinação a nenhum dos três Poderes, com eles mantém relações instrumentárias aptas a 

possibilitar os pesos e contrapesos indispensáveis ao harmonioso funcionamento do Estado, as 

mais atrativas e que vem ganhando o maior número de adeptos, como colocado por José 

Eduardo Sabo Paes257.  

Independentemente desse debate, certo é que no plano normativo, após avanços e 

retrocessos, a Constituição Federal de 1988 delineou, em nível constitucional, o perfil do 

Ministério Público hodierno, vocacionado para a defesa do regime democrático e dos valores 

dele decorrentes, como espécie de órgão de fiscalização e de controle desses ideais e valores.  

Por intermédio dela conferiu-se nova leitura à clássica função de acusador público do 

Ministério Público, ou melhor, de titular da ação penal. Superou-se na esfera cível o papel de 

defensor dos interesses secundários do Estado, para a assunção da função de defensor da 

sociedade, papel ensejador, inclusive, de lutas em face do Estado e dos governantes, consoante 

lembrado por Hugo Nigro Mazzilli258.    

No plano infraconstitucional, após a Magna Carta de 1988, a lei 8.625, de 12 de 

fevereiro de 1993 instituiu a Lei Orgânica Nacional do novo Ministério Público dos Estados, 

na qual o Ministério Público foi definido como instituição permanente, essencial à função 
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258 MAZZILLI, Hugo Nigro. Propostas de um Novo Ministério Público. p. 133. In: CHAVES, Cristiano (Org.). 

Temas Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumem Juris, 2010.   



111 

 

jurisdicional do Estado, tendo-lhes sido atribuídas as responsabilidades de defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a exemplo 

do texto constitucional. Já a Lei Complementar 75, de 20 de maio de 2013, instituiu a Lei 

Orgânica do Ministério Público da União, também alinhada ao perfil institucional traçado pela 

Constituição de 1988. 

Em retomada do que até aqui exposto, é possível, em síntese conclusiva, analisar que 

no contexto da evolução do Ministério Público no Brasil esse, em suas origens, ficou sujeito 

aos influxos do direito português, tendo ao longo da história mantido as atribuições de acusador 

criminal, de defensor dos interesses públicos secundários, assim como de defesa dos 

necessitados. 

Impõe-se resgatar igualmente nesse cenário evolutivo, que o Ministério Público, 

paulatinamente, abandonou a caráter de preposto do governante e a submissão ao Poder 

Executivo, para galgar estágios, inicialmente se submetendo ao Poder Judiciário, conquistando 

garantias e espaços como defensor também da sociedade, para, em seguida, a partir de reclamos 

decorrentes da socialdemocracia, alcançar organicidade e representação como órgão de 

relevância estatal.  

Nesse sentido, somente em 1988 adquiriu uma real independência no que tange aos 

demais Poderes, assim como um perfil bem delineado tendo por pauta a defesa dos direitos 

sociais e a vocação democrática, razão pela qual, inclusive, perdeu enfim a atribuição de defesa 

dos interesses secundários do Estado, assumindo peremptoriamente o papel de defensor da 

sociedade. 

 

4.3 MINISTÉRIO PÚBLICO E AS TRANSFORMAÇÕES DO ESTADO MODERNO 

  

A partir das linhas históricas até aqui traçadas é possível inferir que a conformação do 

Ministério Público guarda pertinência com a realidade sócio-política vivenciada, bem como 

que, de maneira geral, a sua organicidade e a sua representatividade foram conquistadas com a 

gradativa organização política da sociedade.  

Nesse sentido, importa perceber que o cenário político do Estado Moderno 

consolidado com as Revoluções Liberais e as suas transformações proporcionaram a maturação 

para que o Ministério Público assumisse o seu atual perfil institucional. 

A propósito do Estado Moderno, vale rememorar que foi marcado pelo Estado 

Absolutista e sua posterior derrocada, que cedeu espaço ao Estado Liberal, o qual, por sua vez, 
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evoluiu, para o Estado de Direito realizando uma transição entre Estado Liberal, Estado Social 

e Estado Democrático de Direito. 

Acerca desses modelos estatais e do Estado Moderno se apresentar como conjuntura 

inicialmente adequada para a conformação do Ministério Público hodierno, Paulo Salvador 

Frontini festeja as raízes da instituição, apresentando-a como filha da democracia clássica e do 

Estado de Direito, o que, sob o seu olhar, confere-lhe uma bela tradição, uma nobre origem e 

dignidade.259. 

Lembre-se, por oportuno, que na evolução do estado Moderno o Estado Liberal de 

Direito foi marcado pela separação entre os Poderes do Estado, pela submissão dos governantes 

ao império das leis e da Constituição, bem como pelo reconhecimento de direitos individuais, 

os direitos fundamentais de primeira dimensão, também limitadores dos Poderes do Estado. 

Nesse momento, a ordem era, sob os influxos do ideário liberal capitalista e da 

burguesia revolucionária, a abstenção do Estado quanto à interferência nos direitos civis 

relacionados às liberdades individuais. Não havia compromisso do Estado com a realidade 

política, econômica ou social do povo. Sua concepção ocorreu no interesse da burguesia, em 

contraposição ao Absolutismo Monárquico, com o fim de conter intervenções estatais nas 

relações entre os indivíduos e assim permanecia.  

Acontece que o desequilíbrio social decorrente dessa estrita concepção liberal ensejou 

o reconhecimento de direitos sociais e de participação política, bem como a transformação do 

Estado e a assunção de um compromisso seu com o bem-estar social e com a justiça social, 

através da forjadura do Estado Social de Direito, o que demandou uma mudança de postura, 

para uma atuação positiva na realização dos direitos sociais recentemente reconhecidos.  

A evolução prosseguiu e o Estado Social de Direito deu lugar ao Estado Democrático 

de Direito que, mantendo as conquistas anteriores, potencializou o componente democrático e 

o papel transformativo do Estado, como válvula propulsora de mudanças sociais prometidas 

por ocasião do Estado Social.  

Observe-se que todas essas transformações ensejaram o reconhecimento de uma nova 

categoria de direitos, a dizer: os direitos transindividuais, bem como uma prevalência de direitos 

de natureza coletiva, que, nas palavras de Rodolfo de Camargo Mancuso pode ser creditada a 

uma tendência gregária do homem, bem como à percepção de que a aproximação de interesses 

iguais ou semelhantes, com vistas a uma proteção mútua, incrementa as possibilidades de 
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êxito260, observação que pode ser aplicada sem maiores melindres aos direitos individuais 

homogêneos e aos coletivos em sentido estrito, eis que para os direitos difusos as lógica 

formativa aplicável parece ser outra, decorrente da natureza do direito. 

Note-se, ainda, que os momentos do Estado Moderno também determinaram o perfil 

de suas instituições, assim como nortearam e delimitaram o seu espectro e escopo de atuação, 

o que, obviamente, refletiu na conformação do Ministério Público. 

Nesse sentido, sob o aspecto das implicações decorrentes do reconhecimento de 

direitos de natureza transindividual no campo da tutela jurisdicional, Mauro Cappelletti, 

contemplando a dimensão dessa mudança de paradigmas na sociedade, observou que a tutela 

jurisdicional meramente individual seria insuficiente dada a complexidade da sociedade 

contemporânea, bem como que seria necessária a construção de um novo tipo de tutela, em 

superação à visão individualista-liberal261.   

Efetivamente, frente à multiplicidade de conflitos inerentes a nova sociedade, uma 

sociedade de massa, na qual as contendas e as soluções não mais se limitavam às esferas 

individuais, o Estado reclamou um rearranjo na sua estrutura, inclusive, diante da necessidade 

de garantir a apregoada justiça social. Nessa perspectiva e para a consecução dos seus fins, ao 

Estado Social revelou-se necessária a criação de instrumentos veiculadores das novas cobranças 

da sociedade, bem como um olhar diferenciado para todo o sistema de administração da Justiça, 

isso porque a sua efetividade passou a depender também do sistema de Justiça.  

As reivindicações sociais quanto aos direitos prestacionais robusteceram-se, pondo em 

discussão questões relacionadas à legitimidade para a perseguição e para tutela dos novos 

direitos transindividuais, o que se apresentou como uma inovação e um desafio a ser enfrentado 

pelo Estado, haja vista que até então, no contexto do Estado Liberal, a tutela de direitos estava 

limitada à simplicidade dos interesses e ações individuais. 

Acerca disso, Alexander Araújo de Souza pontua terem se apresentado como 

possibilidades para a tutela dos novos direitos transindividuais as seguintes: atribuir essa tutela 

aos próprios indivíduos, entregá-la à sociedade civil, a exemplo do que ocorre no direito 

americano com as class actions, ou dotar órgãos estatais dessa tarefa262. 
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São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, jan./mar. 1977, p. 130-131. Disponível em 

<http://www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
262 SOUZA, Alexander Araújo de. Ministério Público: de onde vim, quem sou, para onde vou? Revista do 

Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 54. out./dez. 2014. Rio de Janeiro: MPRJ, 2014. p. 19-20.  
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Em sentido semelhante, Mauro Cappelletti, em artigo escrito no ano de 1977, 

enfrentou a temática sobre a necessidade de conferir “justiçabilidade” a situações jurídicas 

difusas e coletivas, haja vista que na Itália ainda se negava o acesso aos Tribunais nos casos 

relacionados a direitos coletivos, tendo analisado como alternativas para superação dessa 

lacuna: a atribuição de legitimidade diretamente aos interessados ou prejudicados, a 

legitimidade do Ministério Público para tal mister, a criação de órgãos públicos especializados 

para a defesa desses direitos, a combinação de iniciativas privadas e de controles públicos no 

que tange à defesa judicial de interesses de natureza transindividual, bem como a extensão dos 

poderes judiciais para a atribuição de efeitos ultra partes às decisões que envolvessem 

interesses coletivos263.   

Na conclusão do seu estudo, Mauro Cappelletti apontou para a debilidade de conferir-

se legitimidade aos próprios interessados para a tutela de tais direitos, assim como para a 

insuficiência de entregar-se essa tutela ao Ministério Público264. 

Quanto à legitimação do Ministério Público para a defesa dos direitos coletivos, 

ressaltando a vocação clássica desse para a persecução de crimes de caráter essencialmente 

individuais e para a representação em juízo de interesses de menor relevância, a exemplo 

daqueles relacionados à unidade familiar e ao estado das pessoas, valendo-se de situações de 

direito comparado com o Ministério Público na França e na Bélgica, destacando a falta de 

especialização da instituição para a defesa de direitos de natureza coletiva, bem como a sua 

ausência de autonomia e independência funcional, Cappelletti, peremptoriamente, manifestou-

se pela inadequação da atribuição de tal mister, com exclusividade, ao Ministério Público265.   

Ainda no âmbito do seu posicionamento quanto à inadequação da instituição para a 

defesa dos interesses de natureza coletiva, convém observar que na sua obra Acesso à Justiça, 

escrita onze anos depois, isto é, em 1988, Cappelletti manteve a opinião crítica, eis que ao tratar 

da defesa dos interesses difusos em juízo como a segunda onda renovatória de acesso à Justiça, 

mais uma vez, apontou o desânimo e a ausência de independência e autonomia do Ministério 

Público nos sistemas da Europa continentais como fator de inadequação e de ineficiência para 

a proteção desses direitos, muitas vezes afirmados contra entidades governamentais, mantendo, 

ademais, as críticas realizadas em 1977 e acima já apontadas266.  

                                                
263 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos diante da Justiça Civil. Revista de 

Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, jan./mar. 1977, p. 136-153. Disponível em 

<http://www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
264 Ibid., p. 137-140.  
265 Ibid., p. 137-140.  
266 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 19-20. 
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Por outro lado, Alexander Souza, destacando ter sido adotada como solução para a 

tutela dos novos direitos transindividuais em alguns países da Europa a figura do Ombudsman, 

referenciando a Suécia (na Constituição de 1809), a Finlândia (1919), a Dinamarca (1953) e 

recentemente Portugal, com a Constituição dirigente de 1976, que previu a figura do Provedor 

de Justiça267, ressalta, entretanto, que a consolidação do Ministério Público em diversas 

democracias, especialmente de países latino-americanos nos quais regimes ditatoriais 

comprometeram a afirmação de direitos fundamentais, acabou por direcionar também as suas 

funções para a tutela dos direitos transindividuais268.  

Sobre a influência do contexto sócio-político ora tratado no sistema de Justiça e mesmo 

na personalidade do Ministério Público contemporâneo, em especial de países latino-

americanos, inclusive do Ministério Público brasileiro, Alexander de Souza refere que a 

pobreza organizacional presente nas democracias tardias e a afirmação do Ministério Público 

como instituição de garantia na esfera penal influenciaram a canalização de suas funções para 

a tutela dos direitos transindividuais, o que, sob o seu olhar, representou uma atualização, na 

perspectiva coletiva, das históricas atribuições dos Procuradores do Rei da França pertinentes 

à intervenção nas causas cíveis em favor de pessoas necessitadas. Ademais, justifica que a 

positivação de direitos fundamentais em Constituições rígidas, a supremacia e a rigidez 

constitucional demandaram a concepção de sujeitos legitimados e mecanismos efetivos para a 

tutela desses direitos, contexto no qual as funções do Ministério Público, já consolidadas na 

esfera penal, experimentaram expansão para a defesa transindividual dos direitos fundamentais.  

269 

Em sentido semelhante e acerca do acesso à justiça em decorrência dos conflitos de 

massas, Marcelo Pedroso Goulart observa que durante o Estado Liberal o Ministério Público 

apenas gravitava em torno do Poder Judiciário, esse encarado como centro absoluto do sistema 

de Justiça, ao passo em que no contexto do Estado Social passou a assumir acompanhado de 

outras instituições, a exemplo da advocacia dos interesses coletivos, certo protagonismo na luta 

                                                
267 A propósito do Provedor de Justiça do Direito português, instituição que completou 40 anos em 2015, vale 

perceber que está inserto na Constituição de 1976 na parte geral dos direitos fundamentais, de maneira a ser 

encarado como órgão de garantia de direitos fundamentais, cuja função é de defesa e promoção de direitos, 

liberdades, garantias e interesses dos cidadãos contra atos ilegais e injustos dos poderes públicos. Nesse sentido: 

CANOTILHO. J.J Gomes.  Estudos sobre Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 

84-89. 
268 SOUZA, Alexander Araújo de. Ministério Público: de onde vim, quem sou, para onde vou? Revista do 

Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 54. out./dez.2014. Rio de Janeiro: MPRJ. 2014. p. 19-20.  
269 Ibid., p. 20-21.  
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pela implementação dos novos direitos fundamentais, de maneira a também dividir com o Poder 

Judiciário relevância no sistema de Administração da Justiça270.  

Ressalte-se ainda a propósito da legitimidade do Ministério Público para a tutela dos 

novos direitos decorrentes do Estado Social que até mesmo Mauro Cappelletti, fazendo 

distinção entre os modelos do Ministério Público da Europa continental e o do Ministério 

Público brasileiro, em especial após a nova ordem constitucional de 1988, reconheceu, em 

artigo escrito em 1989 acerca do acesso dos consumidores à Justiça, que os obstáculos por ele 

utilizados para demonstrar a inadequação de figurar o Ministério Público como agente de defesa 

de interesses transindividuais não se projetam sobre o brasileiro, eis que se mostra uma 

instituição independente271.  

Em retomada ao que vinha sendo tratado, realizando-se um corte para o atual 

Ministério Público do Brasil, importa enfrentar a temática relacionada ao Estado Social e ao 

sistema de administração da Justiça, haja vista o elo já revelado entre Estado, sociedade, direitos 

fundamentais e Ministério Público, ainda que sob o olhar de Cappelletti na Itália e nos demais 

países da Europa continental não tenha a instituição se revelado eficaz na defesa de direitos 

coletivos.    

Nesse contexto, impõe-se advertir que na quadratura do Estado Democrático de Direito 

a participação da sociedade na postura intervencionista transformadora do Estado se revela 

como componente do propósito solidário desse modelo estatal, de maneira que, conforme 

Carlos Roberto Jatahy, ao assumir a faceta democrática, o Estado de Direito, guiado pelo 

propósito solidário, que inclui a solução de problemas da vida individual e da coletiva, em 

superação às desigualdades, exige para a sua plena execução a existência de um órgão 

encarregado de postular as transformações sociais esperadas em razão do novo modelo 

estatal272. 

As transformações do Estado de Direito, o reconhecimento e a universalização de 

direitos sociais, inclusive com a ampliação dos espaços para a participação popular e de setores 

da sociedade, ensejaram novas perspectivas acerca do regime democrático, de maneira que esse 

passou a ser enfrentado como algo em desenvolvimento, mencionando Marcelo Pedroso 

Goulart que na democracia de massas toda a sociedade participa do processo decisório do 

                                                
270 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 22-23. 
271 CAPPELLETTI, Mauro. O acesso dos consumidores à Justiça. Revista de Processo. n. 62, 204, 1989. 
272 JATAHY, Carlos Roberto de C. O Novo Ministério Público e suas Perspectivas no Estado Democrático de 

Direito. p. 7. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; RESENVALD, Nelson (Org.). Temas 

Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2010.   
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Estado, por meio de conselhos populares (diretamente) e dos representantes eleitos 

(indiretamente), o que parece ser a amálgama do Estado Democrático de Direito273.     

Num paralelo entre esse movimento e a evolução do Ministério Público no Brasil, vale 

resgatar o discernimento de Jatahy no sentido de ser necessário um órgão encarregado de 

postular as transformações sociais anunciadas pelo novo Estado Social, assim como as lições 

de Alexander Araújo de Souza no sentido de que o Ministério Público se apresentou como 

solução nas democracias em consolidação para a tutela dos direitos transindividuais. 

Especificamente no âmbito brasileiro, mostra-se inegável que em 1988 a constituinte 

elevou o ideal democrático a princípio estruturante do Estado, apresentando a democracia como 

meio para a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, projetando uma democracia, 

na qual fomentada a participação de uma série de sujeitos coletivos e mesmo de órgãos estatais 

encarregados da preservação dos interesses comuns.   

Nesse contexto, Mazzilli considera que o Ministério Público pode existir em qualquer 

espécie de regime, seja democrático ou ditatorial. Todavia, constata que somente funcionará 

como instituição independente num regime essencialmente democrático, eis que num regime 

totalitário não terá liberdade para perseguir interesses em face do Estado ou dos seus 

representantes274. 

Esse também é o posicionamento de Antônio Alberto Machado, para quem dada a 

vocação democrática do Ministério Público, sua existência somente faz sentido em 

democracias, haja vista que em regimes autoritários, quando existir, será uma instituição frouxa, 

fraca e melindrosa275. 

Para além desses autores, vale a lembrança de Maurício Augusto Gomes, de acordo 

com quem nos momentos de escuridão democrática ao Ministério Público é dada menor ou 

nenhuma importância, ao passo em que quando a democracia está sob plenas luzes, a exemplo 

do que ocorreu em 1988, o Ministério Público é moldado forte, pujante e independente276.   

 Frente a isso, infere-se que o fortalecimento da sociedade, em decorrência da adoção 

do regime democrático, exigiu o Ministério Público hodierno independente e vocacionado à 

                                                
273 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 103-104. 
274 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 67. 
275 MACHADO. Antônio Alberto. Ministério público: democracia e ensino jurídico. Belo Horizonte: Del Rey. 

2000, p.140. 
276 GOMES, Maurício Augusto. Ministério Público na Constituição de 1988 – Breves anotações. Revista Justitia. 

São Paulo, v. CXLV, ano LI, jan/mar. 1989, p. 64-78. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 1042-1056, 1999. 

Disponível em <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/51w3c9.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
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defesa da democracia e dos interesses sociais, ou seja, de elevados interesses da sociedade, os 

quais ultrapassam o mero individualismo de inspiração liberal. 

Daí porque Jatahy, referindo-se à Constituição de 1988, coloca o Ministério Público, 

no Estado Democrático de Direito, como relevante agente indutor do processo de transformação 

social almejado pela sociedade277, o que faz também Assagra, acrescendo a essa percepção a 

observação de que a instituição se mostra de fundamental importância para a efetivação do 

próprio Estado Democrático de Direito278. 

Outrossim, Lenio Streck, lançando um olhar sobre o Ministério Público na 

Constituição Federal de 1988, constata que no Estado Democrático de Direito a instituição foi 

arquitetada pelo constituinte originário como órgão de defesa social, tanto que moldada como 

perene e essencial à função jurisdicional do Estado279.     

Atente-se, pois, que diante dessa conjuntura esse agente estatal de transformação 

social, o Ministério Público, aproximou-se cada vez mais da sociedade, ansiosa pela 

implementação dos direitos prestacionais decorrentes do Estado Social.  

Em virtude disso, inclusive, Goulart, pautado na teoria do Estado ampliado de Antônio 

Gramsci280, sustenta, acerca do Ministério Público na Democracia brasileira, uma transição da 

instituição da sociedade política, como órgão repressivo estatal, para a sociedade civil, haja 

vista sua postura de defensora da sociedade, sugerindo, assim, que o Ministério Público se 

alinhe aos demais sujeitos políticos coletivos na busca do mesmo objetivo, auxilie na 

transformação do sistema de Administração da Justiça em um palco para conflitos de massa, 

                                                
277 JATAHY, Carlos Roberto de. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. Perspectivas 

Constitucionais de Atuação Institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 48. 
278 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: Perfil Constitucional e 

Alguns Fatores de Ampliação de sua Legitimidade Social. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto 

Moreira; RESENVALD, Nelson (Org.). Temas Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos 

da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010, p. 26.   
279 STRECK, Lênio Luiz. FELDENS, Luciano. Crime e Constituição: A legitimidade da função investigatória do 

Ministério Público. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2006, p. 15. 
280 O italiano Antônio Gramsci, a partir da complexidade da democratização das sociedades, trabalha a sua teoria 
sob a perspectiva de que num contexto sócio-econômico complexo o Estado amplia-se no sentido de constituir-se 

por esferas, notadamente, por uma esfera composta pela sociedade política, essa formada pelos aparelhos 

coercitivos estatais (aparelhos civis e militares encarregados da aplicação da lei); e por uma sociedade civil, 

composta pelo que considera aparelhos privados de hegemonia, os sujeitos políticos coletivos (sindicatos, partidos 

políticos, associações, sociedade civil organizada). Assim, conforme a sua teoria, na medida em que o processo de 

democratização avança, os aparelhos de coerção estatal, inseridos no âmbito da sociedade política, vão, 

progressivamente, sendo absorvidos pela sociedade civil, cumprindo novas funções voltadas à promoção do 

projeto democrático.  Acerca disso, vale conferir GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria 

Geral do Ministério Público. Belo Horizonte: Arraes Editores. 2013, p. 11-13. 
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valendo-se do Direito como instrumento de transformação social281. No mesmo sentido, aliás, 

posiciona-se Antônio Alberto Machado282.      

Assagra, todavia, sem qualquer disceptação a propósito da relevância do Estado Social 

e do regime democrático para a conformação do Ministério Público hodierno no Brasil, 

distingue que esse deslocamento da esfera da sociedade política para civil, pontuando que tal 

percepção somente ocorre de maneira funcional, não administrativa, haja vista permanecer 

sendo instituição do Estado, prevista no texto constitucional283.   

Ultrapassado esse aspecto, certo é que as concepções de Estado, o emponderamento 

da sociedade com direitos sociais e de participação, assim como o regime democrático guardam 

pertinência com o delineamento do atual Ministério Público, com suas funções e atribuições, 

de maneira que o Ministério Público de 1988, projetado sob a perspectiva de instituição de 

controle, de transformação, de garantia e de defesa social no Estado Democrático de Direito, 

merece tratamento em tópico próprio acerca do seu perfil e vocação. 

  

                                                
281 GOULART. Marcelo Pedroso. Ministério Público e Democracia – teoria e práxis. São Paulo: Editora de 

Direto, 1998, p.96-100. 
282 MACHADO. Antônio Alberto. Ministério público: democracia e ensino jurídico. Belo Horizonte: Del Rey. 

2000, p. 141-142. 
283 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: Perfil Constitucional e 

Alguns Fatores de Ampliação de sua Legitimidade Social. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto 

Moreira; RESENVALD, Nelson (Org.). Temas Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos 

da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010, p. 27. 
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5 MINISTÉRIO PÚBLICO E SEU PERFIL CONSTITUCIONAL 

 

 

Vencido um necessário introito acerca do Ministério Público no capítulo anterior, 

enfrenta-se, neste capítulo, o perfil constitucional do Ministério Público na Constituição Federal 

de 1988, instituição na qual depositados os mais diversos anseios decorrentes da constituinte e 

do novo modelo de Estado Social brasileiro, repleto de promessas inovadoras de direitos e 

garantias.  

Já realizada a apresentação prévia dos papéis que adotou e transformações pelas quais 

passou ao longo da história e os influxos das transformações do Estado Moderno nessa 

evolução, o Ministério Público é analisado sob o seu novo perfil constitucional, de faceta 

inegavelmente mais voltada ao controle dos interesses mais caros à sociedade e à transformação 

social, como órgão de controle e agente promotor de mudanças sociais. 

Por ocasião do exame do Ministério Público na Constituição Federal de 1988 este é 

observado sob o ponto de vista jurídico e também político-institucional. Ademais, é traçada 

uma correlação entre o modelo de Estado Democrático de Direito brasileiro e a instituição, o 

que indispensável para a sua perfeita compreensão.  

Sem prejuízo disso e ainda na investigação da instituição na Magna Carta, 

diagnosticam-se a sua missão constitucional e as funções institucionais, consoante definidas 

nos art. 127 e 129 da Constituição Federal.  

A partir dessas premissas abordam-se as suas atribuições amplíssimas, com especial 

destaque para aquelas pertinentes à área cível. Nesse ponto, estuda-se a sua função como órgão 

de controle e como órgão agente na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

realizando-se as devidas observações acerca da relevância e da conformação dessas atuações 

com a missão constitucional da instituição, oportunidade na qual é inserida no debate a releitura 

institucional que tem sido dada às atribuições do Ministério Público pelos movimentos 

endógenos contemporâneos, atentos à complexidade e ao alongamento da sua missão, 

notadamente diante da sua vocação social.  

Com essa abordagem insere-se o leitor no cerne do trabalho, isto é, na atuação do 

Ministério Público como órgão agente na defesa dos direitos individuais indisponíveis frente 

ao seu perfil e vocação constitucional, cuja discussão será retomada em momento oportuno, por 

ocasião de um capítulo conclusivo. 
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5.1 MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

5.1.1 Observações Gerais 

  

Propôs-se neste capítulo a análise do Ministério Público e do seu atual perfil 

constitucional, o que, conforme já afirmado, se revela indispensável para a reflexão e a 

rediscussão da sua atribuição cível consistente na defesa do direito individual indisponível, 

problemática abordada neste estudo. 

