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O Ministério Público é outra árdua atividade do jurista. É um advogado cujo cliente não fala, 
não vê, não ouve, não tem amigos nem parentes. Esse cliente é a lei. E tem inimigos 
poderosos, todos aqueles a quem não convém que ela se cumpra, sejam indivíduos, sejam 
autoridades. Daí uma grande dose de coragem e não só, de combatividade. Violada a lei, o 
Ministério Público sai imediatamente a campo. Não é preciso que outra pessoa venha a 
chamar sua atenção, pedir a sua intervenção, que outra autoridade apure o fato […]. Não pode 
ter os olhos vendados, nem os ouvidos moucos, nem esperar que alguém lhe conte, há de ele 
próprio ir procurar o seu cliente, cego, surdo, mudo, desamparado […]. Vereis, então, como é 
fraca a vossa constituinte, os pedidos que se vos fazem para não defender as leis, as razões, 
sentimentos e políticas, que se vos apresentam para deixá-la de lado, a trama poderosa, 
individual e coletiva, para o seu desrespeito […]. E vos será difícil resistir, e muitas vezes 
tereis ameaçado o vosso cargo, mas haveis de permanecer de pé, que tanto vos obriga o 
juramento que acabais de prestar.  

 
 

 Haroldo Valladão 
(O novo jurista e o Ministério Público) 

 



 

RESUMO 

Uma vez positivados nas constituições os direitos fundamentais, o desafio da atualidade 
refere-se à concretização destes direitos no mundo dos fatos. Com o desiderato de conferir 
eficácia social aos direitos fundamentais e superar os obstáculos ao projeto constitucional de 
transformação da realidade social, surgiu o Ministério Público brasileiro contemporâneo. O 
salto paradigmático de procurador do rei a defensor da sociedade ocorreu gradativamente com 
o evolver histórico e foi consolidado na Constituição de 1988 que, ao eleger princípios e 
valores fundamentais para que o Estado Democrático de Direito fosse consagrado, escolheu o 
Ministério Público para defender a ordem jurídica em prol da sociedade. Assim, na busca de 
suplantar este estado de coisas e conferir verdadeira efetividade a tais direitos, o constituinte 
de 1988 alterou radicalmente o perfil institucional do Ministério Público, definindo-o no 
artigo 127 como 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. Com a análise da evolução do Ministério Público no Brasil busca-
se demonstrar a ampla legitimação social que a instituição encontra entre nós, sobretudo pelo 
exame dos trabalhos desenvolvidos por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte de 
1987/1988. Ocorre que o Ministério Público brasileiro não surgiu aos constituintes 
repentinamente e de forma improvisada, mas resultou de um processo extenso que visava dar 
ao país uma instituição que o servisse, que fosse baluarte da democracia e da cidadania, não 
mais preposta do Estado, em atendimento às demandas e conclames da sociedade brasileira 
largamente reprimida por anos de ditadura. O Ministério Público tornou-se, então, uma 
instituição constitucional muito atrelada aos fundamentos e objetivos da República Federativa 
do Brasil, como a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos. 
Ao mesmo passo que a Carta Cidadã outorgou missões tão importantes à instituição 
ministerial, conferiu-lhe também características e prerrogativas idênticas aos Poderes 
constituídos do Estado para que bem se desincumbisse de seu mister, o que deu azo ao 
entendimento de renomados juristas que se trataria o Ministério Público brasileiro de um 
quarto Poder do Estado. Nesse contexto, a análise da teoria dos poderes do Estado demonstra 
que o poder estatal é uno e indivisível, sendo passível de divisão apenas as funções do Estado, 
quais sejam: de legislar, administrar, julgar e fiscalizar. E, não obstante tenha havido proposta 
de criação de um órgão novo e específico para a defesa do povo durante a Constituinte, esta se 
revelou bastante pragmática e optou por atribuir ao Ministério Público tal função, sobretudo 
porque a instituição ministerial já vinha exercendo esta atribuição no mundo fático, dentro das 
possibilidades do respectivo contexto jurídico-político. A pesquisa em epígrafe demonstra que 
o Ministério Público brasileiro não é um poder do Estado, mas possui status de poder para 
lograr êxito na defesa da sociedade, defesa esta que somente será efetiva se priorizado o viés 
resolutivo em detrimento do demandista. 
 