Para tanto, até aqui, foi percorrida parte da história institucional, tendo chegado o 

momento de uma abordagem acerca do desenho que a Constituição Federal de 1988 lhe 

conferiu, em especial no que tange às atribuições extrapenais. 

Em resgate ao que já foi apresentado, vale a lembrança de que ainda em 1981 e, 

portanto, antes mesmo da nova ordem constitucional, a Lei Complementar 40 de 1981, a 

primeira Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais, já contemplara os princípios 

institucionais da unidade, da indivisibilidade e da autonomia funcional, assim como a 

conceituação do Ministério Público como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

garantias e definição elevados a nível constitucional em 1988284. 

Em razão disso, aliás, Rogério Bastos Arantes, observa que o festejado novo perfil 

institucional tributado à Constituição Federal de 1988 não é tão novo assim, eis que a atual 

ordem constitucional, sob o seu olhar, apenas elevou à Carta Magna conquistas e uma 

arquitetura institucional adquirida notadamente em decorrência de uma postura e de um esforço 

endógeno dos membros do Ministério Público antes mesmo da efetiva redemocratização do 

país com a Constituição Federal285. 

Registrada essa observação, impõe-se assentar que a definição constitucional do 

Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 

qual foi incumbida a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, efetivamente, foi conferida pela Constituição Federal de 1988286, 

                                                
284 Lei Complementar 40/1981. Art. 1º. O Ministério Público, instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional do Estado, é responsável, perante o Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses 
indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis, e será organizado, nos Estados, de 

acordo com as normas gerais desta Lei Complementar. Art. 2º. São princípios institucionais do Ministério Público 

a unidade, a indivisibilidade e a autonomia funcional. Art. 3º. São funções institucionais do Ministério Público: I 

– velar pela observância da Constituição e das leis, e promover-lhes a execução; II – promover a ação penal pública; 

III – promover a ação civil pública, nos termos da lei.  
285 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo: Sumaré, 2002, p. 46-47. 
286 Art. 127, CF. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.  
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que também dotou, a nível constitucional, a instituição de uma série de garantias e de 

instrumentos para o desempenho do seu mister, assim como a tratou como independente dos 

Poderes do Estado.   

Assinale-se, ainda, que a Constituição Federal de 1988 no título que trata da 

Organização dos Poderes, dedicou no capítulo IV, acerca das funções essenciais à Justiça, seção 

específica para o Ministério Público, destinando os artigos 127, 128, 129, 130 e 130-A, esse 

último incluído após a Emenda Constitucional 45 de 2004, para o tratamento da instituição, 

tendo se ocupado não apenas de definir sua missão no artigo 127, mas também suas funções 

institucionais no artigo 129287, o que se revelou inédito na história constitucional brasileira. 

Nesse sentido, inovando no tratamento supralegal da instituição, o texto constitucional 

de 1988 perpassou, com ineditismo, pela definição do Ministério Público; tratou dos seus 

princípios institucionais; da sua organização e da simetria com o Poder Judiciário; ocupou-se 

das garantias do Ministério Público, dentre as quais é possível elencar: autonomia funcional e 

administrativa, autonomia financeira, iniciativa do processo legislativo para questões afetas à 

sua organização, escolha dos Procuradores-Gerais e estruturação da carreira, através de leis 

orgânicas de iniciativa dos chefes das instituições na União e nos Estados, Distrito Federal e 

Territórios; assim como abrigou as garantias e vedações aos seus membros, sem prejuízo de 

apontar, em rol exemplificativo, as funções e atribuições institucionais.   

Assim, a Carta Magna cuidou do Ministério Público como instituição permanente, 

imbuindo-lhe a missão de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos e 

interesses individuais indisponíveis288. 

Ademais, abraçou os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e 

independência funcional, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa, essas 

garantias do Ministério Público289. 

                                                
287 Art. 129, CF. São funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei; II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III – promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos; IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V – defender judicialmente os direitos 
e interesses das populações indígenas; VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 

VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 

jurídicos de suas manifestações processuais; IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 

compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas. 
288 CF, art. 127. 
289 CF, art. 127, §1º e §2º. 
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Cuidou de definir os seus ramos, subdividindo-o em Ministério Público da União, do 

qual fazem parte o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério 

Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e Ministério 

Público dos Estados. Fez menção, ainda, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas290. 

Encarregou-se da escolha do chefe do Ministério Público da União, estabelecendo que 

a indicação, a ser realizada pelo Presidente da República, submetida à aprovação do Senado 

Federal, deve recair sobre membro da instituição, que terá mandato de dois anos, permitida a 

recondução, ficando eventual destituição, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, 

submetida à aprovação do Senado Federal291. De maneira semelhante, previu que nos termos 

de lei específica, a indicação dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e 

do Distrito Federal deve recair sobre membros da instituição, para mandato de dois anos, a 

serem escolhidos pelos Chefes do Poder Executivo, observados nomes indicados em lista 

tríplice292.    

Para além disso, dispôs acerca das leis orgânicas para o Ministério Público da União e 

dos Estados, de iniciativa reservada aos chefes das instituições, com a finalidade de estabelecer 

os estatutos, a organização e as atribuições, observadas as garantias da vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, assim como as vedações para o recebimento de 

honorários e outros auxílios ou subvenções; para o exercício da advocacia; para a participação 

em sociedade comercial e para o desempenho de outros cargos e funções públicos, exceto um 

de magistério293. Ainda, tratou do ingresso na carreira por intermédio de concurso público de 

provas e títulos e da necessidade de residência na comarca294.  

Por fim, definiu as funções institucionais do Ministério Público, a saber: promover, 

privativamente, da ação penal pública; zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, inclusive, como o 

manejo das medidas cabíveis para garanti-los; promover o inquérito e ação civil pública para a 

proteção de interesses difusos e coletivos; promover ação de inconstitucionalidade e 

representação para fins de intervenção; defender os interesses das populações indígenas; 

exercer o controle externo da atividade policial; exercer outras funções que lhe forem 

conferidas, quando compatíveis com suas finalidades, vedada a representação e a consultoria a 

                                                
290 CF, art. 128, I e II e 130. 
291 CF, art. 128, §1º e §2º. 
292 CF, art. 128, §3º e §4º. 
293 CF, art. 128, §5º, I e II. 
294 CF, art. 129, §2º e §3º. 
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entidades públicas, dotando-o de poderes de requisição para instrução de procedimentos 

administrativos e de diligências investigativas295.  

 Percebem-se, aqui, a constitucionalização de algumas conquistas já alcançadas no 

plano infraconstitucional296, assim como avanços, merecendo especial destaque a 

independência conferida à instituição pela Constituição Federal de 1988297, tanto no que 

concerne aos princípios e garantias dos membros e do próprio Ministério Público, quanto no 

que tange à sua alocação adequada na organização do Estado, não mais integrando o Poder 

Executivo ou o Poder Judiciário, mas como Função Essencial à Justiça.  

Festejando esse novo tratamento conferido pela Constituição de 1988 à instituição, 

Jatahy observa ter sido a nova ordem constitucional a responsável pelo singular posicionamento 

institucional do Ministério Público no quadro organizacional do Estado brasileiro e registra que 

esse novo Ministério Público é órgão estatal vocacionado para a transformação social, gozando 

de peculiar posição institucional, haja vista que interage com os demais Poderes, com eles 

mantendo uma harmoniosa relação de colaboração institucional. O autor arremata apresentando 

o Ministério Público como instrumento essencial para o cumprimento dos fins do Estado 

Democrático de Direito, ressaltando que as suas funções são inerentes a esse modelo estatal. 298 

Ademais, na Constituição Federal de 1988 são dignas de realce as novas missões e 

funções a cargo do Ministério Público no campo extrapenal. No que tange às missões 

institucionais merece destaque especial a de defesa do regime democrático, que pela primeira 

vez na história foi conferida a uma agência estatal. 

Relembre-se, por oportuno, que o país superava um período ditatorial e que há muito 

a instituição já se movimentava no sentido de reivindicar a sua vocação democrática, o que 

                                                
295 CF, art. 129, I-IX. 
296 Repita-se que a Lei Complementar 40 de 1981 já previa a essencialidade do Ministério Público à função 

jurisdicional do Estado, assim como o ingresso na carreira através de concurso público e os princípios da unidade, 

a indivisibilidade e a independência funcional. Registre-se que essa mesma lei atribuía à instituição poderes 

requisitórios, os quais também assegurados pela Lei 7.347 de 1985, a Lei da Ação Civil Pública, na qual previstos 

os instrumentos do inquérito civil e da ação civil pública na defesa de determinados interesses de natureza coletiva.   
297 Relembre-se que o ingresso na carreira através de concurso público, assim como a submissão da nomeação do 

chefe da instituição ao Senado Federal já havia sido objeto dos textos constitucionais de 1934 e de 1946, tendo 

esse último previsto, ainda, a inamovibilidade e a forma de movimentação na carreira. Acresça-se a isso que 
disposições semelhantes quanto à escolha do chefe da instituição e do ingresso por concurso público também 

figuraram na Constituição de 1967. Observe-se, entretanto, que a Constituição Federal de 1988 fixou mandato 

determinado para o chefe da instituição, limitou que a indicação do chefe do Poder Executivo recaia sobre 

membros da instituição, assim como regulou a forma de destituição antes do término do mandato, o que se 

apresentou como avanço.   
298 JATAHY, Carlos Roberto de C. O Novo Ministério Público e suas perspectivas no Estado Democrático de 

Direito. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; RESENVALD, Nelson (Org.). Temas Atuais 

do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem 

Juris, 2010, p. 11-12. 



125 

 

reconhecido pela Constituição Federal ao admitir ser o Ministério Público uma instituição apta 

a transitar entre as trilhas da sociedade e do Estado.  

Note-se que o papel do Ministério Público na defesa do regime democrático pode ser 

visualizado sob um contexto amplo ou restrito. No primeiro caso, é possível conceber essa 

missão a partir de uma perspectiva de democracia social, com a atuação institucional voltada à 

defesa de interesses sociais e à asseguração dos valores democráticos e do pluralismo político. 

Já no segundo, infere-se uma atuação atrelada à ideia política da democracia, notadamente, na 

seara eleitoral, como agente de controle do regime democrático tão festejado por ocasião da 

Constituição de 1988.  

No que tange a essas perspectivas da missão de defesa do regime democrático, vale 

trazer as lições de Hugo Nigro Mazzilli, que ressalta a sua relevância para além do cenário do 

processo eleitoral através do acompanhamento das eleições e dos mandatos, destacando o 

processo coletivo como um dos instrumentos mais relevantes para o desempenho de tal mister 

no sentido de resgate da população marginalizada e da asseguração dos direitos 

constitucionalmente previstos299. 

A respeito dessa missão, outrossim, Marcelo Pedroso Goulart, registra ser muito 

tímido restringi-la à fiscalização apenas do processo eleitoral, optando por circunscrevê-la aos 

aspectos mais abrangentes relacionados à democracia política, através de uma atuação 

institucional voltada à defesa da pluralidade de instâncias e de instrumentos de democracia 

semidireta e ao zelo pelo efetivo funcionamento dessas instâncias e instrumentos, bem como 

tendente a garantir o pluralismo político300.  

No ensejo, o autor aponta como relevantes nesse contexto de defesa do regime 

democrático a atuação do Ministério Público dirigida à fiscalização quanto ao financiamento 

privado de campanhas eleitorais, haja vista os riscos decorrentes disso no que tange à formação 

de lobbies para a priorização de políticas que atendam interesses privados em detrimento de 

interesses sociais. Ademais, realça a possibilidade de atuação do Ministério Público, em um 

cenário preventivo e de fortalecimento da democracia semidireta, por meio do fomento e da 

realização de audiências públicas acerca de políticas públicas, sem prejuízo da atuação do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas num contexto de controle externo, e por fim, da 

                                                
299 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 78-85. 
300 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 112. 
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atuação repressiva, por meio dos mecanismos legais de combate à improbidade 

administrativa301.  

Demandam ênfase, ainda, a função constitucional de defesa de quaisquer interesses 

difusos e coletivos, outrora restrita à temática de meio ambiente, consumidor, bens e direitos de 

valor artístico, histórico, turístico e paisagístico302, a legitimidade para ações de 

inconstitucionalidade, assim como assunção da função de defensor do povo ou ombudsman, as 

quais sob o contexto de democracia social guardam pertinência também com a defesa do regime 

democrático.  

Ora, percebe-se que na seara extrapenal a Constituição Federal de 1988 deu um 

especial destaque à missão institucional de defesa dos interesses sociais, bem como conferiu 

relevo à função institucional de proteção a interesses difusos e coletivos, o que reforçado pela 

agregação às atribuições do Ministério Público da função de ombudsman, mister de defender 

os interesses da sociedade ao zelar pelo respeito aos poderes públicos e aos serviços de 

relevância social.  

A propósito do ombudsman, Mazzilli observa que tal função, originária de países 

escandinavos onde criada com o fim de possibilitar ao Parlamento o controle e a observância 

das leis pelos funcionários públicos, antes mesmo de qualquer regulamentação já era exercida 

naturalmente pelo Ministério Público quando realizava atendimento ao público nas mais 

longínquas cidades do País, sustentando, inclusive, a desnecessidade de criação de um agente 

estatal à parte para o desempenho da função de ombudsman, quando o Ministério Público se 

revela forte e independente303.   

Nesse contexto e no que tange à opção do constituinte de conferir tal atribuição ao 

Ministério Público, Pedro Rui da Fontoura Porto registra que, embora durante os trabalhos da 

constituinte tenha havido uma tentativa de enfraquecimento da função ministerial de defesa de 

interesses sociais através da criação de um órgão estatal distinto do Ministério Público para o 

desempenho da função de ombudsman, a exemplo do modelo escandinavo, reconheceu-se ao 

Ministério Público brasileiro o know-how para essa performance, o que, inegavelmente, acaba 

por fortalecer a sua atuação no que tange aos direitos transindividuais304.   

                                                
301 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes    Editores. 2013, p. 113. 
302 A Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985, originalmente restringia-se às ações de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 
303 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 134-136. 
304 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos fundamentais sociais: Considerações acerca da legitimidade política 

e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, 

p. 172-174. 
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As mudanças e o triunfo institucional, entretanto, estão muito mais assentados no novo 

paradigma de Estado inaugurado com a Constituição de 1988 do que em qualquer outro fator. 

Essa modificação decorrente do novo modelo constitucional adotado, aliás, merece um 

aparte, afinal, conforme Streck, novos paradigmas de Estado exigem novos olhares e, portanto, 

novas interpretações, eis que o Direito não se imuniza dessas mudanças305.   

Nesse ensejo, vale lembrar que quando da convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte para a Constituição de 1988, o país estava inserido em um momento político e 

social instável, de limitação e de supressão de direitos fundamentais, de maneira que a 

sociedade, com ânimo democrático, almejava a organização das instituições aptas a promoção 

de mudanças na tormentosa situação econômica e social do país, tendo esse cenário estimulado 

a retomada do constitucionalismo de Estado Social, inaugurado pela Constituição de 1934, 

recuperado em 1946 e perdido logo em seguida.  

A propósito desse momento do constitucionalismo, vale destacar que, embora 

reconhecendo a Constituição de 1988 como uma Constituição do Estado Social, Bonavides, 

percebendo a sua prolixidade e a cooperação de agentes de diferentes ideologias para a sua 

construção, anota que ela o é em muitas de suas dimensões, eis que não se revela antigoverno 

ou antiestado como se mostraria uma Constituição do Estado Liberal, apresentando-se, sim, 

como uma Constituição de valores refratários ao individualismo e ao absolutismo do Poder306. 

Para o já multicitado Bonavides, portanto, o Estado Democrático de Direito desenhado 

no primeiro artigo da Carta Magna é na essência programática do texto constitucional um 

Estado Social, cujos fundamentos de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político estão literalmente enunciados307. 

Ainda nesse quadrante, convém trazer as observações de Luís Roberto Barroso em 

relação aos influxos do constitucionalismo democrático e do modelo de Estado Constitucional 

ou de Estado Democrático de Direito, essa última a expressão utilizada no texto constitucional, 

adotado pela Constituição Federal de 1988 e pautado numa forma política baseada no respeito 

aos direitos fundamentais e no autogoverno popular. Acerca desse novo paradigma, Barroso 

ressalta ter a Constituição Federal de 1988 sido a responsável pela maturidade institucional e 

por um desenvolvimento econômico e social almejados por ocasião da transição entre o regime 

                                                
305 STRECK, Lenio Luiz. Ministério Público e Jurisdição Constitucional na Maioridade da Constituição – uma 

Questão de Índole Paradigmática. In: RIBEIRO, Carlos Vinícios Alves (Org.). Ministério Público: reflexões sobre 

princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010, p. 183.    
306 Ibid., p.379.  
307 BONAVIDES, Paulo. Os direitos humanos e a democracia. In: PEREIRA E SILVA, Reinaldo (Org.). Direitos 

humanos como educação para a justiça.  São Paulo: LTR, 1998, p. 11 -23. 
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ditatorial e o democrático, referindo, inclusive, ter em razão disso despertado um sentimento 

constitucional no povo308. 

Efetivamente, resgatando-se a perspectiva de Pablo Lucas Verdú a propósito do 

sentimento jurídico e das suas facetas e o seu olhar no sentido de que esse sentimento em sua 

face positiva importa no envolvimento do indivíduo com o ordenamento jurídico, com as ideias 

que o iluminam e, portanto, com a aderência ao sistema, ao tempo em que em seu aspecto 

negativo, reflete a insatisfação e o descontentamento com o ordenamento e por conseguinte, o 

distanciamento dele309, mostra-se inafastável reconhecer que a Constituição Federal de 1988, 

quando da sua promulgação, despertou, efetivamente nos brasileiros, um sentimento 

constitucional sob a sua faceta positiva. 

Retomando o parêntese a propósito do modelo constitucional adotado na Constituição 

de 1988, vale a observância de que no seio desse Estado Constitucional, Estado Democrático 

de Direito ou, ainda, Estado Social Democrático de Direito, no qual ultrapassadas as 

perspectivas de um direito apenas ordenador e promovedor, para alcançar-se aquela de direitos 

transformadores, houve a definição de uma série de mecanismos e de garantias de direitos, 

inclusive, com o fortalecimento de instituições, notadamente daquelas relacionadas à 

administração da Justiça, as quais também delegada esse caráter transformativo inerente ao 

novo modelo estatal.  

Ora, esse novo modelo estatal e constitucional, objeto de intenso clamor popular por 

estabilidade institucional e pelo equacionamento das diferenças sociais, redefiniu o 

relacionamento entre os Poderes da República, assim como previu garantias constitucionais da 

própria constituição, das suas instituições essenciais e também dos direitos nela assegurados, o 

que indispensável para os fins almejados pela Assembleia Nacional Constituinte.  

Dentre essas garantias, para o contexto ora abordado, merecem destaque as garantias 

institucionais, essas, nas palavras de Bonavides, um dos pilares do Estado Social, as quais 

traduzem salvaguarda à própria Constituição e à sua estabilidade, a exemplo da separação dos 

Poderes e do reconhecimento que determinadas instituições devem ser protegidas de supressão 

ou ofensa no que tange ao seu núcleo essencial310. 

                                                
308 BARROSO, Luís Roberto. O constitucionalismo democrático no Brasil: crônica de um sucesso imprevisto. 

p. 2-4. Disponível em <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-

democratico-no-Brasil.pdf>.  Acesso em: 15 jan. 2016. 
309 VERDÚ. Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como 

modo de integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 53-56. 
310 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 547-550. 
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A propósito das garantias institucionais, vale trazer as lições de Leonardo Martins e de 

Dimitri Dimoulis, que as atribuindo à categorização de disposições constitucionais elaborada 

por Carl Schmitt, as denominam como garantias de organização, consistentes na construção de 

uma rede de instituições, públicas e privadas, destinadas a sustentar o exercício dos direitos 

fundamentais, ressaltando que as garantias de instituições públicas são garantias de organismos 

estatais de existência imprescindível para que os titulares de direitos fundamentais possam 

exercê-los, a exemplo da Administração Pública, dos tribunais e da estrutura eleitoral311. 

O Poder Judiciário e o Ministério Público, portanto, estão inseridos nesse cenário de 

garantias institucionais, sem as quais não seriam efetivados os anseios constitucionais.  

Veja bem: no contexto desse novo paradigma, as relações entre os Poderes foram 

redefinidas, de maneira a proporcionar um estímulo à participação do Poder Judiciário e de 

resto, de todos os integrantes do sistema de Justiça, a exemplo do Ministério Público, na 

engrenagem transformadora decorrente do Estado Social Democrático, inclusive, no que 

concerne a questões de natureza política.  

Nesse sentido, revela-se inegável o fortalecimento das instituições relacionadas à 

promoção da Justiça, dentre as quais o Ministério Público, o qual recebeu a missão institucional 

de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, inclusive, com o seu chamamento a atuar em novas frentes, com especial 

destaque a uma atuação coletiva em defesa dos direitos de interesse social, assim como órgão 

de controle e garante do regime democrático e dos valores constitucionais. 

Esse novo modelo de Brasil, um Estado Democrático de Direito, fundamentado na 

soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana e em valores sociais, com o objetivo 

de construção de uma sociedade justa, solidária e livre, promotora do bem de todos e da 

igualdade, inegavelmente, refletiu nas instituições e de conseguinte, no perfil do Ministério 

Público, que ganhou pujança constitucional a partir desse momento312.  

A atuação do Ministério Público hodierno, portanto, deve guardar pertinência com os 

fundamentos e com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, com a busca 

por uma sociedade pautada em valores de solidariedade e da democracia, daí porque houve uma 

inegável mudança na sua leitura, após 1988. 

Nesse sentido, ainda que se considere ter havido uma continuidade das conquistas 

institucionais, não propriamente uma ruptura entre o Ministério Público tradicional (antes de 

                                                
311 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p. 58-59. 
312 CF, arts. 1º e 3º. 
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1988) e o atual (após 1988), dadas as transformações históricas e sociológicas vivenciadas pela 

sociedade brasileira na década de 1980, com a proteção legal a novos direitos difusos e 

coletivos, assim como as exigências da nova ordem constitucional para a efetivação do Estado 

Social Democrático, impõe-se enxergar um movimento de transição do Ministério Público. 

Esse movimento, levando a instituição a firmar-se como defensora da sociedade e 

como agente de transformação social na perspectiva de uma sociedade democrática parece 

marcar essa mudança de perfil orientada pela Constituição de 1988 e tão festejada pela doutrina. 

Com efeito, consoante ressaltado nos capítulos de apoio, o Estado Democrático de 

Direito se apresenta como um Estado transformador da realidade social, destinado à realização 

das promessas do Estado Social, o que canalizado também no perfil de suas instituições, 

inclusive, do Ministério Público.  

A propósito disso e da relevância da Constituição Federal de 1988 para o atual 

Ministério Público, Maurício Augusto Gomes destaca que coerentemente com o principal 

fundamento da República, o constituinte concebeu o Ministério Público como instituição de 

defesa dos direitos da sociedade, forte e independente, com garantias e prerrogativas necessárias 

ao seu eficiente desempenho funcional, ainda que o esteja desempenhando em face do Poder 

Público. 313  

Ainda a propósito desse peculiar desenho que recebeu a instituição por ocasião da 

Carta Magna de 1988, como órgão voltado ao bem-estar social e à defesa do regime 

democrático dentro do qual devem se realizar os valores de solidariedade e de igualdade, vale 

anotar que o Ministério Público figura como garante, como fiador da democracia314 e, portanto, 

está protegido contra o poder constituinte derivado de reforma no que tange à abolição ou 

modificação do seu perfil. 

É, consoante Eduardo Ritt, uma garantia institucional fundamental, de maneira que 

inserido no núcleo duro da Lei Fundamental e assim, sob a perspectiva de modificação ou 

redução de seu papel protetivo dos direitos fundamentais e da democracia, cláusula pétrea315. 

Observe-se nesse contexto, que a interpretação acima decorre também do reconhecido 

caráter de permanência da instituição, contemplado no texto constitucional, o qual assegura 

                                                
313 GOMES, Maurício Augusto. Ministério Público na Constituição de 1988 – Breves anotações. Revista Justitia. 

São Paulo, v. CXLV, ano LI, jan/mar. 1989, p. 64-78. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 1042-1056, 1999. 

Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/51w3c9.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
314 A qualificação do Ministério Público como fiador da democracia é do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Carlos Ayres de Brito.  
315 RITT. Eduardo. O Ministério Público Brasileiro e sua Natureza Jurídica: uma Instituição com Identidade 

Própria. In: RIBEIRO, Carlos Vinícios Alves (Org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções 

institucionais. São Paulo: Atlas, 2010, p. 32-40. 
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uma proteção especial à eventuais tentativas de redução ou supressão, assim como sentido ao 

novo modelo estatal e aos direitos constitucionalmente assegurados, que, sem mecanismos para 

a sua proteção e asseguração, restariam esvaziados e inócuos.   

Vencido esse aspecto e demonstrada a inegável importância da nova ordem 

constitucional para a atual conformação do Ministério Público, impõem-se breves palavras a 

propósito dos princípios institucionais, os quais indispensáveis para um desempenho 

satisfatório da relevante e destacada missão conferida à instituição, assim como uma abordagem 

a propósito do seu perfil e vocação institucional no campo extrapenal, para posterior análise das 

suas atribuições na seara coletiva e individual e como órgão de controle.  

 

5.1.2 Princípios Institucionais do Ministério Público 

 

Dadas as relevantes missões e funções que adquiriu por ocasião da Constituição 

Federal de 1988, o Ministério Público recebeu tratamento diferenciado no que tange aos 

princípios para o adequado desempenho do seu encargo. 

Nesse sentido, ao desvincular-se dos Poderes do Estado, o que, aliás, se revelou 

indispensável para que pudesse, como satélite da órbita estatal composta pelo Executivo, pelo 

Legislativo e pelo Poder Judiciário, defender os interesses sociais e individuais indisponíveis e 

o regime democrático até mesmo atuando em face do Estado, o Ministério Público alcançou 

também predicados indispensáveis ao desempenho do seu relevante papel. Autonomia e 

independência, portanto, revelaram-se necessárias à instituição e aos seus membros.      

A Constituição Federal de 1988, assim, no quadrante da autonomia e da independência, 

assegurou a essencialidade da instituição, a autonomia institucional, funcional, administrativa 

e financeira, assim como a unidade e a indivisibilidade do Ministério Público, garantindo, ainda, 

a independência funcional, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e a 

vitaliciedade316.  

Antes de iniciar a abordagem breve e pontual acerca de cada um desses predicados, 

convém esclarecer que a doutrina diverge no que tange à sua categorização, eis que por vezes 

os trata como garantias, a exemplo de Mazzilli, e outras os trata como princípios, conforme 

Emerson Garcia e Marcelo Goulart.   

Mazzilli, por exemplo, aborda essas conquistas institucionais como garantias, as 

subdividindo entre garantias da atividade-meio, nas quais insere a autonomia administrativa, a 

                                                
316 Relembre-se que alguns desses aspectos já havia recebido tratamento constitucional e infraconstitucional 

anteriormente, conforme demonstrado no item 3.2 do trabalho. 
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financeira e a iniciativa de lei para assuntos de interesse da instituição; e garantias da atividade-

fim, dentre as quais estão a autonomia funcional como garantia na atividade-fim, a 

independência funcional, a irredutibilidade de subsídios, a vitaliciedade e a inamovibilidade, a 

título de garantias dos órgãos e agentes317. 

Por outro lado, Goulart trata os já multicitados predicados como princípios, 

sistematizando-os, consoante a tipologia dos princípios de Canotilho318, como princípios 

institucionais de conformidade, dentre os quais insere a essencialidade do Ministério Público, 

a autonomia funcional a institucional, a financeira e a administrativa, assim como a unidade e 

a indivisibilidade; e princípios garantia, nos quais enquadra a independência funcional, a 

inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios e a vitaliciedade319.  

Para os fins deste trabalho, optar-se-á pela sistematização e pela categorização de 

Marcelo Goulart, não sendo demais reiterar que são esses princípios que norteiam a instituição 

Ministério Público e lhe conferem a robustez necessária ao fiel desempenho do seu encargo, 

assim como que definem a sua especificidade e peculiaridade no contexto da organização do 

Estado Democrático de Direito. 

Pois bem, de início, quanto à essencialidade consignada no artigo 127 da Constituição 

Federal e encarada por Marcelo Pedroso Goulart como princípio conformador, vale atentar que 

no contexto do modelo constitucional do Estado Democrático de Direito trabalhou-se sob a 

perspectiva da construção de uma sociedade livre justa e solidária, propondo-se ao Ministério 

Público o desafio de atuar nesse movimento de transformação social, como agente dessa 

vontade transformadora.  Daí porque para a consecução dos fins desse Estado Democrático de 

Direito revelou-se necessária a marca da essencialidade da instituição, que, consoante já 

sustentado acima, também carrega consigo o predicado de permanência. O Ministério Público, 

portanto, decorre dos valores do projeto social do Estado brasileiro, sendo, em virtude disso, 

essencial à arquitetura estatal. 

Diante da magnitude dessa missão e das demais já referidas no curso desse trabalho, a 

autonomia institucional, concebida como a ausência de subordinação hierárquica a quaisquer 

instituições estatais mostrou-se necessária, na faceta de autonomia funcional, entendida como 

                                                
317 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 182-187. 
318 Em síntese apertadíssima, vale a observação de que Canotilho possui uma complexa tipologia de princípios 

constitucionais, na qual os subdivide entre: princípios jurídicos fundamentais; princípios conformadores, aqueles 

que condensam os valores do projeto social, definindo a arquitetura e a organização da sociedade e das instituições 

do Estado; princípios impositivos, àqueles que impõem ao Estado determinadas tarefas; e princípios garantia, os 

quais tem por objetivo a instituição de garantias. 
319 GOULART, Marcelo Pedroso. Princípios Institucionais do Ministério Público. In: RIBEIRO, Carlos Vinícios 

Alves (Org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010, p. 

164.     



133 

 

a imunidade a influências externas quanto ao desempenho de sua atividade-fim e da qual 

decorre a possibilidade de adotar medidas jurídicas em face de quaisquer pessoas e agentes, 

ainda que estatais; no quadrante da autonomia administrativa, consistente na capacidade de 

auto-gerenciamento tanto no que concerne à gestão de pessoa quanto à gestão de bens, através 

da realização de concursos públicos e de licitações para contratação de serviços e para a 

aquisição de bens, por exemplo; bem como sob a perspectiva da autonomia financeira, 

consistente na possibilidade de o Ministério Público livremente elaborar sua proposta 

orçamentária e gerir os seus recursos.   

Ora, não fosse a autonomia institucional, o Ministério Público, certamente, não 

passaria de uma promessa vazia, eis que, a cada atuação como órgão de controle dos demais 

Poderes, notadamente dos Poderes Executivo e Legislativo, poderia ser retaliado, por exemplo, 

com redução de seu orçamento ou mesmo com interferências indevidas em atos de gestão, com 

o consequente comprometimento dos seus fins institucionais.  

Nesse sentido, Goulart observa que a autonomia funcional, administrativa e financeira 

se complementam, sendo, pois indispensáveis às altas finalidades da instituição, o que não seria 

possível se houvesse apenas uma retórica autonomia funcional, dissociada da capacidade de 

autogestão administrativa e financeira320.  

Superado esse aspecto e avançando-se no contexto dos princípios da independência 

funcional, da inamovibilidade, da irredutibilidade dos subsídios e da vitaliciedade, vale a 

percepção de que auto explicáveis que são, efetivamente, consistem em garantias dos membros 

para o enfrentamento a pressões política e econômicas, as quais, sem tal escudo, poderiam 

inviabilizar uma atuação finalística efetiva. 

A propósito da independência funcional, por fim, convém lançar um olhar mais 

contemporâneo e harmonizado com a nova interpretação do princípio da unidade, que 

ultrapassou a concepção meramente estrutural, para adotar uma conotação mais política, haja 

vista ter passado a informar a política de atuação institucional do Ministério Público. Nesse 

sentido, os planejamentos estratégicos do Ministério Público, pautados no princípio da unidade 

e voltados à consecução das missões institucionais, a princípio, não autorizam a utilização da 

independência funcional para defesa no tange a eventuais omissões de membros no que 

concernente à execução de ações deles decorrentes, especialmente se o planejamento 

estratégico tiver sido resultado de uma construção institucional democrática.  

                                                
320 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 130. 
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Ultrapassado esse brevíssimo apanhado a propósito dos princípios institucionais do 

Ministério Público e já realizada a aclimatação com o cenário desenhado para a instituição pela 

Constituição Federal de 1988, é chegado o momento de enfrentar o seu perfil e vocação 

constitucional.    

   

5.1.3 Perfil e vocação institucional do Ministério Público na Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 e o contexto sócio-político no qual concebida 

promoveram uma transformação no perfil e na vocação institucional do Ministério Público 

brasileiro. Nesse sentido, a confirmação de direitos sociais e de uma nova democracia, 

inegavelmente, passaram a pautar as missões e a função da instituição a partir de 1988.  

Consoante apontado no quadrante da evolução institucional, a massificação dos 

conflitos e os novos direitos de natureza transindividual foram decisivos nesse cenário. 

Ademais, a concepção de um Estado Democrático de Direito, cujos fundamentos repousam 

sobre soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sócias e cujos objetivos estão 

voltados a construção de uma sociedade livre justa e solidária e para o bem de todos, tendo em 

conta a redução das desigualdades e a não discriminação, apresentou-se como vetor para o 

hodierno perfil do Ministério Público. 

Ora, inserida num contexto de Estado Democrático de Direito, a instituição passou a 

comportar a missão primordial de defesa dos fundamentos e dos valores desse novo Estado, em 

perseguição aos seus objetivos constitucionalmente definidos, daí falar-se em um novo 

Ministério Público voltado à transformação social e como órgão de controle.  

Recorde-se que até então na história do Ministério Público brasileiro inexistia uma 

identidade bem definida quanto à sua atuação na seara extrapenal. 

No plano constitucional, não havia traçado acerca das suas funções, exceto a previsão 

da Constituição de 1967, que se manteve mesmo após a Emenda Constitucional 01 de 1969, de 

que os Procuradores da República promoviam a representação da União em juízo, facultada a 

possibilidade de lei conferir tais atribuições também ao Ministério Público dos Estados nas 

comarcas do interior321. 

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 1939 previa a 

intervenção do Ministério Público nas ações cíveis nas quais envolvidos interesses de 

incapazes, nos casos de remissão de hipoteca legal, de usucapião, de registro de imóveis e de 

                                                
321 No ponto, vale conferir o art. 138, §2º da Constituição de 1967, assim como o art. 95, §2º, após a redação 

conferida pela emenda constitucional 01 de 1969. 
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registro civil, de inventário, testamento e partilha, de interdição, de emancipação, na 

fiscalização de fundações e na habilitação para casamento. 

Outrossim, o Código de Processo Civil de 1973, de inspiração individual-liberalista, 

previa a atuação do Ministério Público, na qualidade de órgão interveniente, nos feitos 

relacionados a interesses de incapazes, estado das pessoas e quando presente interesse público, 

assim como expressava a possibilidade da sua atuação como órgão agente, quando existisse 

autorização legal para tanto322. 

Já na década de 1980, a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos 

Estados previu como função institucional a promoção da ação civil pública, nos termos da lei323. 

A Política Nacional do Meio Ambiente324, inovando no arcabouço jurídico brasileiro, atribuiu 

ao Ministério Público a legitimidade para, tanto no âmbito cível quanto na seara criminal, 

buscar a responsabilização nos casos de danos ao meio ambiente, assim como o fez, em 1985, 

a Lei da Ação Civil Pública325, que legitimou a atuação do Ministério Público para a tutela de 

outros direitos de natureza coletiva. 

De toda forma, ressentia-se de balizas mais concretas quanto à atuação da instituição 

no campo extrapenal. Embora já estivesse consolidado um tradicional exercício funcional, com 

a atuação ministerial na seara cível como parecerista em casos relacionados a direito de família, 

de sucessões, bem como quando presente interesse de incapazes, verificava-se a partir da 

década de 1980 uma tendência a atuação do Ministério Público como órgão agente, na tutela de 

direitos transindividuais, não mais apenas como órgão interveniente em processos de natureza 

meramente individual.  

A partir dos contornos que a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério 

Público, entretanto, afastaram-se quaisquer dúvidas ou questionamentos quanto ao seu perfil e 

vocação institucional. Está assente na Constituição cidadã a sua vocação social como agente de 

transformação, como instituição promotora das mudanças sociais almejadas pelo Estado 

Democrático de Direito.  

Nesse sentido, Marcelo Pedroso Goulart, observando os reflexos do modelo de Estado 

e do regime de governo adotados no delineamento do hodierno Ministério Público, destaca que 

no modelo do Estado Social, intervencionista e distributivista, o sistema de Administração da 

Justiça figura como um dos principais espaços para a construção de uma sociedade livre, justa 

                                                
322 CPC/1973, arts. 81 e 82. 
323 LC 40/1981, art. 3º, III. 
324 Lei 6.938/1981, art. 14, §1º. 
325 Lei 7.347/1985, art. 5º, I. 
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e solidária, motivo pelo qual o Ministério Público, instituição decorrente desse modelo e 

figurando como integrante do sistema de Justiça e defensor da vontade geral constitucional, 

deve representar funcionalmente os estratégicos interesses da sociedade brasileira, exercendo a 

sua legitimidade constitucional e o seu instrumental político-jurídico, como instituição fiadora 

e garantidora da democracia, na defesa do projeto de Estado e de sociedade definidos na 

Constituição Federal de 1988. 326 

Outrossim, Gregório Assagra reconhece que, nos moldes da definição constitucional, 

insere-se no núcleo desse novo perfil institucional do Ministério Público a promoção social, 

assim como todos os objetivos da República Federativa do Brasil327.  

No mesmo sentido, Jatahy chama atenção para a necessidade de consolidação da 

identidade do Ministério Público como agente de transformação social, na condição de agente 

comprometido com o Estado Democrático de Direito instalado pela Constituição Federal de 

1988.328 

Reconhecendo o perfil de promoção social do Ministério Público brasileiro hodierno, 

assim como a sua atribuição constitucional prevalente para a defesa dos interesses 

transindividuais e sociais, ou seja, os interesses coletivos em sentido amplo, Rodrigo Cançado 

Anaya Rojas, no entanto, a partir da perspectiva da democracia participativa e de uma maior 

legitimidade democrática para a instituição lança uma distinção entre o Ministério Público 

como agente de mediação e de transformação social. No ensejo, apresenta o primeiro como o 

atual; o segundo, como o ideal, haja vista uma maior abertura para os sujeitos sociais de sua 

atuação, o que entende apresentar um maior contributo para a construção de processos culturais 

empoderadores do corpo social329. 

Em que pese essa pequena divergência terminológica, revela-se inegável o perfil 

institucional do Ministério Público como órgão agente de promoção social, o que, consoante já 

sinalizado, decorre da vocação transformadora da realidade social do Estado Democrático de 

                                                
326 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 108. 
327 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: Perfil Constitucional e 

Alguns Fatores de Ampliação de sua Legitimidade Social. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto 
Moreira; ROSENVALD, Nelson (Org.). Temas Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos 

da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010, p. 47. 
328 JATAHY, Carlos Roberto de C. O Novo Ministério Público e suas Perspectivas no Estado Democrático de 

Direito. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (Org.). Temas 

Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2010, p. 16. 
329 ROJAS, Rodrigo Cançado Anaya. Participação Popular e Ministério Público no Brasil: defesa do regime 

democrático e dos interesses metaindividuais no marco de uma teoria crítica dos direitos humanos. 2102. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, p.145. 
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Direito, cumprindo aqui esclarecer que para os fins deste trabalho será adotada a perspectiva 

do Ministério Público como órgão agente de transformações sociais.   

Ultrapassado esse ponto e retomando o norte do trabalho que não se pauta na 

legitimidade institucional do Ministério Público, convém observar que o perfil de agente de 

transformações sociais gera tensão entre o tradicional exercício funcional e a vocação social do 

novo Ministério Público, de maneira que a atuação como órgão agente, em especial na tutela 

dos direitos de natureza transindividuais, se robustece, em detrimento da atuação como mero 

interveniente em processos individuais. 

Há uma predileção no novo perfil pela defesa dos direitos transindividuais. Perceba-

se nesse sentido que essa atuação ganha corpo e instrumentos adequados, inclusive, com a 

concentração no Ministério Público da função de ombudsman, haja vista o reconhecimento de 

que se trata a instituição da defensora do povo, defensora da sociedade, um verdadeiro agente 

de controle e de fiscalização. 

A propósito desse avanço, Pedro Rui da Fontoura Porto analisa que essa preferência 

decorre da superação do paradigma individualista do processo civil, bem como do discurso de 

indisponibilidade dos direitos sociais, assim como da impossibilidade sociedade defendê-los 

por conta própria, haja vista uma presumida hipossuficiência.330   

Nelson Ronsenvald, afirmando essa vocação do Ministério Público para a atuação nos 

casos relacionado à interesses de caráter difuso e coletivo, observa que esse novo perfil exige 

uma atuação institucional voltada à priorização de atuações de natureza coletiva, evitando-se a 

atuação em situações individualizadas331. 

Igualmente, Robson Renault Godinho pontua não ser exagero tratar do exercício da 

tutela coletiva pelo Ministério Público como face mais visível do seu desenho constitucional, 

ensejador, aliás, da revitalização institucional332. 

Para além disso, Rodrigo Cançado Anaya Rojas adverte que o atual Ministério Público 

é decorrência de um momento de transição e de consolidação de instituições que emergiram em 

superação ao autoritarismo vivenciado no país entre as décadas de 60 e 80, quando se 

                                                
330 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade 

política e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
2006, p. 158. 
331 ROSENVALD, Nelson. O Ministério Público e a Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais 
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apresentava como único horizonte a garantia de direitos civis e políticos e coletivos333. Sendo 

possível disso inferir a relação preponderante do Ministério Público com o regime democrático 

e com os direitos de natureza coletiva. 

Ora, se é decorrência do Estado Democrático de Direito o objetivo de construção de 

uma sociedade livre, justa, igualitária, através da redução das desigualdades sociais e o 

Ministério Público é concebido pela nova ordem constitucional como instituição vocacionada 

à promoção dessas mudanças e indutora de uma emancipação social, que demanda a 

implementação de uma série de direitos os quais ultrapassam os indivíduos individualmente 

considerados, por óbvio, o seu perfil está, a partir de agora, mais voltado à tutela dos direitos 

de natureza transindividuais, notadamente quando interesses sociais indisponíveis. 

Nesse caminho, revelam-se preciosas as lições de Marcelo Pedroso Goulart que 

distingue os conceitos de objetivo estratégico, missão institucional e funções institucionais do 

Ministério Público. Para ele, os objetivos estratégicos do Ministério Público se confundem com 

os da República, haja vista perfazerem-se na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, na qual o desenvolvimento esteja voltado para a erradicação da pobreza e da 

marginalização, para a redução das desigualdades e para o bem de todos. A missão institucional, 

decorrência desse objetivo, está insculpida no artigo 127 da Constituição Federal, sendo, pois, 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. Já as funções, delimitadas no artigo 129, são os meios pelos quais a missão se 

concretiza334.   

No que se refere às funções institucionais, Goulart as classifica como essenciais e 

acessórias. Essenciais aquelas que refletem atividades fundamentais e indispensáveis para que 

o Ministério Público alcance a sua missão institucional. Acessórias aquelas atividades 

secundárias, que podem ser exercidas, desde que compatíveis com a finalidade da instituição, 

haja vista não integrarem a essência da missão institucional. Nesse sentido, em relação a  

atuação extrapenal, identifica como essenciais função de ombudsman, de defesa de interesses 

difusos e coletivos, bem como a legitimidade para ações de constitucionalidade e 

representações interventivas e a defesa de direitos e interesses de populações indígenas, 

apontando como acessórias as que não estão textualmente previstas no artigo 129 da 

Constituição Federal, notadamente, a fiscalização de fundações, a intervenção no processo civil 

                                                
333 ROJAS, Rodrigo Cançado Anaya. Participação Popular e Ministério Público no Brasil: defesa do regime 

democrático e dos interesses metaindividuais no marco de uma teoria crítica dos direitos humanos. 2102. Belo 
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334 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 
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e a defesa de direitos individuais homogêneos e de direitos individuais indisponíveis de crianças 

e adolescentes335.  

Orientando acerca das diretrizes interpretativas para a melhor compreensão da missão 

e das funções da instituição diante do perfil delineado pela Constituição, Assagra sugere que a 

leitura do artigo 129 seja realizada em conjunto com o artigo 127, esse a cláusula-mãe do 

Ministério Público, a ser lido consoante o primeiro artigo da Constituição Federal.336  

Diante disso, em síntese conclusiva, é possível inferir que a Constituição Federal de 

1988, definindo seu conceito, objetivos, missão e funções institucionais, atribuiu ao Ministério 

Público um perfil de órgão de controle e agente para a tutela de interesses de natureza 

transindividuais, notadamente de interesses sociais coletivos indisponíveis, haja vista a sua 

vocação para promoção social, como agente da vontade política transformadora decorrente do 

Estado Democrático de Direito.  

  

5.2 MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ÓRGÃO DE CONTROLE E COMO ÓRGÃO AGENTE 

 

Vencidas as questões pertinentes à definição constitucional do Ministério Público e 

assentada a sua vocação para funcionar como órgão de controle e agente, priorizando as 

demandas de natureza transindividual, importa um breve enfrentamento dessas atribuições no 

campo extrapenal, com algum detalhamento das situações nas quais a instituição desempenha 

esses papeis. 

 

5.2.1 Órgão de Controle 

 

Pois bem, no que tange à caracterização do Ministério Público como órgão de controle, 

embora exaustivamente no curso do texto tenha sido relacionada essa faceta com aquela de 

fiador e, portanto, fiscalizador dos interesses sociais e individuais indisponíveis e controlador 

do Estado no que concerne à efetivação desses direitos, e ao respeito a ordem jurídica e ao 

regime democrático, convém um melhor desdobramento desse perfil, assim como uma análise 

a partir de outra ótica. 

                                                
335 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 
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336ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: Perfil Constitucional e 
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Moreira; ROSENVALD, Nelson (Org.). Temas Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos 
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Nesse sentido, vale o resgate de que na arquitetura estatal da qual faz parte o Ministério 

Público estão dispostos três Poderes, a saber: Executivo, Legislativo e Judiciário, que se 

relacionam de maneira harmônica e independente. 

Convém ainda a lembrança, consoante a lição de José Afonso da Silva, de que a 

harmonia e a independência entre eles não são absolutas, permitindo, pois, interferências, num 

sistema de freios e contrapesos, como mecanismo de contenção de abusos e arbitrariedades em 

atenção ao bem comum337.  

Assim, no âmago da organização dos Poderes do Estado, admitem-se controles mútuos 

para o equacionamento entre as forças deles decorrentes, de maneira que, valendo-se desse 

mecanismo de checks and balances, é possível ao Poder Executivo vetar projetos de lei 

aprovados pelo Poder Legislativo quando inconstitucionais ou contrários ao interesse público, 

bem como é possível a esse derrubar o veto do Poder Executivo. Ademais, é dado ao Executivo 

e ao Legislativo, embora não possam interferir no funcionamento do Poder Judiciário, participar 

da escolha e da nomeação dos membros para composição dos Tribunais Superiores, assim como 

ao Poder Judiciário, em atividade contra-majoritária, declarar a inconstitucionalidade de leis e 

atos normativos emanados dos demais Poderes da República.  

O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, portanto, sob esse aspecto, travestem-se da 

função de órgãos de controle externo no que tange à relação recíproca entre eles, sendo o 

Judiciário, o órgão de controle por excelência. 

No mesmo sentido, os Tribunais de Contas podem ser alçados à categoria de órgãos 

de controle externo, eis que instituição autônoma, desempenha a função de fiscalização 

financeira e orçamentária dos Poderes da República e de instituições que sejam subsidiadas 

pelo Poder Público. 

Outrossim, de forma satelitária, perifericamente à organização dos Poderes do Estado, 

o Ministério Público assume a faceta de órgão de controle externo no que tange aos Poderes da 

República, bem como de fiscalizador de toda a estrutura estatal, da máquina pública e mesmo 

dos particulares. 

No ensejo, José Eduardo Sabo Paes, atento ao posicionamento do Ministério Público 

no desenho do Estado Democrático de Direito como órgão de controle, sintetiza a questão ao 

expor que a percepção de três Poderes independentes e harmônicos entre si, ainda que limitados 

por um sistema de freio e contrapesos, guarda relação com o Ministério Público, instituição que 

além de essencial à função jurisdicional do Estado, viabiliza a República, o interrelacionamento 

                                                
337 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 110. 



141 

 

entre os Poderes do Estado e, portanto, o funcionamento do Estado Democrático. Nessa esteira, 

refere que o Poder Legislativo elabora as leis, mas perde o controle de sua execução; que o 

Poder Executivo deve se apresentar forte para executá-las, mas pode demandar controle 

externo, sob pena de converter-se em uma monstruosidade onipotente; que o Poder Judiciário 

interpreta e aplica as leis, todavia, por ser inerte, depende de provocação. Assim, revela a 

importância de uma magistratura ativa e não subordinada para a fiscalização desses Poderes do 

Estado e para a defesa dos interesses que escapam à esfera do individualismo, apresentando o 

Ministério Público como fruto da separação dos Poderes do Estado, que numa relação de 

lateralidade e até de enfrentamento a eles, instituição independente e autônoma que é, gozando 

das mesmas prerrogativas que o Poder Judiciário, funciona como uma correia de comunicação 

entre os Poderes do Estado, promovendo e possibilitando o funcionamento harmônico de suas 

engrenagens. 338 

Perceba-se acerca disso que dada a abrangente missão institucional de defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, o Ministério 

Público acaba fiscalizando não apenas a efetivação dos direitos fundamentais como órgão 

controlador do dever estatal de implementação de políticas públicas, mas também diversos 

outros aspectos, inclusive, os relacionados ao patrimônio público e à probidade administrativa, 

dadas as suas funções institucionais de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos 

serviços de relevância pública e direitos previstos e assegurados na Constituição. 

Assim, por exemplo, quando recebe notícias de que Chefes de Poder atuaram com 

desvio de finalidade e instaura procedimentos com o fim de investigar eventual prática de ato 

de improbidade administrativa o Ministério Público atua como órgão de controle dos Poderes 

da República e dos seus agentes. 

Ademais, quando ciente de que as pessoas de determinado Município não têm acesso 

à assistência jurídica em razão da inexistência de Defensor Público na localidade, recomenda 

ou celebra termo de ajustamento de conduta com o Defensor Público-Geral do Estado para que 

supra a omissão ou mesmo ajuíza ação civil pública com o fim de assegurar a oferta desse 

serviço de relevância pública previsto na Constituição Federal, o Ministério Público atua como 

órgão de controle no âmbito do respeito do Estado a esse serviço e ao direito fundamental à 

assistência jurídica.  

Para além disso, no desempenho das funções essenciais de defesa da ordem jurídica e 

constitucional o Ministério Público exerce papel de órgão de controle quando age como 
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legitimado para a propositura de ações que versam sobre a constitucionalidade de leis, assim 

como quando maneja representação interventiva em defesa da ordem constitucional, sendo esse 

um relevante mister, que o destaca no cenário estatal como agente de segurança quanto à 

estabilidade das instituições.   

A propósito desse dever de controle da conformação constitucional das instituições 

estatais imbuído com destaque ao Ministério Público, importa observar que Bulos o distribui 

entre todos os Poderes do Estado, pontuando que os agentes políticos têm o dever de preservar 

os princípios fundamentais e indispensáveis ao convívio social pacífico e que o Poder Judiciário 

não é o único protagonista da justiça constitucional das liberdades, da qual participam também 

Legislativo, Executivo e Ministério Público339. 

Enfim, a partir da perspectiva acima lançada é possível inferir a atribuição do 

Ministério Público como órgão controlador dos Poderes do Estado e dos seus agentes políticos, 

o que se revela uma importante trincheira na defesa do republicanismo e no que concerne à 

estabilidade das instituições, especialmente, quando os demais órgãos e instituições de controle 

falharem ou se mostrarem omissos.  

Nesse contexto, mostra-se oportuno relembrar que desde a década de 1970 e antes 

mesmo disso já havia um movimento do Ministério Público no sentido de se distanciar do Poder 

Executivo e de se arvorar do papel de defensor do pretenso futuro regime democrático, bem 

como da sociedade, o que acabou por aproximá-lo dessa por ocasião da Constituição Federal 

de 1988, transformando-o em uma instituição estatal apolítica de controle e de fiscalização, 

inclusive, dos poderes do Estado.   

A propósito dessa faceta da instituição, Rogério Arantes observa que o Ministério 

Público, quando das transformações políticas e normativas ocorridas na década de 1980, 

colocou-se ao lado da sociedade e de costas para o Estado, embora dele fazendo parte, o que 

denotou uma transformação institucional340. 