Palavras-chave: Ministério Público brasileiro. Poder do Estado. Defesa da sociedade.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 Fundamental rights are once positivized in constitutions, the nowadays challenge relates to 
the implementation of these rights in the world of facts. With the desideratum to check social 
efficiency to fundamental rights and overcome the obstacles to the constitutional project of 
transformation of social reality, it emerged the contemporary Brazilian Ministério Público. 
The paradigmatic jump champion at the king's attorney society occurred gradually with the 
historical evolver and was consolidated in the Constitution 1988, to elect the fundamental 
principles and values for the democratic rule of law was established, he chose the prosecutor 
to defend the order legal for society. Thus, in seeking to overcome this state of affairs and 
give real effect to these rights, the constituent 1988 radically altered the institutional profile of 
the prosecution, defining it in Article 127 as a permanent institution, essential to the 
jurisdictional function of the State, to defend the legal order, the democratic regime and social 
and individual interests. With the analysis of the evolution of the Ministério Público in Brazil 
it seeks to demonstrate the broad social legitimacy that the institution has among us, 
especially the examination of the work developed during the National Constituent Assembly 
of 1987/1988. Nevertheless, the brazilian Ministério Público did not appear suddenly and 
improvised way, but constituents as a result of an extensive process aimed at giving the 
country an institution to serve him, which were bulwark of democracy and citizenship, not 
representative of State, in compliance the demands of Brazilian society largely repressed by 
years of dictatorship. The prosecutor became then the constitutional institution more tied to 
fundamental objectives of the Federative Republic of Brazil, such as citizenship, human 
dignity and the promotion of the common good. At the same time the Citizen Charter granted 
such important missions to ministerial institution, it also gave features and identical privileges 
to state constituted powers so well if hold function, which has led to the understanding of 
renowned jurists who treat the Brazilian Ministério Público of fourth state power. In this 
context, it analyzes the theory state powers demonstrating that the state power is one and 
indivisible, being subject to division only state functions, namely: to legislate, administer, 
adjudicate and enforce. And yet there has been proposed to create a new separate body for the 
defense of the people during the Constituent Assembly, this proved to be highly pragmatic 
and chose to assign to the prosecutor this function, especially since the ministerial institution 
was already performing this assignment in world factual, within the possibilities of the legal 
and political context. Aims to demonstrate to the survey title that the Brazilian Ministério 
Público is not a power of the state, but has power status to do successful defense of society, 
defending this will be effective only if prioritized resolving to the detriment of request. 

 
Keywords: Brazilian Ministério Público. State Power. Defense of society. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A consagração dos direitos fundamentais nas Constituições percorreu um caminho 

longo e árduo até ser exitosa, de modo que hoje o desafio refere-se à concretização de tais 

direitos para que esses ultrapassem o plano do dever ser e se convertam numa realidade, 

saltando do plano ideal para o mundo fático. Nessa perspectiva, em busca da efetividade dos 

direitos fundamentais e da superação dos obstáculos ao projeto constitucional atual de 

transformação da realidade social, surgiu o Ministério Público brasileiro contemporâneo.  

  O salto paradigmático de procurador do rei a defensor da sociedade ocorreu 

gradativamente com o evolver histórico e foi consolidado na Constituição de 1988 que, ao 

eleger princípios e valores fundamentais para que o Estado Democrático de Direito fosse 

consagrado, escolheu o Ministério Público para defender a ordem jurídica em prol da 

sociedade.  

Assim, na busca de suplantar esse estado de coisas e conferir verdadeira efetividade 

aos direitos, o constituinte de 1988 alterou radicalmente o perfil institucional do Ministério 

Público, definindo-o no art. 127 como 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. 

Ser essencial à função jurisdicional do Estado e ter como incumbência a defesa da 

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

nada mais é que receber a missão de conferir efetividade aos direitos fundamentais, atuando 

em prol da concretização da justiça social delineada na Constituição Federal de 1988, o que 

define o enquadramento teórico da pesquisa ora proposta, cujo objeto é o estudo do Ministério 

Público brasileiro como instituição constitucional de defesa da sociedade, detentora de parcela 

do poder do Estado. 

 Nesse contexto, com o desiderato de lançar luzes à problemática da natureza jurídica 

do Ministério Público brasileiro que, para uns, é poder de Estado e, para outros, é mero órgão 

estatal para defesa de interesses públicos, adota-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, incluindo-se a análise da doutrina nacional e estrangeira, bem como dos 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, da legislação aplicável e da 

atuação resolutiva oriunda de experiência profissional da autora no âmbito do parquet. 
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Arquitetada em seis capítulos, a presente dissertação almeja esclarecer a natureza 

jurídica do Ministério Público brasileiro na atualidade. Para tanto, procede-se o exame de toda 

a trajetória histórica da instituição ministerial, percorrendo-se atuações emblemáticas como a 

Operação Lava-Jato até a análise do cotidiano de uma Promotoria de Justiça, por meio do 

estudo de casos que ordinariamente ocorrem. 