Efetivamente não se pode olvidar que na história republicana brasileira, especialmente, 

nos períodos de ditadura militar foi exposta a fragilidade das instituições político-

representativas do Estado, inclusive com o fechamento do Congresso Nacional, através do Ato 

Institucional n. 2. 

Foi a partir desse contexto, portanto, que se construiu o discurso de indispensabilidade 

de um órgão independente dos demais Poderes destinado a guarda e ao zelo dos interesses da 
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sociedade e do Estado, órgão fiscalizador, de controle e de segurança do regime democrático 

de direito inaugurado pela Constituição Federal de 1988.   

A propósito disso, Rogério Arantes observa o paradoxo em, diante da crônica 

fragilidade das nossas instituições político-representativas, reforçar-se o discurso acerca da 

necessidade de uma instituição independente e guardiã dos interesses de uma sociedade 

raquítica apenas com a chegada da democracia341. 

Superado esse ponto, e retomando a atuação ministerial como órgão agente, revela-se 

oportuno resgatar que a arena do Ministério Público como agente de transformações sociais se 

dá na atuação coletiva, na defesa dos interesses sociais, na tutela dos direitos transindividuais, 

notadamente dos direitos difusos e coletivos. 

 

5.2.2 Órgão Agente na defesa de Interesses Difusos e Coletivos 

 

A atividade do Ministério Público como agente na defesa de interesses coletivos foi 

posta em pauta desde o início da década de 1980, inicialmente, com a Política Nacional do Meio 

Ambiente, em 1981, em seguida com a primeira Lei Orgânica Nacional (Lei Complementar 

Federal nº 40/1981) e com a Lei da Ação Civil Pública (Lei Federal 7.347/1985), de 1985, 

conforme já apontado linhas atrás.  

Na década de 1980, refletindo aquilo que já se discutia na Itália desde os anos 70, 

promoveu-se no cenário brasileiro profundas transformações no que concerne à tutela de 

direitos, a saber: o reconhecimento e a introdução de direitos coletivos e difusos no 

ordenamento jurídico, tendo o Ministério Público canalizado para si essas transformações, 

através da absorção, quase que com exclusividade, da tutela desses novos direitos. 

A Constituição Federal de 1988, então, fortaleceu essa tendência ao reconhecer direitos 

fundamentais de natureza transindividual e ao prever como missão institucional do Ministério 

Público a defesa de interesses sociais, bem como para fins de concretização dessa missão, a 

função de promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção de direitos difusos 

e coletivos. 

Permita-se um pequeno aparte nesse momento para um esclarecimento acerca da real 

abrangência da expressão interesses sociais, embora no terceiro capítulo já tenham sido 

apresentadas as percepções de Alessi e de Mancuso acerca da equivalência entre o interesse 

social em sentido amplo e o interesse público primário. 
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No ensejo, a exemplo desses dois, Ada Pellegrini Grinover delimita os interesses 

sociais como os interesses espalhados à necessidades de tutela coletiva, relacionados à 

qualidade de vida, aqueles pertinentes a um objeto comum 342 . Nesse sentido, o interesse social 

que enseja a atuação do Ministério Público poder ser compreendido como o interesse da 

coletividade, o conjunto de bens e valores a ela mais caros. 

Retornando ao que se falava quanto a atuação do Ministério Público como órgão 

agente na defesa de direitos de natureza coletiva, vale o resgate de que a Lei Federal nº 6.938 

de 1981, versando acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, foi a primeira a reconhecer 

no plano normativo a existência de direitos difusos, no caso, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, tendo, então, creditado ao Ministério Público o monopólio para a 

tutela desse direito, ainda restrita naquela época ao campo judicial. Compreenda-se: a lei 

conferiu à instituição a exclusividade para a salvaguarda, perante o Poder Judiciário, de direito 

de natureza transindividual e de relevância social. 

Tratou-se de marco não apenas no que concerne ao reconhecimento de direito de 

natureza transindividual, mas também de relevante divisa quanto ao depósito no Ministério 

Público de atribuições para a defesa de relevantes interesses da sociedade. 

Foi esse ato normativo que abriu caminho para a tendência que se desenhava no sentido 

de conferir ao Ministério Público o encargo de defensor da sociedade e de fiador dos seus 

direitos e valores mais caros.   

Nesse sentido, no mesmo ano de 1981 foi editada a primeira Lei Orgânica dos 

Ministérios Públicos Estaduais, a Lei Complementar 40 de 1981, que atribuiu ao Ministério 

Público a responsabilidade de defender os interesses indisponíveis da sociedade, apresentando 

como uma de suas funções a promoção da ação civil pública. No plano infraconstitucional, 

portanto, formalizava-se a partir dessa lei a relevância do Ministério Público para a defesa dos 

interesses mais caros e portanto, indisponíveis da sociedade. 

A instituição, então, buscava se firmar com a patrona nata e por excelência dos 

interesses indisponíveis da sociedade, o que decorrência da movimentação endógena já 

analisada outrora e que a partir da década de 80 começou a ganhar contornos exógenos e de 

natureza normativa. 

Essa ânsia do Ministério Público foi albergada pela Lei da Ação Civil Pública, que 

após intenso debate acabou por fortalecê-lo nesse mister, à medida em que embora tenha 
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concedido a legitimidade para a tutela dos direitos nela previstos a outras instituições, inclusive 

da sociedade civil, conferiu lugar de destaque ao Ministério Público em todas as ações civis 

públicas ajuizadas, ainda que apenas como órgão interveniente, bem como atribuiu-lhe, como 

exclusividade, a possibilidade de instauração e de arquivamento de inquérito civil público para 

fins de investigação da violação aos direitos previstos naquela lei. 

A propósito da Lei da Ação Civil Pública, Pedro Rui da Fontoura Porto salienta ter 

sido a proposta original oriunda de uma comissão de juristas composta por Ada Pellegrini 

Grinover, Kasuo Watanabe e Cândido de Dinamarco, os quais, acriticamente, importaram as 

ideias de Capelletti apresentadas no artigo já abordado linhas atrás acerca das formações sociais 

e interesses coletivos diante do Poder Judiciário, tendo, então, priorizado para a tutela dos 

direitos de natureza transindividual nela previstos a sociedade civil, em detrimento do 

Ministério Público343. Anota, ainda, que reagindo a essa proposta, membros do Ministério 

Público de São Paulo, a saber: Édis Milaré, Nelson Nery Júnior e Camargo Ferraz, elaboraram 

um projeto paralelo, no qual priorizada a legitimidade do Ministério Público para a tutela dos 

interesses de natureza transindividuais da sociedade, o qual, após intenso debate e 

movimentação junto ao Congresso Nacional acabou sendo aprovado344. 

Rogério Arantes observa essa movimentação a partir da cruzada por conquistas no 

sentido de se firmar o Ministério Público como defensor da sociedade. No ponto, resgata que 

desde 1970 o Ministério Público trabalhava com o argumento da indisponibilidade dos direitos 

da sociedade e buscava reforçar a sua condição de guardião dos interesses públicos, tendo 

ocupado espaço legislativo, inicialmente, com a sua primeira lei orgânica nacional (1981), em 

seguida com o monopólio da ação de responsabilização por danos ao meio ambiente (1981). 

Registra que ainda assim o Ministério Público, nessa fase de consolidação, enfrentava 

dificuldades para a defesa desses novos direitos em virtude da ausência de regulamentação 

acerca da maneira como poderiam ser tutelados, o que ocorria, contemporaneamente, a um 

movimento exógeno no sentido de ampliação do acesso à justiça, que pretendia a legitimação 

de grupos da sociedade civil para a defesa desses novos direitos. Daí porque, dada a delicadeza 

do momento, o Ministério Público assumiu uma postura firme no sentido de abrir o monopólio 

para a defesa de direitos difusos para a sociedade civil organizada, sem, no entanto, abrir mão 
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de novas prerrogativas que lhe conferissem posição privilegiada em relação aos demais 

legitimados para a defesa judicial dos novos direitos coletivos, notadamente, a sua presença, 

como órgão interveniente, em todos os feitos, assim como a instauração e o arquivamento do 

inquérito civil perante o Conselho Superior do Ministério Público.  345      

Observe-se, entretanto, que a Lei da Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/1985) 

foi além da creditação ao Ministério Público do dever de salvaguardar os novos direitos da 

natureza difusa e coletiva perante o Poder Judiciário, isso porque também colocou a sua 

disposição o inquérito civil público e o poder requisitório, aos quais se seguiu, em 1990, após 

ter sido alterada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), o termo 

de ajustamento de conduta.  

Fixou, portanto, um novo marco, muito além da atribuição de legitimidade para o 

Ministério Público defender esses interesses em juízo. O inquérito civil público e o termo de 

ajustamento de conduta inauguram a faceta do Ministério Público como agente não apenas 

processual, mas extrajudicial para a defesa desses direitos, no campo do qual, 

independentemente de acionamento do Poder Judiciário, os interesses sociais podem ser 

concretizados. Em outras palavras, a abordagem da atuação do Ministério Público como órgão 

de controle ou como órgão agente na defesa de direitos não está restrita a esfera processual 

judicial, apresentando-se essa visão obsoleta e incompatível com o atual tracejo da instituição, 

voltado a uma veia resolutiva e, portanto, não demandista. 

Essa, portanto, é a diretriz para a compreensão do Ministério Público como integrante 

do sistema de Justiça e como órgão de controle e agente na defesa dos interesses sociais e 

mesmo dos individuais indisponíveis. No atual cenário constitucional não restam dúvidas de 

que o Ministério Público como órgão agente na defesa de direitos difusos e coletivos está 

firmado como defensor da sociedade e de seus interesses mais relevantes e significativos, tendo, 

portanto, sido sacramentadas no plano constitucional as conquistas institucionais acima 

mencionadas, assim como firmado seu perfil como órgão agente resolutivo de transformação 

social na defesa desses direitos.  

Sobre a temática, Marcus Aurélio de Freitas Barros consigna que, em regra, o perfil 

constitucional do Ministério Público está fundamentalmente voltado para a atuação como órgão 
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agente na defesa dos interesses sociais, razão pela qual, sob o aspecto processual, detém ampla 

legitimidade para a defesa de direitos difusos e coletivos346. 

Consentâneas a essa tendência e aos ditames constitucionais, as Leis Orgânicas dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União347, ambas de 1993, previram como funções do 

Ministério Público a promoção do inquérito e da ação civil pública para a proteção de direitos 

e interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. Ademais leis diversas, 

a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente348, do Estatuto Idoso349, do Código de 

Defesa do Consumidor350, da Lei de Improbidade Administrativa351, da Lei Brasileira de 

Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência352 também previram essa atribuição para o 

Ministério Público. 

Percebe-se, portanto, que as leis promulgadas após a Constituição Federal de 1988 

continuaram a reservar espaço de destaque para o Ministério Público no que tange à defesa de 

interesses metaindividuais, os quais, inevitavelmente, conduzem a possibilidades de ações 

políticas, haja vista a abertura e a correlação com políticas públicas.  

Nesse sentido, consoante já salientado linhas atrás, o modelo de Estado Constitucional 

de Direito, modificou as fronteiras entre a política, o sistema de Justiça e as instituições a ele 

vinculadas, o que fez também pautado na crença de fragilidade da sociedade nele inserida. 

Observando-se as atribuições do Ministério Público como órgão agente na defesa dos 

direitos difusos e coletivos, percebe-se a sua inserção no contexto de zelo pelo patrimônio 

público e pelo efetivo funcionamento dos serviços públicos, assim como de determinados 

grupos sociais em relação aos quais paira a percepção de hipossuficiência, a exemplo de 

crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 

Refletindo acerca desse papel do Ministério Público, Rogério Arantes aponta o Código 

de Processo Civil de 1973 como ponto de inflexão a partir o qual os interesses sociais foram 

sendo observados como indisponíveis e a sociedade qualificada como hipossuficiente e incapaz 

de agir na defesa deles, de maneira a se exigir uma presença mais consistente e proativa da 

instituição no âmbito do processo civil. Nesse sentido, o autor sustenta que a abertura do 

diploma processual para atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos casos 
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347 Lei 8.625/1993 e Lei Complementar 75/1993. 
348 Lei Federal nº 8.069/1990. 
349 Lei Federal nº 10.741/2003. 
350 Lei Federal nº 8.078/1990. 
351 Lei Federal nº 8.429/1992. 
352 Lei Federal nº 13.146/2015. 
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de interesses de incapazes e de interesses públicos, permitiu uma evolução de interpretação para 

elastecer a incapacidade para além da esfera individual e o interesse público para além dos 

interesses secundários do Estado353354. 

Acontece que as previsões legais avançaram além da Constituição de 1988, isso porque 

atribuíram ao Ministério Público também a defesa do direito individual homogêneo, o que 

acabou gerando intenso debate acerca da sua atuação e legitimidade para tal fim, haja vista nem 

sempre tais interesses estarem revestidos de indisponibilidade, de interesse social ou serem seus 

sujeitos de direito hipossuficientes ou incapazes. 

A respeito do tema duas correntes se formaram, as quais são sintetizadas por Godinho 

nos seguintes moldes: uma restritiva, sob o argumento de que o texto constitucional delegara 

ao Ministério Público a atribuição para a defesa de direitos difusos e coletivos, de maneira a 

não se admitir a ampliação desse rol, sob pena de inconstitucionalidade; outra mais flexível e a 

qual se filiou o autor, no sentido de que a defesa de direitos individuais homogêneos pelo 

Ministério Público é compatível com a Constituição ainda que inexista previsão expressa, haja 

vista que se encarada a defesa de direitos dessa categoria como direito fundamental de acesso 

à justiça, estará legitimado o Ministério Público a veicula-lo, desde que seja demonstrada a 

presença de relevância social nesses casos355. 

No ensejo, discutia-se se a atuação do Ministério Público em defesa de interesses de 

pouca ou de nenhuma relevância social estaria albergada pelos horizontes da Constituição 

Federal, eis que a ampla legitimidade para a defesa também desses direitos que, por questões 

circunstanciais geravam demandas moleculares, poderia ensejar essa situação.  

Observe-se nesse contexto que no caso dos interesses difusos, por guardarem 

pertinência com a melhoria da qualidade de vida de todos, a noção de interesse social é ínsita, 

razão pela qual a legitimidade é intuitiva, o que, todavia, não decorre dos individuais 

indisponíveis. 

De todo modo, ainda que o interesse social não seja inato a todos os interesses 

individuais homogêneos, os acidentalmente coletivos, admitiu-se a legitimidade do Ministério 

Público para a tutela de individuais homogêneas, desde que presente e demonstrada a relevância 

                                                
353 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo: Sumaré, 2002, p. 35-38. 
354 Permita-se nesse ponto a colocação de que, no mais das vezes, a expressão interesses sociais tem sido utilizada 

nos parágrafos anteriores como sinônimo de interesses coletivos, da coletividade, como um contraponto aos 

direitos de natureza individual. 
355 GODINHO. Robson Renault. O Ministério Público e a tutela jurisdicional coletiva dos direitos dos idosos – 

algumas impressões. In: De jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, n. 6, p. 393-412, jan./jun. 2006. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27697>. 

Acesso em: 25 jan. 2016.  
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social do direito, o que, efetivamente, se adequa ao perfil para ela delineado pela Constituição 

Federal de 1988.  

No ponto, Rodolfo de Camargo Mancuso, sintetizando a questão, observa que, se na 

atuação como agente na defesa de direito individual o Ministério Público se pauta na 

indisponibilidade decorrente da prevalência de interesse público, na atuação na defesa de 

direitos individuais homogêneos se justifica na relevância social do direito e da sua tutela, 

evitando-se, portanto, a atuação em todos os casos de direitos individuais homogêneos, os quais 

não configuram necessariamente interesses sociais356.  

Conclui-se, pois, que a atuação do Ministério Público na defesa de direitos de natureza 

coletiva, infraconstitucionalmente posta em pauta no início da década de 80, foi 

constitucionalizada, encontrando suporte na faceta do Ministério Público defensor dos 

interesses sociais e da coletividade, caracterizando-se, atualmente, como sua função de destaque 

como órgão agente promotor de transformações sociais.    

 

5.2.3 Órgão Agente na defesa de Direitos Individuais Indisponíveis 

  

Ainda no contexto da expansão do Ministério Público como órgão agente também leis 

diversas sancionadas após a Constituição Federal de 1988 atribuíram à instituição a defesa de 

direitos individuais indisponíveis, notadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira de Inclusão ao alterar a Lei Federal nº 7.853 de 1989, além 

das Leis Orgânicas do Ministério Público dos Estados e da União. 

A propósito disso, Hugo Nigro Mazzilli anota que essas leis cometeram à instituição a 

defesa de pessoas ou de grupos de pessoas necessitados ou intensamente inferiorizados na vida 

social ou mesmo nas relações processuais357, sem, todavia, exercer um juízo crítico ou reflexivo 

sobre a matéria. 

Também Cristiano Chaves, em referência ao ajuizamento de ações de alimentos pelo 

Ministério Público em substituição processual a crianças e adolescentes afirma a sede 

constitucional da legitimidade para a defesa desses interesses, como decorrência dos propósitos 

solidário, democrático e igualitário do Estado Democrático de Direito358, sem, todavia, realizar 

abordagem mais aprofundada quanto ao sistema de justiça concebido para esses propósitos. 

                                                
356 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio 

cultural e dos consumidores. 12ª ed. São Paulo: Saraiva. 2011, p.132- 134. 
357 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 53- 54. 
358 FARIAS, Cristiano Chaves de. A Legitimidade do Ministério Público para a Ação de Alimentos: uma conclusão 

constitucional. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (Org.). Temas 
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Com efeito, observe-se, conforme destacado na referência acima, que a própria 

Constituição Federal, no artigo 127, estabeleceu como missão institucional do Ministério 

Público a defesa de direitos individuais indisponíveis, embora não tenha previsto, no artigo 129, 

função constitucional correlata para a concretização dessa missão. 

Resgate-se, nesse ponto, que após conferir a missão de defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais, a Constituição Federal de 1988 previu como 

funções do Ministério Público a de ombudsman e a de promoção do inquérito civil e da ação 

civil pública para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos para a sua concretização.    

Essa omissão em relação a uma função promocional de defesa dos direitos individuais 

indisponíveis, entretanto, não tem afastado a atuação do Ministério Público no que tange à 

defesa desses direitos, tampouco o reconhecimento de sua legitimidade para tanto, dada a 

existência de cláusula aberta, no inciso IX do artigo 129, acerca da possibilidade da instituição 

exercer quaisquer outras funções que lhe forem deferidas, desde que compatíveis com a sua 

finalidade, vedando-se apenas a representação e a consultoria jurídica de entidades públicas.359 

No ensejo, Cristiano Chaves, tratando da legitimidade do Ministério Público para 

ajuizar ação de alimentos em substituição processual a crianças e adolescentes, afirma que tendo 

esse se tornado um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, deve trabalhar em situações 

que versem sobre direitos difusos e coletivos e privados indisponíveis, sugerindo que, frente ao 

texto constitucional, a qualidade de indisponibilidade de determinado direitos já justifica a 

atuação ministerial360. 

De fato, a Constituição Federal, textualmente, não limitou o alcance subjetivo dessa 

missão do Ministério Público, eis que não a restringiu a determinados grupos de sujeitos. 

Ademais, não apresentou fronteiras objetivas a esse atuar, isso porque, conforme já 

esclarecido no segundo capítulo, não indicou quais são os direitos individuais indisponíveis, o 

que também não fez a legislação infraconstitucional. Há, pois, uma larga imprecisão a propósito 

disso, embora tenha se depositado na jurisprudência, diante da doutrina lacônica, os anseios 

para um delineamento da temática. 

                                                
Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2010, p. 525.   
359 Art. 129, inciso IX: exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 

sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.    
360 FARIAS, Cristiano Chaves de. A Legitimidade do Ministério Público para a Ação de Alimentos: uma conclusão 

constitucional. p. 523- 539. In: CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson 

(Org.). Temas Atuais do Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010, p. 523- 525.   
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A fim de buscar melhores elementos para o enfrentamento da questão, realizou-se, por 

amostragem, a análise de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça acerca da atuação do Ministério Público na defesa de direitos individuais indisponíveis, 

tendo sido possível inferir a partir disso que, independentemente da qualidade do sujeito, ou 

seja, se criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, o entendimento pretoriano tem 

se construído no sentido da possibilidade de atuação da instituição, desde que esteja em jogo 

direito de natureza indisponível361.   

Ressalte-se que na pesquisa realizada, revelou-se com muita clareza a possibilidade de 

atuação da instituição na tutela do direito à saúde de pessoas individualmente consideradas, 

independentemente de se enquadrarem ou não naqueles grupos classificados como 

hipervulneráveis, a exemplo de crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, para 

os quais a legislação infraconstitucional direcionou, com mais ênfase, a atuação do Ministério 

Público no que atine aos direitos individuais indisponíveis. 

Então, a partir de uma visão processual e da jurisprudência analisada é possível 

estabelecer que a legitimação extraordinária para a tutela desses direitos e, portanto, para a 

substituição processual de seus sujeitos, decorre diretamente da Constituição Federal, não 

demandando lei específica, de maneira a não ser possível criar baliza subjetiva, inexistente no 

artigo 127 da Carta Magna. 

Esse posicionamento pretoriano, entretanto, embora amplamente albergado pelo Poder 

Judiciário, não é pacífico, havendo vozes dissonantes na doutrina. 

Marcus Aurélio de Freitas Barros, por exemplo, revela-se peremptoriamente contrário 

à admissão do artigo 127 da Constituição Federal como cláusula aberta para a atuação do 

Ministério Público na defesa de direitos individuais indisponíveis, entendendo ser exigível a 

previsão expressa da legitimidade extraordinária pelo legislador infraconstitucional362. 

                                                
361 A amostra de julgados foi colhida a partir da utilização das expressões Ministério e Público e direito e individual 

e indisponível nos campos destinados à pesquisa jurisprudencial nos endereços eletrônicos do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A partir daí, foram selecionados julgados acerca das temáticas com 

maior ocorrência, a saber: direito à saúde, a alimentos e a investigação de paternidade. Deles foram destacados e 

analisados os seguintes: Recurso Extraordinário 496.718, acerca da atuação do Ministério Público na defesa de 

direito individual à saúde; Recurso Extraordinário 248.869, sobre a atuação do Ministério Público em ação judicial 
para fins de investigação de paternidade; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 820.910, sobre a atuação 

do Ministério Público na defesa de direito individual à saúde; Agravo Regimental no Recurso Especial 132.7846, 

acerca da atuação do Ministério Público em defesa do direito individual à saúde; Recurso Especial 126.5821 e 

Recurso Especial 1.327.471, sobre a atuação do Ministério Público em ação de alimentos em favor de crianças e 

adolescentes; e por fim Recurso Especial 931.513, acerca da atuação do Ministério Público em defesa de direito 

individual de pessoa com deficiência a prótese auditiva. 
362 BARROS. Marcus Aurélio de Freitas. O art. 127 da Constituição Federal e a tutela ministerial dos direitos 

individuais indisponíveis. In: PINHEIRO, Naide Maria; CARVALHO, Gabrielle. Estatuto do Idoso Comentado. 

Campinas: Servanda, 2016, p. 588. 
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Em relação às lindes objetivas dessa missão institucional, ou seja, no que se refere à 

identificação dos direitos individuais indisponíveis, a análise dos julgados destacados não 

apresentou elementos que permitam conclusão diversa da apontada no segundo capítulo desta 

dissertação. 

Nesse sentido, percebeu-se que a indisponibilidade do direito individual, com exceção 

dos direitos da personalidade, cuja indisponibilidade decorre da lei, tem sido identificada de 

forma casuística pelos tribunais superiores, sendo possível situar nessa categoria o direito 

individual à saúde, o direito de crianças e adolescentes a alimentos e ao conhecimento da 

paternidade biológica, através de ação de investigação de paternidade. 

No mais, notou-se que a delimitação de determinados direitos como indisponíveis tem 

se pautado não nas características dos direitos postos sob apreciação, mas no efeito decorrente 

do reconhecimento dessa marca, isto é, a análise tem partido da legitimidade do Ministério 

Público para atuar na defesa de direitos individuais indisponíveis.  

Destaque-se a propósito disso, crítica lançada por Letícia de Campos Martel, na qual 

observa um descompasso entre as abordagens doutrinárias e pretorianas sobre a 

indisponibilidade dos interesses individuais e as consequências legislativas disso decorrentes, 

haja vista a atração e o agigantamento da atuação do Ministério Público nos casos de interesses 

individuais. No ensejo, esclarecendo, incialmente, que eventual atuação da instituição em 

defesa de direitos individuais indisponíveis somente deve ocorrer se houver provocação do 

titular do direito, a autora adverte que um dos elementos que corroboram para essa dificuldade 

é o problema de contingente das Defensorias Públicas363.     

Nesse contexto se mostra interessante um comparativo entre Letícia Martel e Cristiano 

Chaves há pouco citado, eis que, enquanto a primeira assume um compromisso com a análise 

conceitual da indisponibilidade, refletindo, ainda que tangencialmente, sobre as consequências 

disso na atuação do Ministério Público a partir da percepção de outras instituições integrantes 

do sistema de justiça, o segundo, satisfaz-se com a simples existência de um interesse 

indisponível como justificadora da atuação do Ministério Público, argumentando, inclusive, a 

dificuldade de acesso à justiça e a ausência de aparelhamento da Defensoria Pública nesse 

cenário364.  

                                                
363 MARTEL, Letícia de Campos Velo. Direitos Fundamentais Indisponíveis: Os Limites e os Padrões de 

Consentimento para a Autolimitação do Direito Fundamental à Vida. 2010. 474f. Tese de Doutorado em Direito 

Público. Centro de Pós-graduação em Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. p. 24. Disponível em: 

<http://pct.capes.gov.br/teses/2010/31004016015P4/TES.PDF>. Acesso em: 20 maio 2016. 
364 A propósito desse confronto de ideias vale conferir os parágrafos acima, bem como as referências 360 e 363. 
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Superada, por ora, a crítica e retomada a temática das lindes objetivas e subjetivas 

quanto à atuação do Ministério Público como órgão agente na defesa desses direitos, 

efetivamente, ressente-se de contorno constitucional mais bem definido quanto à atuação 

ministerial na defesa dos direitos individuais indisponíveis. A ausência de precisão normativa 

na identificação desses direitos e a casuística do Poder Judiciário em indicá-los, assim como a 

existência de outras funções essenciais à Justiça no cenário de proteção aos indivíduos, torna a 

temática bastante fluída e imprecisa, a demandar um olhar diferenciado.     

Convém um aparte nesse ponto para resgatar que a defesa de direitos de pessoas 

integrantes de grupos hipervulneráveis não se apresenta, exatamente, como uma novidade 

introduzida pela Constituição Federal de 1988. 

No ensejo, vale relembrar que a primeira Lei Orgânica Nacional dos Ministérios 

Públicos dos Estados (Lei Complementar Federal nº 40/1981), ainda no ano de 1981, encerrava 

o dever de membros prestarem assistência judiciária aos necessitados, onde inexistissem órgãos 

próprios, embora sem traçar qualquer distinção no que tange à disponibilidade dos direitos cuja 

tutela se perseguia.  

 A propósito dessa previsão legal, ainda antes da Constituição Federal de 1988, da 

institucionalização da Defensoria Pública e da atribuição da missão institucional de defesa dos 

interesses individuais indisponíveis ao Ministério Público, em 1984, Antônio Araldo Ferraz Del 

Pozzo escreveu artigo no qual abordou o Ministério Público e a assistência judiciária, 

pontuando, inicialmente, a concorrência dessa última para a democratização da justiça, bem 

como esclarecendo um tradicional atuar dos membros do Ministério Público Estadual no 

atendimento ao pessoal menos favorecido, em oferta de assistência jurídica e social. Ainda 

naquela época, o autor ventilou se a previsão da Lei Complementar Federal nº 40/1981 

importava numa ampliação da legitimidade extraordinária da instituição que vinha 

desempenhando o papel de assistência judiciária aos necessitados, previsto na Lei Federal 

1.060/1950, para ao final fixar o entendimento de que somente nas localidades onde inexistente 

serviço de assistência judiciária, onde ausente indicação da Ordem dos Advogados do Brasil ou 

onde não houvesse advogado para patrocinar a causa do necessitado é que o Ministério Público 

estava legitimado para prestar a assistência judiciária. 365Embora escrito há mais de trinta anos, 

o artigo acima transcrito ainda se mostra útil, eis que não tendo a Constituição Federal apontado 

                                                
365 DEL POZZO, Antônio Araldo Ferraz. Democratização da Justiça. Atuação do Ministério Público. Revista 

Justitia. São Paulo, v. CXXVII, ano XLVI, out./dez. 1984, p.42-50. Revista Justitia. São Paulo, n. 60, p. 940-

946, 1999, p. 942- 943. Disponível em <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/ab9w3x.pdf>. Acesso em: 25 

jan. 2016. 
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no texto normativo as precisas balizas para a atuação do Ministério Público como agente na 

defesa de direitos individuais indisponíveis, a jurisprudência tem se encarregado disso e ao 

fazê-lo, por vezes, olvida-se da institucionalização da Defensoria Pública por ocasião da nova 

ordem constitucional.  

Com efeito, do total de decisões analisadas acerca da atuação do Ministério Público 

na defesa de direitos individuais indisponíveis apenas duas, as mais antigas, realizaram um 

cotejo entre as incumbências constitucionais das instituições integrantes do sistema de justiça, 

distinguindo que a atuação nas situações individualizadas deveria ser realizada pela Defensoria 

Pública, exceto nos casos em que não existisse ou não estivesse bem estruturada na localidade, 

quando, então, o Ministério Público, como garante e fiador dos valores decorrentes do regime 

democrático, deveria se posicionar e atuar366. Os demais julgados, embora reconhecendo a 

possibilidade de sobreposição de estruturas estatais na tutela dos direitos individuais 

indisponíveis, não se ocuparam em dissecar o perfil e a vocação institucional desses atores, 

preferindo atribuir a qualquer deles, sem ordem de preferência, a tutela dos direitos individuais 

indisponíveis. 

Diante disso, em resgate do que exposto até aqui é possível deduzir o seguinte: a 

atuação do Ministério Público como órgão agente na defesa dos direitos individuais 

indisponíveis encontra assento em missão institucional decorrente da literalidade do artigo 127 

da Constituição Federal, não estando, nos termos da jurisprudência dominante, subjetivamente 

limitada a determinados grupos ou pessoas hipervulneráveis; não há indicação normativa acerca 

dos direitos individuais indisponíveis a serem tutelados pelo Ministério Público, sendo essa 

uma tarefa que a jurisprudência tem desempenhado casuisticamente; também a jurisprudência 

tem abordado essa atuação do Ministério Público como concorrente às atribuições da 

Defensoria Pública, sem estabelecer, em regra, qualquer ordem de preferência entre as 

instituições, encarando, sob o aspecto processual, essa legitimidade como concorrente 

disjuntiva. 

Endogenamente, todavia, o Ministério Público tem refletido acerca das suas 

amplíssimas atribuições, apontando, consoante Pedro Rui da Fontoura Porto, para a 

conveniência da redução de sua atividade como órgão interveniente, bem como para a restrição 

                                                
366 Recurso Extraordinário 496.718 acerca da atuação do Ministério Público na defesa de direito individual à saúde 

e Recurso Extraordinário 248.869, sobre a atuação do Ministério Público em ação judicial para fins de investigação 

de paternidade. 



155 

 

de sua atuação em defesa de interesses com pouca ou nenhuma relevância social, próprios de 

um paradigma liberal-individualista que dominava antes da Constituição Federal de 1988367.     

Acerca dessa temática e da necessidade de conformação das atribuições e atuação do 

Ministério Público ao seu perfil constitucional, Marcos Aurélio de Freitas Barros conclui se 

mostrar inconcebível a interpretação do artigo 127 da Constituição Federal como uma 

autorização genérica para o ajuizamento de ações para a defesa de direitos individuais 

indisponíveis, advertindo para o risco de, até mesmo diante do alto quantitativo de direitos 

individuais indisponíveis, a exemplo do direito ao nome, à honra, à vida privada, a instituição 

se transformar, em ofensa ao seu perfil constitucional, numa autêntica defensoria pública de 

direitos indisponíveis.  No ensejo, exemplifica que a atuação do Ministério Público ajuizando 

ação de alimentos em favor de adulto e não idoso em face dos seus descendentes e ascendentes, 

veicularia pretensão relacionada a direito individual indisponível, assim como que o 

ajuizamento de ação com pedido de tutela individual inibitória, em substituição de um 

candidato a cargo eletivo, pleiteando a não veiculação de notícia em detrimento a imagem do 

candidato, também estaria relacionada à defesa de direito individual indisponível à honra, 

entretanto, claramente estranhos ao perfil constitucional da instituição. 368 

Para além disso, nos estritos muros do Ministério Público tem se discutido novos 

paradigmas, através da racionalização, da regionalização e da reestruturação da instituição 

como tendência à assunção efetiva de sua identidade constitucional. 

Nessa trilha, Márcio Soares Berclaz e Millen Castro Medeiros de Moura pontuam que 

a defesa dos interesses indisponíveis não deve escapar a essa tendência, bem como ao foco 

coletivo como derradeiro objetivo de qualquer intervenção ministerial. Argumentam que, por 

exemplo, uma eficiente atuação na saúde pública não se qualifica com a garantia de direitos 

puramente individuais, ainda que indisponíveis, obtendo-se, sim, quando a partir de um caso 

isolado, investiga-se a qualidade do serviço369. 

Na quadratura da atuação do Ministério Público como órgão agente na defesa do 

direito à saúde, inclusive, vale um aparte para perceber as consequências deletérias que podem 

                                                
367 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos Fundamentais Sociais: Considerações acerca da legitimidade 

política e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
2006, p. 177. 
368 BARROS. Marcus Aurélio de Freitas. O art. 127 da Constituição Federal e a tutela ministerial dos direitos 

individuais indisponíveis. In: PINHEIRO, Naide Maria; CARVALHO, Gabrielle. Estatuto do Idoso Comentado. 

Campinas: Servanda, 2016, p. 588- 589. 
369 BERCLAZ, Márcio Soares. MOURA, Millen Castro Medeiros de. Para onde caminha o Ministério Público? 

Um novo Paradigma: Racionalizar, Regionalizar e Reestruturar para Assumir a Identidade Constitucional. In: 

CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (Org.). Temas Atuais do 

Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 151.   
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advir de atuações individualizadas, sem compromisso com o sistema de saúde e com uma 

perspectiva coletiva e abrangente desse direito, haja vista que sendo um direito de natureza 

social e por consequência prestacional, demanda recursos e planejamento financeiro e 

orçamentário, que, pode, facilmente, restar prejudicado, comprometendo todo o sistema, em 

virtude de demandas individuais e pontuais. No ensejo, relembre-se que o papel do Ministério 

Público é o de controlar e exigir a implantação de um sistema de saúde efetivo para todos, e 

não para alguns. 

Retomando o contexto da movimentação endógena acerca da compreensão e 

delimitação do papel do Ministério Púbico na defesa de direitos individuais indisponíveis, 

acrescente-se aqui, em resgate ao que já foi exposto linhas atrás, que a atuação do Ministério 

Público como órgão agente nesses casos vai além dos estritos limites do Poder Judiciário, de 

maneira que a discussão se situa, primariamente, no campo da atuação extrajudicial, do 

atendimento ao público, da definição de fluxos, a partir do conhecimento do seu perfil 

constitucional, não se limitando, portanto, aos aspectos processuais pertinentes à legitimidade. 

Lembre-se, pois, que a Constituição Federal de 1988 pretendeu um Ministério Público como 

órgão agente e resolutivo, não como um órgão demandista.   

Efetivamente, um olhar reflexivo sobre a atuação do Ministério Público na defesa dos 

direitos individuais indisponíveis se mostra necessária, especialmente considerando ser essa 

uma atribuição tradicional que remonta a década de 1980, quando mais simplificado o sistema 

de justiça e, ainda, indefinidos os seus atores. 

Nesse ensejo, a retomada da lição de Marcelo Pedroso Goulart no sentido de que 

missão institucional é o rol de incumbências, as quais se concretizam através das funções 

institucionais, essenciais ou acessórias, essas últimas atividades secundárias que podem ser 

exercidas pelo Ministério Público, desde que compatíveis com a sua finalidade, embora não 

integrem a essência de sua missão institucional, estando nelas inserida a defesa de interesses 

individuais indisponíveis370, se revela indispensável para o amadurecimento da questão, assim 

como inafastável é uma aproximação com a Defensoria Pública. 

 

 

                                                
370 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 

Arraes, 2013, p. 168- 182. 
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6 DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO VOCACIONADA À DEFESA DO 

INDIVÍDUO 
 

No presente capítulo propõe-se uma apresentação entre o leitor e a Defensoria Pública, 

instituição integrante do sistema de Justiça e indispensável aos fins de um Estado Social 

Democrático, orientado pela Justiça Social, haja vista a sua pertinência e relevância no que 

tange à defesa do indivíduo. 

Para tanto, realiza-se de início uma breve contextualização histórica, traçando-se um 

sumário caminho pelas Constituições brasileiras até a sua efetiva institucionalização. Em 

seguida, tomando-se o direito à assistência jurídica como decorrência da isonomia, distinguem-

se os conceitos de assistência judiciária, jurídica e justiça gratuita, traçando-se o genuíno perfil 

constitucional da instituição, sem prejuízo de analisar as alterações nele incorporadas pela 

Emenda Constitucional 80 de 2014. 

 

6.1 HISTÓRICO RECENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO BRASIL 

 

Para uma primeira aproximação com a Defensoria Pública convém uma abordagem, 

ainda que breve, acerca de seu histórico, haja vista que uma adequada compreensão das suas 

funções na estrutura do Estado, em especial, do sistema de Justiça perpassa pela sua evolução. 

No ensejo, vale a percepção inicial de que Defensoria Pública remete a ideia de 

assistência, de apoio jurídico aos mais necessitados, portanto, de instituição indispensável a um 

Estado que se pretende Social, haja vista o espectro de isonomia inserido nesse modelo estatal. 

A institucionalização da função de assistência jurídica aos necessitados, todavia, percorreu 

longo caminho até se concretizar na Defensoria Pública.  

  Traçando-se um corte epistemológico para analisar a origem e a evolução a partir da 

Constituição de 1934, vale anotar, que foi esse o primeiro documento constitucional a prever o 

dever estatal de criação de um órgão encarregado de prestar assistência judiciária aos 

necessitados371, previsão essa suprimida da Polaca e até mesmo da Constituição Federal de 

1946, que sem mencionar a necessidade de criação de órgão encarregado dessa função, aludiu 

que o Estado deveria prestar assistência judiciária aos necessitados372. 

                                                
371 No artigo 113 da Constituição de 1934, inserido no capítulo dos direitos e garantias fundamentais havia a 

previsão, no inciso XXXII, de que a União e os Estados concederiam aos necessitados assistência judiciária, 

criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos.  
372 Também tratando de direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 1946 previu, no artigo 141, §35, que 

o Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederia assistência judiciária aos necessitados.  
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Com a Constituição Federal de 1967, mais uma vez, não houve referência à 

necessidade de criação de órgão, mas apenas que o Estado prestasse a assistência judiciária373. 

Outrossim, a Constituição Federal de 1969 manteve a redação da anterior, sem referência ao 

órgão estatal que deveria ofertar a assistência jurídica aos necessitados.    

Perceba-se, portanto, conforme pontua Armida Bergamini Mioto, que antes de 1934 

não havia sistematização desse serviço, tampouco preocupação com um órgão destinado ao 

desempenho dessa função, referenciando a autora que as leis processuais dos Estados e os 

códigos de organização judiciária, em alguns casos, previam a figura do assistente judiciário, 

do defensor do litigante pobre ou do advogado incumbido da defesa do assistido, nomeadas 

dentre advogados, episodicamente, pelos juízes da causa.374  

Note-se, ademais, que mesmo após esse marco constitucional fixado pela Constituição 

de 1934 ainda não se falava em Defensoria Pública, mas na necessidade de impulsionar o Estado 

a destinar e aparelhar órgão cuja missão deveria se cingir à assistência judiciária aos 

necessitados. 

A Constituição Federal de 1934, todavia, foi inegavelmente uma baliza, um largo passo 

que se deu no caminho da institucionalização e da organicidade da Defensoria Pública, isso 

porque acabou por inspirar a legislação infraconstitucional a ela posterior, notadamente o 

Código de Processo Civil de 1939, o Código de Processo Penal de 1941, a Lei 1.060 de 1950, 

assim como o Código de Processo Civil de 1973, todos alertando para a relevância da 

assistência judiciária ou justiça gratuita, seja através da faceta de assistência por um profissional 

ou da dispensa ou isenção de custas e emolumentos. 

Nesse cenário a Lei Federal nº 1.060 de 1950 merece especial destaque, uma vez que 

resgatou a previsão da Constituição de 1934 quanto à necessidade da União e dos Estados se 

aparelharem no sentido de destinarem órgãos para a prestação da assistência judiciária, 

independentemente do suporte prestado nesse sentido pela Ordem dos Advogados do Brasil, 

que, historicamente, desde o Decreto nº 22.478 de 1933, assumiu a responsabilidade pela 

assistência judiciária no país375. 

                                                
373 No §32, do artigo 150, a Constituição de 1967, na seara dos direitos e garantias individuais, dispôs que seria 

concedida assistência Judiciária aos necessitados, na forma da lei.  
374 MIOTO, Armida Bergamini. A defensoria pública no Brasil. Revista de Informação Legislativa, v. 10, n. 38, 

p. 71- 104, abr./jun. 1973. Disponível em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/180634>. Acesso em: 20 fev. 

2016. 
375 Uma análise do Decreto 22.478/1933 revela haver um capítulo específico tratando da assistência judiciária, no 

qual indicada a exclusividade da Ordem dos Advogados do Brasil para prestá-la no Distrito Federal, nos Estados 

e no então Território do Acre, bem como ser falta funcional o recebimento de honorários ou recompensa quando 

no desempenho desse encargo. Conferir arts. 91, 92, 93 e 27, XII.   
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Digna de atenção, ainda, é a observação de Mioto no sentido de que os serviços de 

assistência judiciária num primeiro momento não contaram com uma uniformização pelo país, 

haja vista que foram atribuídos a órgãos diversos, ainda que eventualmente tenham sido criadas 

novas estruturas administrativas para esse mister376. 

Dessa forma, em algumas localidades delegou-se inicialmente ao Ministério Público 

esse encargo, a exemplo do Distrito Federal, onde após o Decreto nº 3.434 de 1958 a carreira 

do Ministério Público passou a ser única e composta pelos cargos de Defensor Público, 

Promotor Substituto, Promotor Público, Curador e Procurador de Justiça.377  

Por outro lado, também delegou-se esse dever a outros órgãos, a exemplo da 

Controladoria Geral ou da Procuradoria Geral do Estado, como ocorreu, respectivamente, no 

Rio Grande do Sul, onde a Unidade de Assistência Judiciária na qual laboravam os Advogados 

de Ofício foi inserida na estrutura da Controladoria Geral do Estado, e em São Paulo, onde se 

criou uma Procuradoria de Assistência Judiciária, cujos agentes os Procuradores da Assistência 

Judiciária, foram inseridos na estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Estado378.  

A propósito dessa confusão em relação à instalação e à denominação do aparato estatal 

responsável pela assistência judiciária, Sérgio Luiz Junkes resgata que no Rio de Janeiro, ainda 

em 1962, os agentes encarregados desse mister receberam a denominação de Defensores 

Públicos, tendo sido concebida uma carreira autônoma em relação à do Ministério Público, 

subordinada, no entanto, à Procuradoria-Geral de Justiça379. 

Aliás, no que concerne a essa miscelânea entre Ministério Público e Assistência 

Judiciária vale a lembrança, consoante já pontuado mais acima, acerca da primeira Lei Orgânica 

do Ministério Público dos Estados, que data de 1981, portanto, antes da institucionalização da 

Defensoria Pública, que previa como dever do membro do Ministério Público Estadual o de 

prestar assistência judiciária onde não houvesse órgão próprio380. 

Observa-se, pois, que entre 1934 e a década de 1980 ainda não havia sido uniformizado 

o órgão responsável pelo apoio jurídico aos necessitados, tampouco a denominação desses 

apoiadores, sendo a regulamentação existente ainda precária, embora houvesse, de maneira 

                                                
376 MIOTO, Armida Bergamini. A defensoria pública no Brasil. Revista de Informação Legislativa, v. 10, n. 38, 

p.71- 104, abr./jun. 1973. Disponível em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/180634>. Acesso em: 20 fev. 

2016. 
377 O Decreto 3.434 de 1958 veiculava o Código de Organização do Ministério Público do Distrito Federal. 
378 MIOTO, Armida Bergamini. A defensoria pública no Brasil. Revista de Informação Legislativa, v. 10, n. 38, 

p.71- 104, abr./jun. 1973, p. 76. Disponível em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/180634>. Acesso em: 20 

fev. 2016. 
379 JUNKES, Sérgio Luiz. Defensoria Pública e o Princípio da Justiça Social. Curitiba: Juruá, 2006, p. 78. 
380 Lei Complementar nº 40 de 1981, art. 22, XII. 
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geral, deliberação constitucional para que os hipossuficientes recebessem assistência judiciária 

do Estado. 

Infere-se, ademais, que essa desorganização e ausência de uniformidade acabaram por 

ensejar certo enfraquecimento da então assistência judiciária, haja vista a pulverização das 

funções em órgãos diversos, a exemplo do Ministério Público, das Procuradorias de Estado e 

até mesmo da Controladoria Geral dos Estados, o que, por óbvio comprometia a unidade e a 

formação de uma identidade institucional. 

Importa perceber, entretanto, inclusive diante do escorço normativo aqui apresentado, 

que há muito já havia uma preocupação formal do Estado em prestar apoio jurídico aos 

necessitados, embora seja certo que somente com a Constituição Federal de 1988 e após esse 

longo caminho houve a institucionalização da Defensoria Pública como encarregada por prestar 

esse suporte aos necessitados, assim como a delimitação constitucional das suas funções e 

atribuições, direitos e garantias, motivo pelo qual o seu enquadramento na Carta Magna merece 

análise em tópico próprio. 

     

6.2 PERFIL E VOCAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 pode ser apontada como nascedouro da instituição 

Defensoria Pública, isso porque, de maneira inédita, a previu como entidade essencial à Justiça 

e encarregada de atender os necessitados, dispondo acerca da indispensabilidade de leis 

complementares a organizarem na União e nos Estados, observado o ingresso por concurso 

público e a vedação à advocacia além das atribuições institucionais381. 

A propósito da constitucionalização de uma instituição com o papel da Defensoria 

Pública, Bulos destaca a relevância, pontuando ter sido um sopro de esperança no contexto 

problemático do acesso desigual à Justiça382. 

Em sua redação original, o artigo 134 a definia como instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa de necessitados, haja 

vista a previsão inserta no artigo 5º, LXXIV, que assegura assistência jurídica e integral aos que 

comprovem insuficiência de recursos383.  

                                                
381 CF, arts. 134 e 135. 
382 BULOS, Uadi Lâmego. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.1440. 
383 CF, art. 134, redação original: A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 
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Nesse sentido, o constituinte ocupou-se não apenas do direito fundamental à 

assistência jurídica, mas também do dever de proteção estatal no que concerne à estruturação 

de um órgão para o desempenho do encargo de apoio jurídico aos hipossuficientes. 

Resgate-se aqui o contexto no qual promulgada a constituição: o país se afastava de 

um período ditatorial, encontrando-se inserido num processo de redemocratização e de 

afirmação de direitos. Almejava-se uma sociedade mais justa e solidária, com igualdade de 

condições para o exercício de direitos coletivos, sociais e individuais384, razão pela qual a 

República Federativa do Brasil adotou como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, e 

como objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento 

nacional, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como 

a promoção do bem de todos, sem discriminação385.    

Essa conjuntura, notadamente a busca pela constituição de uma sociedade justa e 

solidária, pautada no bem de todos, revelava um novo paradigma: o de um Estado 

Constitucional de Justiça Social, no qual inserida a Defensoria Pública.  

A perspectiva de justiça social, resgate-se, eis que já abordada em capítulos 

antecedentes, está efetivamente atrelada a ideia de Estado Democrático de Direito, dado o perfil 

que a igualdade e o componente solidariedade adotam nesse modelo estatal. 

Acerca da ideia de Justiça Social, Sérgio Luiz Junkes a eleva a princípio constitucional, 

identificando-a num plano geral, com aplicação à ordem econômica e à ordem social, 

respectivamente, nos artigos 3º, 170 e 193 da Constituição Federal, e situando a Defensoria 

Pública nesse ambiente ao reconhecer que o seu funcionamento é finalístico quanto à promoção 

dessa Justiça Social386.   

 Com efeito, a nova ordem constitucional trabalhou com a perspectiva de criação de 

um sistema de Justiça composto pelo Poder Judiciário e por outras instituições sob um olhar de 

proteção e de estímulo à democracia. Dessa forma, concebeu o Ministério Público como 

instituição genuinamente vocacionada à defesa da democracia, bem como a Defensoria Pública 

                                                
384 Vale a lembrança do elucidativo e inspirador preâmbulo da Constituição Federal, nos moldes do qual, sob a 

proteção de Deus, com o afã de instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, foi promulgada a Constituição de 1988. 
385 CF, arts.1º e 3º. 
386 JUNKES, Sérgio Luiz. O Princípio da Justiça Social como fundamento da Defensoria Pública. Disponível 

em: <http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/378/321>. Acesso em: 20 fev. 2016.  
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como instituição orientada a oportunizar igualitariamente o acesso aos serviços, aos direitos e 

ao próprio Poder Judiciário, como uma faceta do que se poderia chamar de democracia social.  

Observe-se, no ponto, que a mera garantia formal de assistência jurídica não seria 

suficiente à perfectibilização dos valores de igualdade para o exercício de direitos sociais e de 

outros direitos individuais, tampouco para a concretização da justiça social e do bem comum, 

isso porque os hipossuficientes, na ausência de instituição incumbida desse mister, restariam 

prejudicados e mesmo impedidos de ter acesso a serviços e ao Poder Judiciário. 

Registre-se, por oportuno, que o Brasil é um país desigual, com disparidades no que 

tange à educação, à cultura, ao conhecimento e à distribuição de renda. A parcela populacional 

mais desfavorecida, vulnerável e hipossuficiente financeiramente, por vezes, sequer tem 

conhecimento acerca dos seus direitos ou da possibilidade de recorrer a instituições diversas e 

ao Poder Judiciário no sentido de vê-los efetivados. Somente através de uma atuação estatal sob 

o viés do dever de proteção pode se garantir que a distribuição de justiça alcance esses grupos, 

em atenção, inclusive, ao objetivo de redução de desigualdades sociais.    

Sob esse aspecto, a Defensoria Pública se apresenta como faceta do princípio 

democrático e também da isonomia, haja vista que assegura a igualdade de acesso a 

oportunidades, serviços e instituições, permitindo até mesmo uma associação com a justiça 

como equidade de John Rawls, sob o prisma de igualdade de oportunidades para alcançar 

posições diferenciadas e de reserva de benefícios aos mais desfavorecidos387.  

A instituição, portanto, se revela genuinamente vocacionada ao auxílio, à 

representação e à defesa dos hipossuficientes, haja vista a necessidade de garantir 

indistintamente o exercício do direito de ação e de defesa a todos os cidadãos. 

Nesse quadrante, a Defensoria Pública, consoante a sua concepção constitucional 

original, foi direcionada a atender os indivíduos hipossuficientes, assegurando-lhes a 

assistência jurídica para fins de exercício de quaisquer outros direitos. O enfoque constitucional, 

pois, foi voltado para o suporte e para a tutela dos direitos individuais.   

Ainda no contexto do perfil constitucional da instituição, aspecto digno de realce é a 

distinção entre assistência judiciária e assistência jurídica. 

A assistência judiciária, da qual estiveram encarregados os profissionais vinculados 

aos diversos órgãos estruturados para atender à demanda de necessitados entre 1934 e 1988, 

                                                
387 Essa associação é feita por JUNKES quando analisa a relação entre a Defensoria Pública e a Justiça Social. No 

sentido, vale conferir: JUNKES, Sérgio Luiz. O Princípio da Justiça Social como Fundamento da Defensoria 

Pública, p. 23. Disponível em: <http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/378/321>. Acesso em: 

20 fev. 2016.  



163 

 

restringia-se ao apoio jurídico prestado perante o Poder Judiciário. Por outro lado, a assistência 

jurídica, a ser ofertada pela Defensoria Pública aos hipossuficientes vai além disso, não se 

limitando ao apoio diante do Poder Judiciário, haja vista envolver também outras atividades, a 

exemplo de consultoria e de aconselhamento jurídico, bem como da representação em processos 

administrativos, perante outras instituições e tudo mais que se fizer necessário para assegurar a 

igualdade de direitos e de acesso a serviços e instituições aos hipossuficientes. 

Dessa forma, conforme Barbosa Moreira, a assistência jurídica é mais ampla do que a 

judiciária, sendo, portanto, gênero do qual a assistência judiciária é espécie, tendo essa 

ampliação sido uma grande novidade decorrente da Constituição Federal de 1988388. 