De origem imprecisa, eis que não surgiu em local certo e data exata, o Ministério 

Público apresenta larga diversidade de atribuições ao longo de sua história. A princípio,  

vislumbram-se na Antiguidade algumas funções públicas dispersas, mas com pontos de 

contato com as atribuições ministeriais atuais, o que permite o apontamento como antecedente 

histórico.  

A análise da evolução do Ministério Público no Brasil demonstra a ampla legitimação 

social que a instituição encontra entre nós, sobretudo pelo exame dos trabalhos desenvolvidos 

por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988. 

  O Ministério Público brasileiro não surgiu aos constituintes repentinamente e de forma 

improvisada, mas resultou de um processo extenso que visava a dar ao país uma instituição 

que lhe servisse, que fosse baluarte da democracia e da cidadania, não mais preposta do 

Estado, em atendimento às demandas e aos conclames da sociedade brasileira largamente 

reprimida por anos de ditadura.  

  O Ministério Público tornou-se, então, uma instituição constitucional bastante atrelada 

aos fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, como a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos.  

  Ao mesmo passo que a Carta Cidadã outorgou missões tão importantes à instituição 

ministerial, conferiu-lhe também características e prerrogativas idênticas aos Poderes 

constituídos do Estado para que bem se desincumbisse de seu mister, o que deu azo ao 

entendimento de renomados juristas de que se trataria o Ministério Público brasileiro de um 

quarto Poder do Estado. 

No âmbito de um Estado Democrático de Direito, qualquer poder que se outorgue é 

instrumental, isto é, com vistas à realização do bem comum (poder-dever). E com o parquet 

não foi diferente. O constituinte de 1988 concedeu ao Ministério Público brasileiro 

autonomia, garantias e prerrogativas inerentes aos demais Poderes do Estado para que pudesse 

exercer seu mister com efetividade, integrando o sistema de freios e contrapesos em prol dos 
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interesses da sociedade, em pronto atendimento à demanda social existente que clama pela 

urgente concretização dos direitos fundamentais. 

 No capítulo 3, procede-se à análise da teoria da tripartição dos poderes do Estado com 

o escopo de demonstrar que o poder estatal é uno e indivisível, sendo passível de divisão as 

funções do Estado, quais sejam: de legislar, administrar, julgar e fiscalizar, entre o 

Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público. 

  No capítulo 4, demonstra-se que após tantos anos de ditadura, havia um grande clamor 

social para criação de mecanismos de controle do cidadão sobre a atuação dos agentes 

públicos e a devida prestação dos serviços estatais. 

  Por absoluta falta de influência ou de controle dos cidadãos em relação à 

administração, o Ministério Público foi naturalmente realizando, de fato, a função de ouvidor 

e defensor do povo (funções correspondentes ao ombudsman), sobretudo pelo atendimento às 

pessoas que compareciam à instituição e tinham suas demandas resolvidas pelo promotor de 

justiça em seu âmbito de atribuição (como a necessidade de medicamento, por exemplo). 

  Apesar da proposta de criação de um órgão novo e específico para a defesa do povo 

durante a Constituinte, essa revelou-se bastante pragmática e optou por atribuir ao Ministério 

Público tal função, sobretudo porque a instituição ministerial já vinha realizando esse mister 

no mundo fático, dentro das possibilidades do contexto jurídico-político. 

  Com o desiderato de viabilizar o pleno exercício da atividade ministerial, foi  

instituída uma série de instrumentos de atuação para que o Ministério Público pudesse lograr 

êxito na resolução das respectivas demandas, sobretudo, sem socorrer-se do Judiciário – 

Ministério Público Resolutivo, e contribuir efetivamente para o sistema de justiça pátrio. 

  Nessa perspectiva, no capítulo 5 procede-se ao estudo de casos que, corriqueiramente, 

tramitam pelas Promotorias de Justiça de todo o país, onde cidadãos, sobretudo, os 

hipossuficientes, buscam a concretização de seus direitos fundamentais. 

  A investigação almeja verificar se o Ministério Público brasileiro atual constitui 

realmente uma forma direta de acesso aos direitos constitucionalmente assegurados aos 

cidadãos, mas cotidianamente negados pelo abuso do poder político e econômico.  