Superado essa distinção, considerando que a Defensoria Pública ontologicamente está 

relacionada à defesa dos indivíduos, também merece breve atenção o perfil dos usuários dos 

seus serviços, isso porque a Constituição Federal ao tratar da assistência jurídica no artigo 

destinado à instituição valeu-se da expressão necessitados, sem, no entanto, indicar quem são 

esses necessitados389.  

A propósito dessa temática, vale a observação de que no âmbito do direito fundamental 

à assistência jurídica integral e gratuita o legislador constituinte o limitou aos que comprovem 

insuficiência de recursos, sem, no entanto, estabelecer balizas objetivas em relação à 

compreensão do que configura insuficiência de recursos.390  

Em razão disso e da redação da Lei Federal nº 1.060 de 1950391, recepcionada pela 

Constituição Federal, porém revogada no ponto pelo novo Código de Processo Civil (Lei 

Federal nº 13.105/2015)392, historicamente interpretou-se a necessidade a partir de um contexto 

patrimonial, de privação de renda, qualificando-se como hipossuficiente para fins de 

atendimento pela Defensoria Pública o hipossuficiente financeiro, aquele que não pudesse 

custear o processo e um advogado, sem prejuízo do sustento próprio e também da família. Logo, 

o necessitado, público-alvo da Defensoria Pública, era o pobre, o desprovido de renda suficiente 

para custear a advocacia privada. 

                                                
388 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito a assistência jurídica: evolução no ordenamento do nosso tempo. 

Revista AJURIS, n. 55, Porto Alegre: AJURIS, 1998, p. 72. 
389 CF, art.134. 
390 CF, art.5º, LXXIV. 
391 Em sua redação original, o art.2º da Lei 10.060 de 1950, no seu parágrafo único, dispunha considerar-se 

necessitado para os fins legais todo aquele cuja situação econômica não permitisse o pagamento das custas do 

processo e dos honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.   
392 O novo Código de Processo Civil (Lei 13.105 de 2015) tratou da gratuidade judiciária, que não se confunde 

com assistência jurídica embora com ela se relacione, nos arts.98, 99, 100, 101 e 102, tendo mantido a 

hipossuficiência financeira para pagamento de custas processuais e honorários advocatícios como critério para o 

deferimento do benefício.  
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Observe-se nesse contexto que Defensoria Pública é instituição decorrente do modelo 

social ou social-democrático do Estado, de maneira que traz ínsita um custo financeiro para 

esse, que, em razão disso, já na norma constitucional originária optou por limitá-lo aos 

financeiramente necessitados. 

Acontece que há uma tendência flexível e extensiva na doutrina sugerindo uma 

interpretação mais ampla acerca da definição de necessitado, para além de englobar o 

necessitado financeiro, também abarcar o necessitado organizacional. 

Com um posicionamento mais ampliativo quanto ao público-alvo da Defensoria 

Pública, Ada Pellegrini Grinover propugna uma superação do conceito tradicional de 

necessidade. Embora reconhecendo ser o socorro aos economicamente fracos o que há de mais 

premente para a Defensoria Pública, observa existirem necessitados sob o ponto de vista 

organizacional, portanto, socialmente e culturalmente necessitados, ainda que não 

economicamente hipossuficientes, daí porque sugere a ampliação do conceito para uma 

facilitação do acesso à justiça393. 

Essa ideia, aliás, foi recentemente acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, em obiter 

dictum, no julgamento da ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.403, em nítida viragem 

jurisprudencial, haja vista que até então, de maneira geral, o tribunal vinha associando a 

hipossuficiência apenas à carência de recursos financeiros394.  

Ainda a propósito do público-alvo da Defensoria Pública, vale uma última palavra, 

isso porque seus serviços não estão restritos às pessoas físicas, estendendo-se, outrossim, para 

pessoas jurídicas, ainda que com fins lucrativos, desde que comprovada a insuficiência de 

recursos. Tal interpretação, embora não decorra da literalidade do texto constitucional, há muito 

já está consolidada na doutrina e na jurisprudência395, tendo, inclusive, o novo Código de 

Processo Civil a acolhido ao tratar da gratuidade da justiça, apontando ser devida para pessoas 

físicas ou jurídicas396.    

Em recuperação ao perfil genuinamente concebido pela Constituição Federal de 1988, 

portanto, é possível destacar tratar-se de instituição vocacionada à defesa do indivíduo e de 

conseguinte, de direitos individuais, de natureza disponível ou indisponível, através da 

                                                
393 GRINOVER, Ada Pellegrini. Assistência Judiciária e Acesso à Justiça, In: GRINOVER, Ada Pellegrini.Novas 

Tendências do Direito Processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 245. 
394 Nesse sentido, os seguintes precedentes: AI 652.139-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 3.700, Rel. Min. 

Carlos Ayres de Brito; ADI 2.903, Rel. Ministro Celso de Mello. 
395 No ponto, vale conferir precedentes do Supremo Tribunal Federal, que na interpretação do art. 5º, LXXIV, 

ampliou a assistência jurídica também para pessoas jurídicas: Rcl 1.905-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 

810.593-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; AI 726.444-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
396 Lei 13.105 de 2015, art. 98. 
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assistência jurídica, seja ela judiciária, em procedimentos e processos extrajudiciais ou apenas 

consultiva, ao público necessitado, que demande esse apoio na seara cível, administrativa ou 

criminal, observando-se os temperamentos lançados no que tange à definição da 

hipossuficiência e no que concerne ao público atendido.  

Assim, a Defensoria Pública se mostra uma instituição importantíssima no cenário 

estatal e no que tange à distribuição da justiça, haja vista a sua possibilidade de alcance às 

pessoas menos favorecidas, notadamente àquelas vulneráveis e de baixa renda, para as quais 

foi ontologicamente pensada.  

Em que pese sua importância, no entanto, a caçula das instituições do sistema de 

Justiça nesses quase trinta anos da nova ordem constitucional não recebeu a atenção devida, 

desequilibrando, de certa forma, o acesso das pessoas mais carentes e vulneráveis à justiça. 

Nesse sentido, pesquisa realizada pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada397 acerca da distribuição e da atuação da Defensoria Pública no país, cujo resultado 

foi divulgado em 2013, demonstra que a Defensoria Pública somente está presente em 754 

(setecentos e cinquenta e quatro) das 2.680 (duas mil, seiscentos e oitenta) comarcas 

distribuídas pelo Brasil, bem como que há carência de Defensores Públicos em 72% (setenta e 

dois por cento) das comarcas do país. 

O Poder Público, portanto, verdadeiramente não assumiu de pronto um compromisso 

com a instalação e a estruturação de Defensorias Públicas, tendo se valido de uma série de 

alternativas a isso, desde a realização de convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil para 

a prestação de serviços de apoio jurídico, em substituição aos Defensores Públicos398, até a 

contratação temporária de advogados, independentemente da realização de concurso público, 

para o desempenho das funções de Defensor Público399.  

Tais tentativas, entretanto, foram rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal, dado o 

reconhecimento da essencialidade da instituição ao sistema de justiça, bem como do seu caráter 

                                                
397 O IPEA, entre setembro de 2012 e fevereiro de 2013, realizou pesquisa acerca da distribuição e da atuação de 

Defensorias Públicas no Brasil. Os resultados foram lançados através do Mapa da Defensoria Pública no Brasil, 

lançado em março de 2013 e disponível em <http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria>. Acesso em: 20 fev. 

2016.  
398 Essa situação ocorreu no Estado de Santa Catarina, o último do país a criar, em 2012, a Defensoria Pública, 
tendo chegado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, através das ADI 3.892 e 4.270, ambas de Relatoria 

do Min. Joaquim Barbosa, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Santa 

Catarina e de Lei Complementa semelhante, os quais previam a prestação de serviço de “defensoria pública dativa” 

através de convênios firmados com a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina.   
399 O Estado do Rio Grande do Norte, através da Lei Ordinária 8.742/2005, autorizou a contratação temporária de 

advogados para o desempenho das funções de Defensor Público, tendo o Supremo Tribunal Federal na ADI 3.700, 

de Relatoria do Min. Carlos Ayres, declarado a inconstitucionalidade do ato normativo, consignando ser exclusivo 

o genuíno mister estatal da Defensoria Pública, de maneira a obstaculizar o recrutamento precário de seus agentes, 

sob pena disso refletir na boa qualidade da assistência devida aos economicamente mais débeis da sociedade.  
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instrumental para a concretização de direitos e de liberdades das quais são titulares as pessoas 

carentes e necessitadas. 

No ensejo, vale a lembrança das palavras do Ministro Celso de Mello no acórdão da 

ADI 2.903/PB, julgada no ano de 2005, no sentido de que a Defensoria Pública não deve ser 

tratada de modo inconsequente, haja vista que a proteção de milhões de pessoas carentes e 

desassistidas depende da organização e da efetiva institucionalização desse órgão de Estado, 

cuja função precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional, consiste em dar 

efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a 

uma série de direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, as reais destinatárias da 

norma inscrita no art. 5º, LXXIV400. 

A demanda por mais atenção para a Defensoria Pública e os reclamos quanto à 

ausência de estrutura acarretaram também um movimento endógeno entre os membros da 

instituição, os quais passaram a se organizar e a montar estratégias no sentido de garantir-lhe 

mais respeito, estrutura e recursos, assim como paridade no que tange aos demais atores estatais 

do sistema de Justiça, notadamente Poder Judiciário e Ministério Público.  

Acerca disso, em prefácio de livro alusivo à Emenda Constitucional 80 de 2014, 

Patrícia Kettermman401 justifica que a ANADEP - Associação Nacional de Defensores Públicos 

gestou e articulou uma alteração constitucional que, sob o seu olhar, reposicionou a instituição 

no cenário jurídico nacional, ao alterar a redação dos artigos 134 e 135 da Constituição Federal.  

As mudanças a pretexto de fortalecimento institucional, todavia, começaram bem 

antes da emenda constitucional e merecem, assim, atenção prévia. 

No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº11.448 de 2007, alterou a lei da Ação 

Civil Pública, incluindo no rol de legitimados para a sua propositura a Defensoria Pública. Em 

seguida, a Lei Complementar nº 132 de 2009 produziu intensas modificações na Lei 

Complementar nº 80 de 1994, essa a lei orgânica da Defensoria Pública. 

A mudança da lei da ação civil pública não foi propriamente uma novidade, eis que o 

entendimento pretoriano já vinha se desenhando no sentido de reconhecer a legitimidade da 

Defensoria Pública para o ajuizamento de demandas coletivas. Por isso, para José Augusto 

                                                
400 A ADI 2.903/PB questionava os critérios para investiduras do Defensor-Geral do Estado definidos de maneira 

diversa do que preconizado pelas normas gerais.  
401 BURGER, Adriana Fagundes; KETTERMANN, Patrícia; LIMA, Sérgio Sales Pereira (Org.). Defensoria 

Pública: O reconhecimento constitucional de uma metagarantia. Dados Eletrônicos. Brasília: ANADEP, 2015, p. 

7.    
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Garcia de Sousa, tratou-se de uma lei mais declaratória do que constitutiva, haja vista que a 

Defensoria Pública, mesmo sem norma expressa, já laborava dessa forma.402 

Por outro lado, no que tange às modificações introduzidas pela Lei Complementar 

Federal nº 132 de 2009 na lei orgânica de Defensoria Pública é possível visualizar uma grande 

reviravolta, eis que houve desde a mudança da definição institucional, até alterações quanto às 

funções institucionais, sem prejuízo de outras relacionadas à estruturação física e de pessoal da 

instituição.  

A propósito dessas mudanças, de início, vale abordar a temática pertinente à nova 

descrição da instituição. Nesse sentido, importa perceber que a exemplo da então definição 

constitucional, na seara da Lei Complementar nº 80 de 1994 a Defensoria Pública estava 

conceituada como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com missão 

direcionada à assistência jurídica aos necessitados403. Ocorre que com a alteração legislativa de 

2009 passou a ser definida como instituição, expressiva e instrumental do regime democrático, 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, com a missão de, fundamentalmente, 

promover a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados que demandem assistência 

jurídica nos moldes do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal404.      

Não bastasse essa guinada, inseriu-se, de maneira expressa, dentre as funções da 

Defensoria Pública a promoção da ação civil pública e de quaisquer outras necessárias à tutela 

dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda 

puder beneficiar grupo de hipossuficientes405, assim como o exercício da defesa dos direitos e 

interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor,  da criança 

e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher vítima de violência doméstica 

e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado406, 

ressaltando-se que na função promocional de defesa dos direitos fundamentais dos necessitados 

                                                
402 SOUSA, José Augusto de. A legitimidade da Defensoria Pública para a Tutela dos Interesses Difusos (uma 

abordagem positiva). Revista da EMERJ, v. 13, n. 51, p. 95. Disponível em: 

<http://www.emerj.rj.gov.br/revistaemerj_online/edicoes/revista51/Revista51_94.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
403 O art.1º da LC 80/94, em sua redação original, dispunha que a Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e 

gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei.  
404 O art.1º da LC 80/94, após a alteração da LC 132/09, está assim redigido: A Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 

assim considerados na forma do inciso LXXIV, do art.5º da Constituição Federal. 
405 LC 80/94, art.4º, VII. 
406 LC 80/94, art.4º, VIII e XI. 
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são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar uma tutela efetiva e 

adequada407.  

A partir da análise das mudanças legislativas acima detalhadas, pois, é possível notar 

uma tendência à coletivização da atuação da Defensoria Pública, haja vista a aparente ênfase 

conferida pelos textos legais a essa forma de tutela. Esse fenômeno, nas palavras de Johny 

Giffoni, desvela uma filosofia mais solidarista e ensejadora da superação à atuação 

individualista até então dominante408. 

Essa tendência, inclusive, por força de uma movimentação institucional junto ao Poder 

Legislativo, foi alçada a nível constitucional por intermédio da Emenda Constitucional 80 de 

2014, que constitucionalizou no artigo 134 da Constituição Federal o conceito já inserido, desde 

2009, na lei orgânica da Defensoria Pública. 

No cotejo, também a nível constitucional, a partir de 2014, a Defensoria Pública restou 

definida como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 

dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 

art. 5º, inciso LXXIV.  

Ora, como esperado, essa alteração foi suficiente para gerar uma grande confusão 

quanto ao perfil e à vocação constitucional da Defensoria Pública, assim como conflitos e 

comparações com outras instituições do sistema de justiça. 

Nesse sentido, algumas vozes, em combate velado ao Ministério Público, olvidando 

dos direitos individuais e dos traços genuínos da Defensoria Pública, sustentaram a absoluta 

prevalência da atuação da Defensoria Pública no que tange aos direitos de natureza coletiva em 

detrimento, inclusive, da atuação de outras instituições. Nesse padrão argumentativo, Aluísio 

Ruggeri Ré passou a afirmar que o Ministério Público deveria restringir-se a continuar atuando 

em situações relacionadas à temática de direito ambiental e relacionadas ao patrimônio público, 

ao passo em que a Defensoria Pública figuraria com mais legitimada para a defesa dos interesses 

sociais de natureza transindividuais, por, segundo o autor, deter maior proximidade com a 

população em virtude dos atendimentos ao público que realiza409. 

                                                
407 LC 80/94, art.4º, X.  
408 GIFFONI, Johny Fernandes. A Defensoria Pública e a Defesa dos Direitos das Populações Indígenas. In: 

BURGER, Adriana Fagundes; KETTERMANN, Patrícia; LIMA, Sérgio Sales Pereira (Org.). Defensoria Pública: 

O reconhecimento constitucional de uma metagarantia. Dados Eletrônicos. Brasília: ANADEP, 2015, p. 104-105.  
409 RÉ, Aluisio Iunes Monte Ruggeri. A promoção dos direitos humanos: o papel da Defensoria Pública. BURGER, 

Adriana Fagundes; KETTERMANN, Patrícia; LIMA, Sérgio Sales Pereira (Org.). Defensoria Pública: O 

reconhecimento constitucional de uma metagarantia. Dados Eletrônicos. Brasília: ANADEP, 2015, p. 32.  
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O crítico Ruggeri, embora a certa maneira tenha razão quanto à conveniência de uma 

aproximação com os sujeitos sociais que eventualmente possam ser beneficiados pelo resultado 

de uma atuação coletiva, entretanto, esquece-se que o Ministério Público também realiza 

atendimento à população nas diversas e mais longínquas comarcas do país, muitas das quais 

sequer sem a presença da Defensoria Pública, referindo Mazzilli ser essa uma das tarefas mais 

expressivas e gratificantes da instituição, que a manteve sem esvaziamento, mesmo após a 

Constituição de 1988 ter atribuído às Defensorias Públicas a orientação jurídica e a defesa dos 

necessitados410.   

Afastando-se posições extremadas, cabe refletir se as alterações introduzidas pela 

Emenda Constitucional nº 80 de 2014 provocaram reviravolta e modificação do perfil e da 

vocação, originariamente, delineados pela Constituição Federal para a Defensoria Pública.  

Pois bem, para essa avaliação impõe-se destacar da nova definição os elementos 

estranhos ao delineamento institucional original, quais sejam: a caracterização da Defensoria 

Pública como instituição permanente, expressiva e instrumental do regime democrático, bem 

como a referência à incumbência fundamental de orientação jurídica, promoção de direitos 

humanos e defesa, judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos.  

No que se refere à caracterização da Defensoria Pública como instituição permanente 

não há propriamente uma mudança, eis que é instituição ínsita a um Estado Democrático de 

Direito, que deve garantir igualdade de direitos e oportunidades, inclusive quanto ao acesso ao 

Poder Judiciário. Outrossim, quanto à inserção na definição constitucional de que se trata de 

expressão e instrumento do regime democrático, também não se vislumbra inovação, haja vista, 

conforme já pontuado acima, ser a Defensoria Pública decorrência do princípio democrático, 

faceta do que poderia ser chamado de democracia social. 

Sob esses aspectos, portanto, parece ter havido apenas um reforço retórico quanto à 

importância da Defensoria Pública e a indispensabilidade da sua implementação para o Estado 

Democrático de Direito, sem grandes reflexos práticos da mudança. 

 Por outro lado, a incumbência de, fundamentalmente, prestar orientação jurídica, 

promover os direitos humanos e a defesa, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, sim, gerou uma diferente conformação do perfil institucional e, portanto, demanda 

análise cautelosa.  

                                                
410 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 92. 
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O primeiro passo para essa análise, conforme Luciano Guarnieri, é a percepção de que, 

agora, a representação judicial individual do assistido não é mais a única função da Defensoria 

Pública, mas uma das suas funções411. 

Fixada essa premissa, convém observar que desde a conformação original do perfil 

institucional da Defensoria Pública, a assistência jurídica já era interpretada como a judiciária 

e a extrajudicial, incluindo-se aí a orientação jurídica, de maneira que ao estratificar a 

possibilidade de orientação jurídica e a defesa no âmbito judicial e extrajudicial a nova redação 

do artigo 134 também não apresentou grandes reflexos sob o ponto de vista pragmático, embora 

permita inferir um desejo constitucional por uma Defensoria Pública menos demandista e mais 

resolutiva.  

A previsão de promoção de direitos humanos e de tutela de direitos individuais e 

coletivos dos necessitados pela Defensoria Pública, entretanto, exige um olhar mais detalhado, 

haja vista da segunda previsão te decorrido, aparentemente, um diferencial na conformação 

constitucional da instituição.  

Inicialmente importa referir que a promoção dos direitos humanos já era tarefa 

desempenhada pela Defensoria Pública ordinariamente, de maneira que a utilização da 

expressão parece apenas um escorço retórico para a importância da instituição. De todo modo, 

cumpre pontuar que a promoção dos direitos humanos não ocorre em detrimento da atuação 

daquela em relação a outros direitos que não se caracterizem como direitos humanos, a exemplo 

dos direitos meramente patrimoniais.  

Dessa maneira, a função promocional de direitos humanos não autoriza a Defensoria 

Pública a, por exemplo, entre uma ação de alimentos e uma ação de cobrança, deliberadamente 

preterir a segunda e não atende-la sob o argumento de que sua função é apenas promocional de 

direitos humanos.   

Outrossim, a possibilidade de defesa de direitos individuais e coletivos não enseja 

necessariamente o esvaziamento da função genuína de defesa dos direitos individuais dos 

necessitados, mas apenas numa atualização dos instrumentos e técnicas utilizadas pela 

instituição para desempenhar o seu papel. 

Com efeito, frente a um cenário de demandas repetitivas, de mega conflitos e por 

conseguinte, de valorização da tutela coletiva como mecanismo eficaz de acesso à justiça, a 

                                                
411 GUARNIERI, Luciano Morgado. A efetividade dos direitos humanos fundamentais por meio da novel 

instituição de promoção de justiça, a Defensoria Pública. In: BURGER, Adriana Fagundes; KETTERMANN, 

Patrícia; LIMA, Sérgio Sales Pereira (Org.). Defensoria Pública: O reconhecimento constitucional de uma 

metagarantia. Dados Eletrônicos. Brasília: ANADEP, 2015, p. 168.  
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Emenda Constitucional nº 80 de 2014, alinha as atribuições da Defensoria Pública às tendências 

do sistema processual, prestigiando, portanto, o seu papel instrumental no sistema de justiça.  

Nesse quadrante, vale a observação de José Augusto Garcia de Sousa, para quem o 

perfil mais coletivo e solidário da instituição não diminui seu relevante papel na defesa 

individual, afigurando-se, pois, como fator de eficácia processual para a sua atuação, haja vista 

que em determinadas situações a defesa de indivíduos carentes poderá ser feita com eficácia 

superior, através da utilização da via processual coletiva. Nesse sentido, a racionalidade do atual 

texto constitucional não significa que a instituição deva se isolar em um ou outro tipo de tutela 

processual, mas apenas que deve buscar atuações mais eficazes e satisfatórias socialmente. 412  

 Diante disso, a melhor construção a propósito do atual perfil constitucional da 

Defensoria Pública deve levar em consideração tratar-se de instituição vocacionada à orientação 

jurídica e à promoção e defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, esses na seara 

individual e coletiva, judicial ou extrajudicialmente, ao público necessitado. 

Está, pois, mantida a sua vocação para a defesa do indivíduo, seja através de tutela 

individual ou coletiva, não havendo que se falar em perda dessa vocação. 

                                                
412 SOUSA, José Augusto de. A legitimidade da Defensoria Pública para a Tutela dos Interesses Difusos (uma 

abordagem positiva). Revista da EMERJ, v. 13, n. 51, p. 100-101. Disponível em 

<http://www.emerj.rj.gov.br/revistaemerj_online/edicoes/revista51/Revista51_94.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
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7 DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS: ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E 

DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Neste capítulo, já tendo sido incurso o leitor no problemática discutida no trabalho, 

discute-se o ponto nevrálgico do trabalho, a saber: a defesa dos interesses individuais 

indisponíveis pelo Ministério Público frente ao seu atual perfil constitucional, o que se faz 

retomando-se parte dos conceitos e das definições já lançadas, em uma espécie de capítulo 

conclusivo. 

Nesse sentido, realiza-se um cotejo entre o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

inicialmente sob a perspectiva de acesso à justiça de Mauro Cappelletti, para em seguida tratar-

se da defesa dos direitos individuais indisponíveis pelas instituição, buscando-se uma 

harmonização dos seus perfis constitucionais com a defesa dos direitos individuais 

indisponíveis, assim como uma adequada interpretação para o artigo 127 da Constituição 

Federal quanto à defesa desses direitos pelo Ministério Público, o que se faz a partir de 

elementos norteadores da interpretação constitucional, notadamente dos princípios tópicos de 

interpretação da unidade da Constituição e do efeito integrador e do método científico espiritual 

de Smend. 

 

7.1 MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DO 

ACESSO À JUSTIÇA 

 

Apresentado o leitor ao Ministério Público e à Defensoria Pública como instituições 

essenciais à função jurisdicional do Estado e integrantes do sistema de justiça ao estão qual 

submetidas as mais diversas demandas, inclusive aquelas relacionadas aos direitos individuais 

indisponíveis, convém um cotejo entre essas instituições a partir da perspectiva de acesso à 

justiça. 

Nesse sentido, ambas serão abordadas a partir de uma ótica ampla do acesso à justiça, 

ou seja, anterior até mesmo à provocação do Poder Judiciário, compreendendo-se o acesso à 

justiça como o acesso ao sistema de justiça do qual integrantes Ministério Público e Defensoria 

Pública. Explica-se: dadas as atribuições do Ministério Público no âmbito extrajudicial e os 

instrumentos disponíveis para um adequado desempenho dessas funções, a exemplo do poder 

requisitório, do inquérito civil e do termo de ajustamento de conduta, por vezes, os direitos se 

realizam através do acesso à instituição, independentemente de provocação do Poder Judiciário. 

Outrossim, diante da amplitude da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, essa 
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concretiza e realiza direitos na seara administrativa, também sem a necessária provocação do 

Poder Judiciário. Isso, então, autoriza, a percepção do acesso à justiça sob uma ótica ampla. 

Esclarecido esse ponto, traz-se para esse debate as clássicas lições de Mauro Capelletti 

a propósito do acesso à justiça e das suas ondas renovatórias, buscando situar as instituições, a 

partir do perfil constitucional, no quadrante dessas ondas renovatórias. 

Ultrapassados esses esclarecimentos prefaciais, inicialmente, convém fincar que o 

Ministério Público e a Defensoria Pública são instituições republicanas essenciais à justiça que 

viabilizam a realização dos direitos fundamentais decorrentes do Estado Democrático de 

Direito, muitas vezes com a participação do Poder Judiciário.  

Advirta-se, nesse ponto, que também a Advocacia, seja pública ou privada, figura 

dentre os sujeitos integrantes desse sistema de justiça e portanto, essenciais à função 

jurisdicional do Estado.  

Absorvido esse detalhe de confluência entre o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, importa resgatar que essa, institucionalizada em 1988, apresentou-se como trincheira 

para a redução das desigualdades de ordem social e econômica no contexto de acesso à justiça 

e de realização de direitos, tendo sido, genuinamente, destinada a atender os indivíduos 

necessitados, sendo encarada, portanto, como a mais relevante agente da justiça social.  

Interessa, outrossim, ratificar que o Ministério Público já institucionalizado antes 

mesmo de 1988, com a nova ordem constitucional ganhou novos contornos e definições, 

especialmente na seara cível, na qual assumiu a faceta de órgão de controle e agente fiador da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, assumindo, pois, o papel de 

defensor nato da sociedade.  

Nesse sentido, mostra-se possível a conclusão de que a Defensoria Pública á a 

defensora nata do indivíduo necessitado, ao tempo em que o Ministério Público é o defensor 

nato da coletividade e dos interesses dessa. Apropriando-se das perspectivas que Rousseau 

apresenta da vontade, então, a primeira serve ao patrocínio da vontade privada, individual. O 

segundo, ao patronato da vontade geral.  

Fincada essa distinção entre a gênese das instituições, é possível destacar que a 

Defensoria Pública, autenticamente, conta com perfil vocacionado ao indivíduo, ao passo em 

que o Ministério Público concentra seu perfil na sociedade, nos interesses sociais dessa, de 

natureza difusa e coletiva, portanto413. 

                                                
413 Aqui, não se desconhece a ampliação das funções da Defensoria Pública no que concerne à tutela coletiva de 

direitos, o que foi objeto de comentários no capítulo anterior no qual desenvolvida a ideia de que essa possibilidade 
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Diante disso, sob a perspectiva das ondas renovatórias de Mauro Cappelletti é possível 

buscar o enquadramento de cada uma dessas instituições. Antes, porém, convém resgatar o 

contexto no qual inserida a discussão a propósito do acesso à justiça e a razão pela qual o autor 

tratou daquilo que chamou de ondas renovatórias de acesso à justiça. 

Pois bem, o acesso à justiça é tratado por Mauro Cappelletti como o mais básico dos 

direitos do homem, como um requisito fundamental para um sistema de justiça moderno atento 

à igualdade e à garantia de direitos, e não apenas a uma proclamação formal deles414. 

A partir dessa constatação e identificando os principais gargalos presentes nesse 

contexto, Cappelleti apresentou as possíveis soluções ou ondas renovatórias para asseguração 

de um acesso material à justiça, a saber: facilitação da assistência judiciária gratuita a pessoas 

carentes; representação dos interesses transindividuais e mudança nos tribunais e nos 

procedimentos tradicionais.   

Sendo assim, sem maiores dificuldades seria possível inserir a Defensoria Pública no 

cenário da primeira onda renovatória e o Ministério Público no contexto da segunda onda. A 

questão, todavia, não é tão intuitiva quanto parece e demanda um olhar mais atento e reflexivo. 

Efetivamente, a Defensoria Pública genuinamente apresentou-se enquadrada nos 

estritos termos da primeira onda renovatória, como instituição facilitadora e garantidora da 

assistência jurídica e integral aos necessitados. 

Todavia, dadas as modificações na Lei da Ação Civil Pública, na sua Lei Orgânica e 

na Constituição Federal, também passou a figurar nas cercanias da segunda onda renovatória, 

haja vista a possibilidade de funcionar como legitimada para a defesa de direitos de natureza 

transindividual, o que, todavia, cumpre ressaltar, não faz dela a defensora dos interesses sociais, 

que permanecem caracterizando o Ministério Público.   

Esse, por sua vez, intuitivamente levaria a ideia de inserção na segunda onda 

renovatória, haja vista a sua característica de defensor da sociedade e atrativa, por excelência, 

da legitimação para agir na defesa de interesses de natureza difusa e coletiva. 

Ocorre que ainda hoje, mesmo com a institucionalização da Defensoria Pública, o 

Ministério Público mantém a defesa de direitos individuais indisponíveis, em especial daqueles 

relacionados a pessoas hipervulneráveis, o que acaba por aproximá-lo da Defensoria Pública 

nesse ponto. 

                                                
não desnaturou a vocação da Defensoria Pública para o indivíduo e para os seus direitos, individualmente 

considerados. 
414 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 5. 
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A propósito disso, Pedro Rui da Fontoura Porto ressalta que o Ministério Público, 

historicamente, vem funcionando como órgão de acesso à justiça para cidadãos de baixa 

inclusão social, dada a sua legitimidade para a defesa de direitos individuais indisponíveis, 

sobretudo os ligados à área da infância e da adolescência415. 

Em contraponto, propala-se que a Defensoria Pública, sob a perspectiva de acesso a 

uma ordem jurídica justa assume, com privatividade, a defesa dos necessitados. No ponto, 

Leonardo Carvalho sustenta que Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário 

compõem a tríade da justiça, sendo a primeira encarregada da orientação jurídica e da defesa, 

em todos os graus e em caráter privativo, dos necessitados que comprovem insuficiência de 

recursos416. 

Acontece que frente ao atual cenário de atribuições do Ministério Público e da sua 

atuação direcionada à defesa dos direitos individuais indisponíveis, em especial de pessoas 

integrantes de grupos hipervulneráveis, não é possível afastar sua intersecção com a primeira 

onda renovatória de Cappelletti. Nesse sentido, ainda que se reconheça a permanência da 

instituição nesse contexto de assistência jurídica voltada aos direitos individuais indisponíveis 

apenas em razão das deficiências estruturais ainda vivenciadas pela Defensoria Pública, o que 

sustentado, episodicamente, nos julgados destacados para a análise da temática e relacionados 

no terceiro capítulo desta dissertação, essa é uma faceta ainda atual do Ministério Público. 

Os anseios do Ministério Público quanto a uma melhor conformação de seu perfil 

institucional como órgão de controle e agente de transformações sociais, verdadeiro defensor 

da sociedade, inclusive como movimentos endógenos pela racionalização e reestruturação da 

instituição, assim como as perspectivas e desafios da Defensoria Pública no aspecto da sua 

estruturação e reforço orgânico, entretanto, podem gerar reflexos nesse emaranhado de funções 

e atuações institucionais, ao menos no que concerne à localização das duas instituições na 

primeira onda renovatória de acesso à justiça, haja vista a possibilidade de uma melhor 

demarcação das funções de cada instituição no sistema de justiça a partir desses movimentos.  

Ultrapassadas as duas primeiras ondas renovatórias, vale esclarecer que a terceira onda 

de acesso à justiça guarda relação com modificações nos procedimentos, bem como com a 

possibilidade de oferta de outras instâncias diversas do Poder Judiciário para fins de produção 

e de realização da justiça.  

                                                
415 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos fundamentais sociais: Considerações acerca da legitimidade política 

e social do Ministério Público e do sistema de Justiça para sua tutela. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, 

p. 196. 
416 CARVALHO, Leandro de. As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do acesso à ordem jurídica justa. 

Revista de Processo 156. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 204-224.  
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Nesse sentido, a colocação de instrumentos a disposição do Ministério Público, a 

exemplo do inquérito civil e do termo de ajustamento de conduta, assim como o 

desenvolvimento de uma cultura de resolutividade nas situações submetidas à instituição, em 

detrimento de um perfil demandista, permite a sua inserção no contexto da terceira onda 

renovatória. 

Robson Godinho, numa conjugação do perfil constitucional do Ministério Público com 

a teoria de acesso à justiça desenvolvida por Cappelletti e Garth, enxerga instrumentos para a 

realização das três ondas pelo Ministério Público, destacando que a segunda onda, 

praticamente, se confunde com o conceito moderno do Ministério Público no direito 

brasileiro417. 

Na mesma trilha, Maria Tereza Sadek justifica ser possível sustentar a presença do 

Ministério Público, a um só tempo, nas três ondas de ampliação do acesso à justiça de 

Cappelletti e Garth, haja vista que cuidando de providenciar assistência jurídica, insere-se na 

primeira onda; processando demandas relacionadas a direitos difusos, navega na segunda onda; 

por derradeiro, buscando a solução de conflitos por meio da simplificação de procedimentos e 

de canais extrajudiciais, alcança também a terceira onda renovatória.  418 

Outrossim, a Defensoria Pública, a partir de sua ampla atribuição na esfera contenciosa 

e consultiva, na seara judicial e extrajudicial, também pode ser inserida nessa terceira onda de 

acesso à justiça, o que revela em relação a essa instituição instrumentos para a realização das 

três ondas de Cappelletti, a exemplo do que ocorre com o Ministério Público.  

Enfim, ao revés do que por anos se replicou acerca da perfeita e estrita correlação da 

Defensoria Pública e do Ministério Público, respectivamente, com a primeira e com a segunda 

ondas renovatórias de Mauro Cappelletti, a breve abordagem autoriza a conclusão de que as 

instituições acima mencionadas, embora genuinamente relacionadas a uma ou outra onda 

renovatória de acesso à justiça, não se situam mais de maneira estanque em nenhuma delas, 

vivenciando uma sobreposição entre as ondas renovatórias. 

Ressalte-se a propósito disso, que embora a inserção em mais de uma onda renovatória, 

o ideal é que cada instituição cumpra seu papel nos estritos termos do seu perfil constitucional, 

papel relevante para o acesso a uma ordem jurídica justa. 

                                                
417 GODINHO, Robson Renault. Notas Acerca da Capacidade Postulatória do Ministério Público. p. 223-239. In: 

CHAVES, Cristiano; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (Org.). Temas Atuais do 

Ministério Público: A atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumem 

Juris, 2010, p. 224.   
418 SADEK, Maria Tereza. Cidadania e Ministério Público. In: SADEK, Maria Tereza (Org.). Justiça e Cidadania 

no Brasil. São Paulo: Sumaré. 2000, p. 24. 



177 

 

 

7.2 DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS: DA ATUAÇÃO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA AO CARÁTER RESIDUAL DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

 

Propõe-se aqui a busca por uma interpretação adequada do artigo 127 da Constituição 

Federal, notadamente em relação à missão do Ministério Público para a defesa dos direitos 

individuais indisponíveis, o que se faz também através de um cotejo entre a Defensoria Pública 

e o Ministério Público, isso porque as missões daquele e o seu perfil constitucional somente 

podem ser avaliados a partir da percepção de que a instituição integra um sistema de justiça, 

direcionado à realização dos fins do Estado Democrático de Direito.  

Reconhece-se, pois, que a Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público, 

textualmente, no seu artigo 127, a missão institucional de defender os direitos individuais 

indisponíveis. Acontece que, por outro lado, conferiu à instituição um perfil de defensora da 

sociedade, de órgão de controle e agente de transformação social, através da defesa e da 

realização de interesses sociais, sendo essa a sua marca de renascimento em 1988, ao lado da 

desvinculação dos Poderes do Estado e da independência que passou a gozar para a realização 

do seu desiderato constitucional. 

Nesse sentido, embora a atuação do Ministério Público como órgão agente na defesa 

de direitos individuais indisponíveis, consoante já apontado em capítulos anteriores, venha 

sendo propalada pela doutrina, exercitada pelos membros da instituição e enfrentada pelos 

tribunais de maneira pouco refletida e sem compromissos além de uma interpretação gramatical 

do artigo 127 da Constituição Federal, compreende-se haver na delimitação dessa missão 

institucional um problema de interpretação, a ser enfrentado também através do cotejo acima 

anunciado, haja vista a existência de um sistema de Justiça e de proteção a direitos que não se 

encerra no Ministério Público. 

Em lições preliminares sobre a interpretação do Direito, Eros Roberto Grau destaca 

que interpretar é identificar e delimitar o sentido de algo. Logo, interpretar o Direito é 

compreender o sentido da norma jurídica, o que deve ocorrer, independentemente da linguagem 

se apresentar ambígua ou imprecisa, haja vista que interpretar e aplicar o Direito fazem parte 

de uma única ação419.  

                                                
419 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 5ª ed. São Paulo: 

Malheiros, p. 25- 26. 
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Ainda nesse contexto, Elíso Bastos, compreende o Direito como linguagem decorrente 

da produção humana, um fenômeno cultural, de modo que o apresenta como um veículo de 

comunicação, com alta carga valorativa420.   

A propósito do alcance da hermenêutica e da interpretação, Erick Wilson Pereira e 

Arlley Andrade de Sousa observam que estão associadas à comunicação, havendo no caso da 

interpretação constitucional uma relação comunicativa entre a sociedade e a comunidade 

jurídica, como receptoras de um conjunto de mensagens normativas, e o legislador constituinte 

originário, emissor dessas mensagens, funcionando, então, o intérprete como mediador nessa 

relação.421 

Capta-se, pois, que a solução de todo o imbróglio relacionado ao balizamento da 

missão institucional do Ministério Público na defesa, como órgão agente, de direitos individuais 

indisponíveis se assenta na relação comunicativa e na transmissão das mensagens normativas 

do constituinte à comunidade jurídica, através da adequada interpretação do 127 da 

Constituição Federal.  

Note-se nesse contexto que, conforme Paulo Bonavides, a interpretação constitucional 

é um processo intricado, a ser desenvolvido diante de uma compreensão sistemática da 

Constituição Federal e dos seus aspectos evolutivos, de maneira a exigir do intérprete, para a 

análise de partes constitucionais, além de uma percepção global, também o acompanhamento 

das variações dinâmicas da Constituição422. 

É isso o que se extrai também de J.J Gomes Canotilho que, situando o problema da 

interpretação constitucional, adverte ser a interpretação da Constituição uma interpretação-

concretização de uma hard law, não de uma soft law, bem como que as regras e princípios 

constitucionais decorrentes dessa interpretação são vinculantes, e não apenas diretivas423. 

Assim, ainda que possa parecer clarividente a missão do Ministério Público na defesa 

dos direitos individuais indisponíveis, se revela necessário interpretar o artigo 127 da 

Constituição Federal, eis que, consoante Eros Roberto Grau, a interpretação do Direito não está 

                                                
420 BASTOS, Elísio. Interpretação Constitucional: a quem cabe a tarefa de concretizá-la? p. 241- 255. In: Revista 

de Direito Constitucional e Internacional. Ano 10. n. 41. Outubro- dezembro 2002. São Paulo: Revista dos 
Tribunais.p.242- 243. 
421 PEREIRA, Erick Wilson. SOUSA, Arlley Andrade de. A hermenêutica constitucional como instrumento 

importante, mas não suficiente para a efetivação do sentimento de constituição. In: Hermenêutica Jurídica 

(recurso eletrônico on-line). SOBREIRA FILHO, Enoque Feitosa, BEÇAK, Rubens; COELHO, Saulo de Oliveira 

Pinto (Coord.). Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em http://www.conpedi.org.br/publicacoes>. Acesso 

em: 10 jul. 2016. 
422 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 140. 
423 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina. 

2003, p.1199. 

http://www.conpedi.org.br/publicacoes%3e
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restrita a situações nas quais haja ambiguidade ou imprecisão, sendo essa uma visão 

ultrapassada424.  

Ademais, para uma adequada interpretação do artigo 127 da Constituição Federal não 

basta o recurso ao clássico método gramatical e a análise semântica e isolada das palavras 

empregadas no texto do dispositivo. Perceba-se, inclusive, que consequências várias, inclusive 

de caráter social decorrem da interpretação, que uma vez firmada, acaba sendo replicada 

impensadamente, ocasionando, por vezes, o desenvolvimento de padrões de atuação, que não 

refletem o desejo constitucional.  

No ensejo, Paulo Bonavides destaca haver peculiaridades na interpretação 

constitucional, haja vista a natureza política das normas, o que decorrente dos seus conteúdos 

de regência da estrutura fundamental do Estado, de atribuição de competência aos poderes, de 

definição de direitos fundamentais e de fixação de comportamentos de órgãos estatais. Assim, 

previne que as normas têm um conteúdo político e social, o que reflete no método interpretativo 

aplicável425. 

Daí porque aos métodos clássicos de interpretação, a saber: gramatical, lógico, 

sistemático, histórico, sociológico e teleológico ou finalista foram agregados outros 

direcionados a interpretação constitucional, os quais, consoante Erick Wilson Pereira e Arlley 

Andrade de Sousa, não afastam a relevância dos primeiros, tampouco os excluem.426 

Paulo Bonavides elenca como novos métodos interpretativos constitucionais o método 

integrativo ou científico-espiritual e o método interpretativo de concretização, ressaltando a 

origem do primeiro em Smend, assim como a concepção sistêmica e espiritual ou axiológica 

com a qual o intérprete encara a Constituição, pautando-se também na forma de Estado e nos 

valores e sentido por ela conferidos às normas constitucionais.427 

Para além disso, J.J Gomes Canotilho reúne em um catálogo princípios tópicos de 

interpretação constitucional como pontos de referência obrigatórios, a dizer: princípio da 

unidade da constituição, princípio do efeito integrador, princípio da máxima efetividade, 

princípio da conformidade constitucional, princípio da concordância prática e princípio da força 

                                                
424 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 5. ed. São Paulo: 

Malheiros, p. 25- 26. 
425 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 470-471. 
426 PEREIRA, Erick Wilson. SOUSA, Arlley Andrade de. A hermenêutica constitucional como instrumento 

importante, mas não suficiente para a efetivação do sentimento de constituição. In: Hermenêutica Jurídica 

(recurso eletrônico on-line). SOBREIRA FILHO, Enoque Feitosa, BEÇAK, Rubens; COELHO, Saulo de Oliveira 

Pinto (Coord.). Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em http://www.conpedi.org.br/publicacoes>. Acesso 

em: 10 jul. 2016. 
427 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 489-492. 

http://www.conpedi.org.br/publicacoes%3e
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normativa da Constituição, que se revelam instrumentais para a interpretação constitucional e 

para os fins aqui pretendidos428.  

Pois bem, fixados os referenciais necessários à interpretação do artigo 127 da 

Constituição Federal, especificamente em relação à missão institucional do Ministério Público 

para a defesa de direitos individuais indisponíveis, assim como já destacada a 

indispensabilidade de uma concepção sistêmica da Constituição Federal, vale o destaque de 

alguns aspectos.  

Conforme já pontuado, a Constituição de 1988, imersa nos anseios da sociedade 

brasileira que superava um período de mais de vinte anos de instabilidade política e 

institucional, adotou o Estado Democrático de Direito e em razão disso conferiu uma especial 

atenção ao sistema de justiça e aos órgãos dele integrantes. 

Assim, outorgou ao Ministério Público um perfil de defensor da sociedade, de órgão 

de controle e agente de transformação social, através da defesa e da realização de interesses 

sociais, cometendo-lhe, ainda, a missão de defender os direitos individuais indisponíveis.  

 Ademais, inovando na seara do sistema de justiça, a Constituição Federal de 1988, 

institucionalizou um novo agente nesse cenário, a Defensoria Pública, genuinamente 

vocacionada à defesa dos indivíduos necessitados e direcionada à promoção da justiça social, 

através da realização do princípio da isonomia e da oferta de possibilidades de acesso à justiça 

e aos direitos aos hipossuficientes. 

Observe-se, pois, que no contexto no qual foram apresentadas, esquematicamente, as 

instituições se situam em esferas diversas contidas em uma esfera maior, o sistema de Justiça. 

O Ministério Público em uma esfera dominada por interesses da coletividade, por interesses 

sociais. A Defensoria Pública em uma esfera habitada por interesses individuais.  

Ocorre que entre essas esferas há pontes de comunicação, dentre as quais se situa uma 

ponte na qual se alocam os direitos individuais indisponíveis, que transitam entre as esferas do 

Ministério Público e da Defensoria em virtude, respectivamente, da indisponibilidade e da 

natureza individual. 

É, pois, na identificação da melhor esfera para acolher e defender esses interesses, sem 

que isso importe uma implosão da ponte, que se concentram os esforços interpretativos para a 

definição do sentido normativo do artigo 127 da Constituição Federal, pontualmente no que se 

refere a defesa de direitos individuais indisponíveis. 

                                                
428 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina. 

2003, p. 1223- 1226. 
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Antes da dissecção da questão, importa notar que ambas as instituições encontraram 

terreno fértil para desenvolvimento e empoderamento no âmbito da Constituição Federal de 

1988 e do Estado Constitucional de Direito. 

Nesse sentido, o Ministério Público ganhou relevo como órgão de controle e indutor 

de transformações sociais dado o amplo leque de interesses sociais previstos na Carta Magna e 

a presunção de hipossuficiência da sociedade credora desses direitos, bem como em razão da 

fragilidade das instituições político-institucionais e da necessidade de um agente externo para 

velar pela estabilidade institucional, bem como pelos valores democráticos. 

Afirmou-se, portanto, como instituição decorrente do Estado Democrático de Direito, 

agente construtivista e transformador da realidade social, fiador da vontade geral, essa 

percebida no contexto de rousseauniano, já amplamente discutido nos capítulos instrumentais. 

Assim, a partir de uma percepção da forma de Estado adotada concluiu-se em tópicos 

anteriores o Ministério Público como instituição republicana, instrumento de cobrança das 

promessas do Estado Social, na qual depositados os anseios da sociedade ávida pelo 

fortalecimento das instituições, pela estabilidade democrática, pelo respeito à ordem jurídica e 

pelo cumprimento das promessas que marcaram o momento de ruptura, de maneira a se 

caracterizar como um órgão de defesa social, encarregado, de postular as prometidas 

transformações sociais, em perseguição aos interesses sociais coletivizados. 

A Defensoria Pública, por sua vez, também no mesmo cenário político, apresentou-se 

como uma trincheira para o indivíduo necessitado, sendo decorrência direta da solidariedade e 

da isonomia apregoadas pelo Estado Constitucional de Direito.    

A partir disso é possível inferir que ambas se apresentam como instituições 

assecuratórias de direitos e garantias constitucionais na concretização dos valores do Estado 

Democrático de Direito, cada uma, no entanto, com um viés, os quais foram muito bem 

definidos. O Ministério Público como instituição operativa para o fortalecimento da sociedade 

e dos interesses sociais. A Defensoria Pública como operativa para fortalecimento do indivíduo 

e, preponderantemente, dos direitos individuais.  

Relembre-se que nos Estados Democráticos nos quais ocorreu uma democracia tardia, 

dada a pobreza organizacional, a defesa dos direitos transindividuais foi canalizada para o 

Ministério Público, o que ocorreu no Brasil, no contexto de uma democracia que buscava se 

consolidar, e se apresentou como medida adequada à proteção e salvaguarda desses direitos 

quando carregados de interesse social. 

Pode-se, pois, falar que o Ministério Público no exercício da vontade geral e na busca 

pelo bem comum se ocupa dos interesses sociais coletivizados para assim fortalecer os 
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indivíduos, possibilitando a implementação, para toda a sociedade e para os seus indivíduos, 

dos direitos prometidos no Estado Social, o que, então, reforçará a emancipação e as 

possibilidades individuais.  

A Defensoria Pública, por outro lado, percorre o caminho inversos, para, no interesse 

dos indivíduos, facilitar-lhes o exercício de direitos e, portanto, assegurando a isonomia, 

contribuir no propósito solidário de busca pelo bem comum.   

Esse contraste está muito bem delimitado no contexto constitucional e na quadratura 

do Estado Democrático de Direito, de maneira que sob a perspectiva de um método de 

interpretação científico-espiritual não pode escapar da análise do intérprete. 

Assim, a interpretação do artigo 127 da Constituição Federal e a construção de um 

sentido para a atuação do Ministério Público na defesa de direitos individuais indisponíveis 

perpassa, necessariamente, pela compreensão do seu perfil e do perfil da Defensoria Pública no 

cenário constitucional brasileiro, bem como por princípios de interpretação constitucional 

conducentes à concretização normativa do Estado Democrático de Direito.  

Relembre-se aqui o processo intricado que é a interpretação constitucional, bem como 

a exigência de que o intérprete atente para a compreensão sistêmica e para os aspectos 

evolutivos que circundam o texto constitucional.   

Acerca da temática, Paulo Bonavides expõe que a interpretação das normas 

constitucionais é regida por critérios valorativos extraídos do sistema constitucional, de maneira 

que a análise interpretativa não pode ser realizada de maneira insular e à margem do amplo 

contexto derivado do sistema constitucional, sob pena de se apresentar suspeita ou falha. Nesse 

sentido, esclarece que nenhuma norma de organização ou de construção do Estado será idônea 

fora dos limites da interpretação sistemática, única capaz de exprimir o correto alcance e grau 

de eficácia das normas constitucionais, desde que aliada a uma análise interpretativa também 

pautada no critério evolutivo e nas transformações e variações de sentido do texto normativo 

diante da realidade constitucional. 429    

Nesse norte, um sentido interpretativo para a atuação do Ministério Público na defesa 

de direitos individuais indisponíveis encontra limites na sistematicidade da Constituição 

Federal, na harmonia entre as instituições integrante do sistema de justiça e na inadmissibilidade 

de atribuições superpostas.  

Perceba-se aqui, portanto, a impossibilidade de destacar o Ministério Público das 

funções essenciais à justiça e mesmo do sistema de administração da justiça. Ao revés, para 

                                                
429 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 140. 
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uma adequada interpretação constitucional, o olhar sobre as atribuições daquele deve ser 

lançado com uma visão periférica ativada, de maneira a enxergar o contexto em que inserido 

no corpo da Constituição.  

Vale lembrar nesse contexto a clássica expressão de Eros Roberto Grau no sentido de 

que o direito não se interpreta em tiras430. Não se desconhece que na oportunidade o autor se 

referia a interpretação jurídica de maneira geral, não à interpretação constitucional, de todo 

modo, a demonstração da sistematicidade na expressão é muito forte, daí porque pertinente o 

recorte.  

Na temática da interpretação sistemática e da concepção da Constituição como um 

sistema convém esclarecer, conforme Erick Wilson Pereira e Arlley Andrade de Sousa, que o 

dever do intérprete é a busca pela potencialização da concretização de soluções hermenêuticas 

conciliatória, que promovam uma coesão político-social431. 

Nesse contexto e dada a existência de instituição do sistema de justiça ontologicamente 

direcionada à defesa do indivíduo, à qual compete a defesa dos direitos individuais dos 

necessitados, sem qualquer exclusão ou critério de diferenciação em razão de eventual 

indisponibilidade do direito, revela-se intuitivo o questionamento acerca da possibilidade de 

superposição de atribuições e de instituições no âmbito do Estado Democrático de Direito.  

A propósito da superposição entre instituições, Lenio Streck observa que num Estado 

Social as necessidades são infindáveis, entretanto, o Estado tem limites, os quais impõem 

interpretação pautada em responsabilidade e na integridade do Direito, sendo necessário 

delimitar as atribuições de cada instituição, conforme a sua vocação constitucional.432  

No ensejo, Lenio Streck questionando a amplitude da decisão do Supremo Tribunal 

Federal quanto à legitimidade ampla da Defensoria Pública para a proposição de ações de 

natureza coletiva faz comentários, integralmente aplicáveis ao que se discute aqui. No ponto, 

afirmando que o Brasil não pode se dar ao luxo de manter instituições superpostas, lança à 

reflexão o questionamento de quanto o país dispõe de recursos e está disposto a gastar e a 

                                                
430 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 5. ed. São Paulo: 

Malheiros, p. 44. 
431 PEREIRA, Erick Wilson. SOUSA, Arlley Andrade de. A hermenêutica constitucional como instrumento 

importante, mas não suficiente para a efetivação do sentimento de constituição. In: Hermenêutica Jurídica 

(recurso eletrônico on-line). SOBREIRA FILHO, Enoque Feitosa, BEÇAK, Rubens; COELHO, Saulo de Oliveira 

Pinto (Coord.). Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em http://www.conpedi.org.br/publicacoes>. Acesso 

em: 10 jul. 2016. 
432 Legal Opinion ofertada por Lenio Luiz Steck na ADI 3.943 do STF. p. 7. Disponível em: 

<http://s.conjur.com.br/dl/streck-defensor-debatem-competencia1.pdf>. Acesso em: 10 maio 2016. 
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investir, enquanto comunidade política, em assistência jurídica, quantos servidores públicos 

deseja e necessita remunerar para perseguirem um mesmo fim.  433   

Efetivamente, se não refletida a atuação do Ministério Público na defesa de direitos 

individuais indisponíveis, ela poderá se superpor à Defensoria Pública, gerando, sim, custos 

para a sociedade, custos não apenas limitados a aspectos orçamentários ou financeiros, mas 

também relacionados a um possível comprometimento da eficiência de sua missão primordial 

como órgão de controle e de transformação social, no interesse social.   