  Certo é que a atuação funcional do Ministério Público, sempre voltada à consecução 

do bem comum, terá graus diversificados de eficiência, consoante os instrumentos utilizados 

pelo parquet, motivo pelo qual a doutrina especializada tem preconizado e a experiência 



12 

 

 

 

 

profissional tem demonstrado fartamente as vantagens do modelo resolutivo em detrimento do 

demandista. 

   Por fim, no capítulo 6, apresentam-se as principais conclusões alcançadas a partir da 

pesquisa realizada com o objetivo de investigar constitucionalmente os compromissos e 

desafios de um Ministério Público resolutivo, que se revela de extrema importância para a sua 

maturação institucional e para o efetivo funcionamento do sistema de justiça pátrio, de modo 

a atender aos anseios da sociedade e justificar a própria existência  da instituição.  
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2 TRAJETÓRIA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO             
BRASILEIRO: ORIGENS, AVANÇOS E RECUOS 

 

Inútil repisar, a propósito, velhas considerações sobre 
suas origens legislativas. O esforço dos pesquisadores, 
investigando as conexões entre a Instituição e os 
procuradores do rei, embora respeitável, não oferece 
contribuição satisfatória para as dúvidas do momento. E, 
quiçá, ajude a aumentá-las. Pelo contrário, afigura-se 
mais coerente admitir que o Ministério Público é um 
ofício novo, cuja tradição não deve remontar há mais de 
dois séculos; vale dizer, em termos de perspectivas 
histórica, o Ministério Público ainda não sedimentou uma 
grande tradição. É que parece evidente a filiação do 
Ministério Público ao Estado de Direito; este surgiu após 
a vitória das idéias iluministas, consagradas na 
Revolução Francesa. O Estado, que era até então 
totalitário e arbitrário, viu-se forçado a submeter-se à lei, 
principalmente à mais graduada delas, a Constituição. Foi 
nesse momento, também, que os cidadãos, escarmentados 
da prepotência do Estado absolutista, sujeitando todos os 
súditos aos caprichos do monarca (L’Etat c’est moi...’), 
impuseram o princípio da separação dos poderes 
inspirado na célebre fórmula de Montesquieu. Instituia-se 
o sistema de freios e contrapesos: quem legisla, não 
administra, nem julga; quem administra, não legisla, nem 
julga; quem julga, não administra nem legisla; e como 
quem julga manifesta-se por último, não pode julgar de 
ofício; há de ser provocado pelo interessado. Aqui estão 
as raízes do Ministério Público! O Ministério Público é 
filho da Democracia clássica e do Estado de Direito! Que 
bela tradição, que nobre origem a dignificar uma 
Instituição!1 

 

 

2.1 O SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Em sentido genérico, referindo-se aos agentes que de qualquer forma exerciam uma 

função pública, a expressão Ministério Público era encontrada em textos romanos clássicos.2 

                                                            
1 FRONTINI, Paulo Salvador. Ministério Público, Estado e Constituição (pela explicitação constitucional das 

atribuições próprias do Ministério Público. Justitia, São Paulo: PGJSP: APMP, v. 90, jul./set., 1975, p. 250. 
2 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 61. 
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Nesse sentido, Emerson Garcia3 afirma que: 

 
A expressão, se pouco diz sob o aspecto literal, pois toda atividade 
desempenhada pelo Estado (lato sensu) deverá consubstanciar um ofício de 
interesse social, muito nos fala se analisada sob o prisma da posição da 
Instituição na estrutura do Estado e das relevantes atribuições que tem o 
dever de desempenhar. Daí se falar em Ministério Público como Instituição 
social, voltada, primordialmente, para a salvaguarda dos ideais democráticos 
e da sociedade como um todo, muitas vezes protegendo-a dos próprios 
poderes constituídos.  

 

A expressão Ministério Público foi inicialmente utilizada na França no século XVIII. 