Nesse ponto, vale um breve aparte para aclarar que o Estado Social, efetivamente, 

importa em custos que recaem sobre os contribuintes, os quais devem, portanto, ainda que 

representados por legisladores, manifestar vontade quanto à amplitude desse Estado Social.  

Observe-se acerca desses custos com Ministério Público e com Defensoria Pública, 

que, por ocasião da Assembleia Nacional constituinte, o povo, através dos constituintes, 

consentiu com a assunção de encargos para a manutenção do Ministério Público como 

instituição vocacionada a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

socais e indisponíveis da sociedade, bem como para a estruturação da Defensoria Pública como 

instituição direcionada a prestar assistência jurídica ao indivíduo necessitado.   

Ressalte-se, por oportuno, que até 1988 não havia ocorrido a institucionalização do 

serviço de assistência jurídica gratuita aos necessitados, que, em diversas localidades era 

desempenhado pelo Ministério Público. 

Advirta-se, ainda, que a aderência da defesa dos direitos individuais indisponíveis às 

missões do Ministério Público pode ter decorrido, inclusive, da necessidade de manter em 

segurança esses direitos até a efetiva implantação e organização da Defensoria Pública, de 

maneira que essa perspectiva histórica e evolutiva não pode ser deixada à margem em uma 

interpretação constitucional do artigo 127 da Constituição Federal.     

No contexto dos custos do Estado Social, chama atenção, outrossim, a limitação 

constitucional dos serviços da Defensoria Pública aos hipossuficientes financeiramente, o que 

permite inferir que não houve a intenção de uma ampliação ilimitada do serviço de assistência 

jurídica, sendo ele destinado, genuinamente, aos necessitados econômica e financeiramente.  

Essa concepção sistêmica, o contexto político, social, os aspectos evolutivos, bem 

como o papel desenvolvido por cada uma das duas instituições cotejadas na quadratura do 

Estado Democrático de Direito, como já insistentemente repetido, merecem sopesamento na 

interpretação do artigo 127 da Constituição Federal. 

                                                
433 Legal Opinion ofertada por Lenio Luiz Steck na ADI 3.943 do STF. p. 7. Disponível em: 

<http://s.conjur.com.br/dl/streck-defensor-debatem-competencia1.pdf>. Acesso em: 10 maio 2016, p. 11. 
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Diante disso, a interpretação mais consentânea com os desígnios da Constituição 

Federal de 1988 frente aos aspectos sistêmico, histórico, político, social e evolutivo acima 

demonstrados, é a que harmoniza as instituições do sistema de justiça, fixando um caráter 

residual na atuação do Ministério Público na defesa dos direitos individuais indisponíveis, haja 

vista o papel prevalente da Defensoria Pública no mister de defesa dos indivíduos e dos direitos 

de titularidade individual, consoante já sinalizado em diversas oportunidades.  

Nesse sentido, vale perceber que essa interpretação alcança a percepção global da 

Constituição de 1988, uma vez que parte, inclusive, da função de cada uma das instituições no 

Estado Democrático de Direito, assegurando, ainda, uma solução hermenêutica conciliatória e 

integrativa, que promove uma coesão política e social, eis que mantém os direitos sob proteção, 

sem desvirtuar os perfis constitucionais de cada uma das instituições. 

Assim, dado o perfil e a vocação constitucional genuínos da Defensoria Pública para 

a defesa dos direitos individuais, disponíveis ou não, deve a tutela desses ficar, primariamente, 

sob a sua responsabilidade diante do seu papel como instituição operativa para o fortalecimento 

do indivíduo necessitado. 

Da mesma forma, a defesa de direito individual, indisponível ou não, de indivíduo que 

não se enquadre no parâmetro de necessidade para fins de atendimento pela Defensoria Pública, 

deve ser patrocinada pela advocacia privada, haja vista que a assistência jurídica integral e 

gratuita está restrita aos necessitados, tendo sido muito clara a limitação imposta pelo 

constituinte originário quanto à amplitude desse custo social.  

Dessa forma, promove-se uma harmonização entre as funções essenciais à justiça, sem 

prejuízo aos direitos, reservando-se ao Ministério Público a conformação como órgão de defesa 

social, nitidamente decorrente do Estado Democrático de Direito, que o concebeu como 

instrumento de postulação das transformações sociais prometidas para a sociedade. 

O sentido interpretativo aqui alcançado para a defesa dos direitos individuais 

indisponíveis pelo Ministério Público, todavia, não afasta a possibilidade residual e excepcional 

dessa atuação, isso porque a ideia aqui sustentada não desconhece a possibilidade de ampliação 

do conceito de interesse social, como aquele interesse da coletividade, da sociedade como um 

todo, relacionado à percepção do bem comum e dos bens mais relevantes à sociedade, para nele 

compreender também os interesses individuais indisponíveis, dada o óbvio interesse da 

sociedade em vê-los respeitados e protegidos. Ademais, também não olvida do caráter de órgão 

de controle que reveste a instituição e, portanto, a põe em movimento quando violados os 

interesses associados ao bem comum e a vontade geral.  
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Portanto, além de não negar a possibilidade de movimentação do Ministério Público 

na defesa dos direitos individuais indisponíveis, a interpretação sugerida reconhece a relevância 

dessa missão, dada a dimensão fiscalizadora e transformadora conferida à instituição por 

ocasião da Constituição Federal de 1988. 

Esquematicamente, recuperando-se a ilustração mencionada linhas atrás, não se aventa 

a implosão da ponte que interliga a esfera da Defensoria Pública e do Ministério Público na 

defesa dos direitos individuais. Propõe-se que a ponte seja mantida recolhida e em situações 

excepcionais e de caráter residual, seja posta à disposição dos interesses individuais 

indisponíveis, a fim de que se abriguem e recebam proteção na esfera do Ministério Público. A 

ponte que, pela interpretação gramatical do dispositivo, se apresenta como ambiente ordinário 

de circulação, passaria a funcionar como ambiente de circulação restrito a situações de 

emergência, uma espécie de rota de fuga. 

Assim, sugere-se, que a interpretação do artigo 127 da Constituição Federal em relação 

à defesa de direitos individuais indisponíveis pelo Ministério Público autorize, a princípio, uma 

atuação desse como órgão agente nas hipóteses nas quais em razão de estruturação inadequada 

ou por qualquer outra falha no serviço o indivíduo restar desamparado e sem assistência pela 

Defensoria Pública ou mesmo pela advocacia privada, que pode, hipoteticamente, por exemplo, 

não existir em determinada localidade. 

Nesses casos, fixada a vocação ministerial para a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos valores dele decorrentes, assim como a sua caracterização como fiador desses 

valores, reconhece-se a possibilidade de atuação da instituição, em caráter residual, na defesa 

de direitos individuais indisponíveis. 

Vale notar, tendo em vista a discussão já lançada acima em relação a amplitude do 

Estado Social, que uma interpretação diversa dessa proposta levaria a situações absurdas, 

consoante abaixo se delineará. 

Ora, se interpretada a disposição constitucional que atribui ao Ministério Público a 

defesa de direitos individuais indisponíveis a partir da perspectiva de possibilidade de 

superposição de instituições, admitir-se-ia que determinado indivíduo necessitado, ainda que 

existente Defensoria Pública instalada e operante na localidade, independentemente de qualquer 

falha na prestação do serviço de assistência jurídica, buscasse o Ministério Público no afã de 

ajuizar ação para o fornecimento de medicamento de uso contínuo, estando a instituição 

compelida a atuar em defesa desse indivíduo. Note-se que nessa situação, o Estado custearia 

em favor dos necessitados dois serviços com a mesma finalidade, dada a inexistência de ordem 

de preferência para acioná-los e para que esses atuem. 
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Mais grave do que isso, caso interpretada a defesa dos direitos individuais 

indisponíveis pelo Ministério Público como uma missão plena e incondicionada da instituição, 

afastando-se o caráter residual aqui proposto, dado que a Constituição Federal não limita a 

atuação do Ministério Público a um público hipossuficiente econômico, admitir-se-ia que 

determinado indivíduo, ainda que muito abastado e mesmo que existissem advogados na 

localidade, independentemente de qualquer óbice para a contratação de um causídico, buscasse 

o Ministério Público no afã de ajuizar ação para o fornecimento de medicamento de uso 

contínuo, estando a instituição compelida a atuar em defesa desse indivíduo. Nessa situação, o 

Estado, que não assegura assistência jurídica irrestrita, mas apenas aos necessitados, custearia, 

por via reflexa, uma assistência jurídica reflexa, por intermédio do Ministério Público. 

Vale repetir que não se tenciona aqui afastar a relevância da defesa dos direitos 

individuais indisponíveis pelo Ministério Público, afinal, como órgão de controle e fiador dos 

interesses mais caros à sociedade, é uma esfera protetiva para o indivíduo, embora sempre 

direcionado pela vontade geral, pelo interesse social. Projeta-se apenas uma conformação disso 

com o perfil da instituição e com o sistema constitucional.  

Em razão disso não se nega que situações excepcionais, a exemplo das deficiências 

estruturais da Defensoria Pública, ainda justificam uma atuação do Ministério Público na defesa 

dos direitos individuais indisponíveis. Alie-se a essas hipóteses também aquelas relacionadas 

situações de extremo risco ou vulnerabilidade as quais, eventualmente, sujeitos os 

hipervulneráveis, crianças e adolescente, pessoas com deficiência e idosos, que impedem os 

sujeitos de direito até mesmo de decidir ou de buscar auxílio junto a outras instituições.  

Combate-se apenas a interpretação descompromissada com o contexto constitucional 

e inconsequente com os perfis das instituições integrantes do sistema de justiça ou pior que isso, 

uma repetição exaustiva do texto constitucional, como se ele a norma fosse. 

Vale um aparte, nesse ponto, para observar a distinção entre o texto e a norma. No 

sentido, Eros Roberto Grau esclarece que texto e norma não se identificam, sendo o primeiro o 

conjunto de enunciados e disposições, que se transmudará em norma, por ocasião da 

interpretação434.  

Retomando a questão das atribuições do Ministério Público e do seu perfil, lembre-se, 

aqui, um clássico julgado do Supremo Tribunal Federal, que embora não esteja relacionado à 

defesa de um direito individual indisponível pelo Ministério Público, ainda no ano de 1998, 
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realizou um cotejo entre as funções da Defensoria Pública e do Ministério Público. Por ocasião 

do julgamento do Recurso Extraordinário 147.776-8, de Relatoria do Ministro Sepúlveda 

Pertence, o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade progressiva do artigo 68 do Código de 

Processo Penal então vigente, o qual atribuía ao Ministério Público a legitimidade para a 

propositura de ação de reparação de dano decorrente de conduta criminosa, haja vista que 

embora institucionalizado pela Constituição Federal de 1988 órgão destinado à assistência 

jurídica ainda não tinha ocorrido a sua implementação. Colocando-se em termos práticos, 

reconheceu-se que quando a Constituição cria uma instituição e lhe atribui determinado poder 

ou função pública, a presunção é que o faça em caráter privativo, de modo a excluir a ingerência 

na matéria de outros órgãos. Todavia, decidiu-se que o Ministério Público permaneceria 

atuando naquelas situações até que o comando constitucional para a criação e para a 

estruturação de Defensorias Públicas fosse implementado, embora tenha sido reconhecido que 

a assistência judiciária não mais lhe competia.435 

Chama atenção que quase trinta anos após a promulgação da Constituição Federal e 

quase vinte anos após o julgado acima mencionado, tenha havido certo retrocesso interpretativo 

no que tange às decisões judiciais, haja vista a tendência jurisprudencial atual ser no sentido de 

interpretação literal e ilimitada da atuação do Ministério Público em defesa de direitos 

individuais indisponíveis, consoante afirmado no terceiro capítulo436.  

Ainda quanto à interpretação do artigo 127 da Constituição Federal, a título de reforço 

argumentativo, convém trazer, novamente, os apoios dos princípios orientadores dessa 

atividade. Nesse sentido, o princípio da unidade da constituição, consoante J.J Gomes 

Canotilho, orienta a interpretação de modo a evitar contradições entre as normas 

constitucionais, obrigando o intérprete a considerar a Constituição de maneira global, na 

procura de harmonizar os espaços e tensões existentes. Ademais, o princípio do efeito 

integrador indica que na solução dos problemas constitucionais deve ser dada preferência aos 

pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política437. 

Frente a esses princípios de interpretação constitucional, ratifica-se como o melhor 

caminho para a questão o que revela a natureza residual da atuação do Ministério Público na 

                                                
435 Recurso Extraordinário n. 147.776-8. 
436 Ressalve-se, mais uma vez, que o estudo não se dirige, especificamente à legitimidade do Ministério Público 
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atentando para a melhor interpretação do artigo 127 da Constituição Federal, a fim de iluminar uma postura 

institucional coerente com o perfil constitucional do Ministério Público, postura essa a ser adotada endogenamente 

e incorporada a um atuar no campo extraprocessual. 
437 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina. 

2003, p. 1222-1224. 
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defesa de direitos individuais indisponíveis, haja vista, como já ressaltado, a harmonização e a 

integração que esse viés interpretativo promove entre as instituições do sistema de justiça e os 

seus perfis constitucionais, sem que isso acarrete qualquer prejuízo aos titulares dos direitos 

individuais indisponíveis em jogo, tampouco ônus ou sobrecargas ao Estado.  

Relembre-se, por conveniente, que no curso do trabalho foi apresentada a divisão que 

Marcelo Pedroso Goulart faz das atividades do Ministério Público em objetivos, missões e 

funções, subdividindo essas últimas em principais e acessórias, essas as atividades secundárias 

que podem ser exercidas ou não pelo Ministério Público438. 

Pois bem, em prestígio a essa categorização e frente a perspectiva interpretativa aqui 

relacionada se revela possível enquadrar, de maneira fundamentada, a defesa dos direitos 

individuais indisponíveis como função acessória do Ministério Público.   

Nesse contexto interpretativo, aliás, vale anotar a conveniência de uma filtragem 

constitucional para a interpretação das leis infraconstitucionais que tratam da temática da 

atuação do Ministério Público na defesa de direitos individuais indisponíveis, a exemplo do 

Estatuto da Criança e do Adolescente439, do Estatuto Idoso440, do Código de Defesa do 

Consumidor441e da Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência442, 

também sob esse viés de ideias e argumentos.  

Para além disso, tendo em vista o amplo espectro da atuação do Ministério Público 

como órgão agente, com atribuições e poderes no campo processual e extraprocessual, a 

natureza residual da atuação deve permear, também, as rotinas administrativas dos órgãos de 

execução, de maneira que as demandas e os atendimentos individuais que cheguem ao 

Ministério Público devem ser filtrados já num primeiro momento e, eventualmente, 

redirecionados na hipótese de não autorizarem um atuação compatível com o perfil 

constitucional conferido à instituição. 

Perceba-se, pois, a relevância de, endogenamente, o Ministério Público melhor refletir 

e amadurecer essa temática, haja vista a constante necessidade de enquadrar-se no perfil 

constitucional que lhe foi desenhado pela Constituição Federal de 1988 e otimizar seu trabalho, 

inclusive, com o rompimento de exercícios funcionais tradicionais e com o aponderamento da 

                                                
438 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina. 

2003, p. 168-182. 
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sua vocação social controladora e transformadora, somente através da qual poderá realizar a 

vontade geral, atendendo aos fins do Estado Democrático de Direito.       

Em retomada ao que se falou, numa síntese conclusiva acerca da defesa dos direitos 

individuais indisponíveis: entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, vale destacar o 

reconhecimento de que a problemática quanto a essa missão institucional do Ministério Público 

reside na interpretação constitucional do artigo 127 da Constituição Federal, bem como a 

adoção dos princípios da unidade e do efeito integrador e do método hermenêutico científico-

espiritual em busca de uma adequada interpretação. Convém, por fim, consignar que, após uma 

dissecação dos aspectos sistêmicos, evolutivos, sociais e políticos relacionados ao tema e num 

cotejo entre as duas instituições, alcançou-se como resultado do processo interpretativo e, 

portanto, como sentido mais adequado para o artigo 127 da Constituição Federal aquele que 

compreende como de natureza residual a atuação do Ministério Público na defesa de direitos 

individuais indisponíveis, haja vista a prevalência da Defensoria Pública para o desempenho 

desse mister.  
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8 CONCLUSÃO 

 

O Ministério Público é órgão estatal de extração constitucional, vocacionado à defesa 

dos interesses da sociedade, como agente de transformação social, e ao controle da engrenagem 

dos Poderes da República e da Democracia, de maneira que a sua atuação deve guardar estrita 

relação com o perfil e com a finalidade que a Constituição Federal o reservou. 

Assim, como órgão agente na defesa de direitos individuais indisponíveis somente 

encontra espaço e justificativa no cenário constitucional quando atua para a concretização das 

finalidades acima indicadas.    

Até a conformação do Ministério Público como uma instituição garantidora da 

sociedade, no entanto, foi percorrido um longo processo evolutivo, que caminhou juntamente 

com a gênese e com as transformações do Estado Moderno. 

 Marcado o início do Estado Moderno pelo Absolutismo Monárquico e destacando-se 

como origem mais aceita do Ministério Público a França, foi esse o contexto político, histórico 

e social que marcou o nascimento da instituição, de maneira que lá se iniciava o Ministério 

Público com a função de Procurador do Rei, de defensor do soberano e dos interesses 

secundários do Estado, com um posterior elastecimento das suas funções para a intervenção nas 

causas privadas dos cidadãos e a tutela de hipossuficientes e de carentes, a exemplo de órfãos, 

viúvas e pessoas miseráveis. 

O Estado Moderno experimentou questionamentos acerca da origem do poder 

soberano, da unicidade e do absolutismo do poder. Foi desenhada a separação dos poderes. Os 

contratualistas discutiram a origem do poder a partir da perspectiva do contrato social. 

Rousseau, ícone do republicanismo, trabalhou com a vontade geral como a vontade comum de 

todos os componentes da sociedade e válvula propulsora do Estado. Transformações ocorreram. 

O Estado, antes absolutista, tomou contornos liberais. O Estado Liberal caminhou para o Estado 

Social e desse a trilha foi seguida até o Estado Democrático de Direito.  

Além disso, essas transformações do Estado Moderno também influenciaram a 

trajetória evolutiva dos direitos fundamentais, determinando o reconhecimento de novos 

direitos e garantias, inclusive institucionais. Nesse contexto, os direitos individuais do Estado 

Liberal foram abrindo espaço para direitos sociais no Estado Social e para a ampliação de 

direitos de outra natureza no Estado Democrático de Direito. Dos direitos de titularidade 

individual partiu-se para os direitos de titularidade coletiva. Ademais, novas categorias de 

direitos, os direitos transindividuais foram ganhando espaço. 
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O Estado e suas instituições foram se adaptando a esses novos modelos e direitos, 

aparelhando sua estrutura e instituições para a concretização desses direitos e para o 

cumprimento dos fins do Estado. 

O perfil do Ministério Público também foi ganhando novos contornos. A instituição 

foi, aos poucos, se aproximando da sociedade e se afastando da defesa apenas dos interesses 

secundários do Estado. De Procurador do Rei no Estado Absolutista a curador da sociedade a 

partir do Estado Liberal. O Ministério Público e o seu perfil estão imbricados ao modelo estatal 

adotado e aos desígnios do Estado.  

No contexto brasileiro, essas transformações foram observadas, com muita clareza, no 

desenvolvimento do Ministério Público no período colonial, monárquico e republicano, tendo 

sido a Nova República o divisor de águas do desenho institucional do Ministério Público no 

Brasil, dadas as promessas decorrentes de um modelo de Estado Social Democrático de Direito, 

absorvido e instalado pela Constituição Federal de 1988. 

Antes disso, ainda na fase republicana, embora no plano infraconstitucional, o Decreto 

1.030 de 1890 foi o primeiro ato legal a definir o Ministério Público, tratando-o como advogado 

da lei e fiscal da sua execução, perante o Poder Judiciário, além de procurador Geral dos 

interesses do Distrito Federal e promotor da ação pública contra quaisquer violações de direitos. 

Em seguida, quando editada a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 

Complementar 40 de 1981, esse foi definido como instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional do Estado, atribuindo-lhe a responsabilidade, perante o Poder Judiciário, de defesa 

da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade. Após e ainda antes da 

Constituição Federal de 1988, a edição das Leis 6.938 de 1981 e 7.437 de 1985, atribui-se a 

instituição legitimidade para a defesa de direitos transindividuais. 

Com efeito, as diversas concepções de Estado estão intimamente relacionadas com a 

função do Ministério Público e de resto com os papeis desempenhados por todas as instituições 

de Estado, haja vista estarem adstritas aos direcionamentos e aos objetivos por ele lançados. 

Nesse sentido, assentiu-se que, na quadratura do Estado Democrático de Direito, o 

reconhecimento de direitos fundamentais sociais e de natureza coletiva e difusa, a adoção da 

democracia como regime de governo e o empoderamento da sociedade como credora desses 

direitos e partícipe do regime democrático reclamaram um rearranjo estrutural e ecoaram na 

configuração do Ministério Público, tendo esse, assim como em outros países de democracia 

tardia, assumido o papel de defensor desses novos interesses de natureza transindividual. 

Na conjuntura do Estado Democrático de Direito inaugurado pela Constituição Federal 

de 1988, reconhecida a fragilidade das instituições político-organizativas e a hipossuficiência 
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da sociedade, foi argumentada a necessidade de um órgão encarregado de postular as 

transformações sociais anunciadas pela nova ordem constitucional, assim como de velar pelo 

regime democrático, esse o meio para a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, 

consoante previsto no preâmbulo constitucional. 

A partir disso, então, no âmbito constitucional, o Ministério Público arrematou o papel 

de órgão de defesa social, perene e essencial à função jurisdicional do Estado, um agente estatal 

de transformação social, atento e dirigido pela vontade geral, uma instituição de controle, de 

indução de mudanças e de garantias do Estado Democrático de Direito, razão pela qual foi 

cercado de uma série de princípios institucionais, indispensáveis a um eficiente desempenho do 

seu mister. 

Foi firmado, assim, o perfil e a vocação constitucional do Ministério Público como 

órgão estatal e satelitário de controle dos Poderes do Estado, o que indispensável para a 

manutenção da estabilidade entre as instituições e do regime democrático. Foi fixado, 

outrossim, o seu perfil como órgão agente para transformações sociais prometidas pelo Estado 

Democrático de Direito, através da defesa dos interesses sociais, em perseguição à vontade 

geral, o que lhe garantiu o papel de defensor da sociedade. 

A fixação desse perfil conduziu o questionamento da manutenção entre as suas missões 

daquela relacionada à defesa dos direitos individuais indisponíveis, haja vista a existência de 

outros atores no sistema de justiça e em especial diante da institucionalização na Constituição 

Federal de 1988 da Defensoria Pública, órgão vocacionado à defesa do indivíduo.  

Em busca da resposta a esse questionamento, encontrou-se referência legislativa na 

primeira Lei Orgânica do Ministério Público, de 1980, ao dever do membro de prestar 

assistência judiciária aos necessitados, apenas nas situações nas quais inexistisse órgão 

especialmente destinado a esse fim na localidade. Foi observado, nesse sentido, que a lei foi 

editada quando ainda inexistisse órgão especialmente destinado a esse fim na estrutura estatal, 

o que somente ocorreu em 1988, com a institucionalização da Defensoria Pública. 

Desse modo, tendo em vista que o comando constitucional para a criação de um órgão 

destinado à facilitação do acesso à justiça aos necessitados ocorreu somente em 1988, entendeu-

se que foi transmudada da legislação infraconstitucional anterior para a Constituição Federal a 

previsão de defesa de direitos individuais indisponíveis pelo Ministério Público como 

salvaguarda até a integral absorção dessas funções pelo órgão estatal destinado, genuinamente, 

a esse fim.  

Ademais, sem descuidar da imprecisão conceitual na definição do que são direitos 

indisponíveis, cujo balizamento tem sido dado casuisticamente pela jurisprudência, haja vista a 
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inexistência de delimitação legal, bem como diante da concepção de que interesses sociais são 

os da sociedade, da coletividade como um todo, ainda na busca da resposta ao questionamento, 

a Defensoria Pública e o Ministério Público foram identificados e cotejados a partir da 

perspectiva dos seus perfis e vocações constitucionais como instituições integrantes do sistema 

de justiça, identificando-se na primeira um genuíno viés de defesa do indivíduo necessitado, ao 

tempo em que no segundo confirmado o caráter de defensor dos interesses sociais, da 

coletividade. 

Para além disso, a problemática pertinente à conformação da missão de defesa dos 

direitos individuais indisponíveis pelo Ministério Público com o seu perfil constitucional de 

defensor da sociedade, vocacionado, portanto, a defesa de interesses sociais, foi compreendida 

como uma questão de interpretação do artigo 127 da Constituição Federal. 

Nesse sentido, assimilada a insuficiência de uma interpretação gramatical do 

dispositivo constitucional em evidência, bem como a indispensável percepção sistêmica e 

valorativa da Constituição, o caráter unitário e a busca pela máxima efetividade no campo da 

interpretação constitucional, observado o sistema de justiça, diante do perfil constitucional 

conferido ao Ministério Público, em cotejo com a Defensoria Pública e tendo os custos e 

amplitude do Estado Social como componentes, a ensejar a impossibilidade de superposição de 

instituições com um mesmo fim, concluiu-se que a atuação do Ministério Público como agente 

de defesa de direitos individuais indisponíveis somente esta harmônica e justificada quando 

inexistente ou ineficiente a Defensoria Pública ou a advocacia privada, sendo, pois, uma atuação 

residual e excepcional. 

A conclusão, no entanto, não esvaziou a relevância da missão institucional de defesa 

dos direitos individuais indisponíveis, tampouco a apartou, por completo, das competências do 

Ministério Público, tendo buscado apenas conformá-la ao perfil constitucional da instituição, 

de maneira a reconhece-la como uma função acessória.  
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