O substantivo ministério deriva do latim ministerium, minister, indicando o ofício de servo, 

função servil ou somente ofício, mister, cuidado, ocupação ou trabalho. O adjetivo que o 

segue confere-lhe a ideia de instituição estatal.4 

A nomenclatura francesa ministère public era usada nas correspondências entre os 

procuradores do rei, quando tratavam de seu próprio ofício. Posteriormente, passou a integrar 

atos legislativos do século XVIII para designar as funções próprias daquele ofício público ou 

conjunto de agentes que exerciam esse ofício, ou ainda para referir-se a um magistrado 

específico, incumbido do poder-dever de exercitá-lo.5 

Parece acertada a suposição de Marcelo Vellani de que a expressão nasceu “quase 

inadvertidamente, na prática”, quando os procuradores do rei falavam de seu próprio mister 

ou ministério, e a esse vocábulo uniu-se, “quase por força natural”, o adjetivo público, para 

designar os interesses públicos que os advogados do rei deveriam defender.6  

No Brasil, o primeiro texto normativo no qual se identifica o uso da expressão 

Ministério Público data de 2 de maio de 1847, no artigo 18 do Regimento das Relações do 

Império. 

 

2.2  ORIGEM HISTÓRICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

 A correta compreensão da instituição ministerial e das funções do Ministério        

Público brasileiro, na atualidade, deve necessariamente considerar os motivos históricos      

                                                            
3  GARCIA, op. cit.,  p. 62. 
4  GARCIA, op. cit., p. 62. 
5  MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 38. 
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que envolveram sua formação e sua trajetória até a sociedade contemporânea.  A história do 

Ministério Público está estreitamente ligada à evolução do Estado moderno que o tornou um 

mecanismo político de proteção social da forma como hoje o conhecemos. 

Embora uma digressão histórica seja necessária para uma melhor compreensão da 

instituição ministerial no Estado Democrático de Direito, precisar a gênese do Ministério 

Público é uma missão árdua, dada a controvérsia que permeia sua origem. 

A instituição não surgiu repentinamente, num só lugar ou por força de algum ato 

normativo específico. Formou-se lenta e progressivamente em resposta às exigências 

históricas.7 Dentre os antecedentes, muitos estudiosos8 apontam que a origem do Ministério 

Público remonta há 4 (quatro) mil anos no Egito, por meio do mangiaí, o funcionário do faraó 

que seria a língua e os olhos do Rei, cuja função era denunciar os infratores, castigar os 

criminosos, reprimir os violentos, proteger os cidadãos pacíficos e acolher os pedidos dos 

homens justos, sendo o pai do órfão e o marido da viúva. Função essa que, guardadas as 

devidas proporções, mostra-se presente na atualidade por meio da titularidade da ação penal 

na persecução criminal e da atuação em defesa dos incapazes e hipossuficientes. 

Ainda na Antiguidade, outros indicam que a origem da instituição ministerial ocorreu 

a partir do funcionário grego thesmotetis ou desmodetas, cuja principal atribuição era velar 

pela correta aplicação da lei, vez que a acusação dos criminosos recaía sobre as vítimas ou 

seus familiares. Tal atribuição faz presença hoje com a denominada atuação custos legis. 9 

Também são mencionadas as figuras romanas do advocatus fisci, dos censores e do 

defensor civitatis, criadas pelo imperador Adriano e que tinham a missão de defender o 

Estado romano e o tesouro do Caesar, posto que o castigo dos criminosos era de iniciativa do 

ofendido ou do povo em geral.10 

Há ainda quem considere que a origem do Ministério Público está nos éforos de 

Esparta: cinco magistrados anualmente eleitos para controlar a autoridade dos reis, dotados de 

ius accusationis.11  

                                                                                                                                                                                          
6  MAZZILLI, Hugo Nigro. Manual do Promotor de Justiça. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. 
7  TOMAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, 1976, v. 1, p. 297. 
8  JATAHY. Carlos Roberto de Castro. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito: perspectivas 

constitucionais de atuação institucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 8. 
9  GARCIA, op. cit., p. 63.  
10 JATAHI, ibid., p. 09. 
11 JATAHI, ibid., p. 08. 
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Na Idade Média, identifica-se a origem ministerial aos saions germânicos, 

funcionários de atuação fiscal que defendiam também os órfãos e os incapazes.12 

Em que pese as múltiplas origens que são atribuídas ao Ministério Público, a tese de 

ser a instituição originária do direito francês é a mais aceita.13  

A Ordenação Francesa de 25 (vinte e cinco) de março de 1302, de Philippe IV, rei da 

França, el bel,14 foi a primeira norma a fazer referência expressa aos chamados Procuradores 

do Rei, advocat et procureur du roi, que poderiam interferir em todos os assuntos que fossem 

considerados de interesse público.15 Tais procuradores prestavam o mesmo juramento dos 

juízes, sendo-lhes vedado patrocinar interesses outros que não os do rei. Eram conhecidos 

como magistrature débout e como parquet, em alusão à posição que eles ocupavam nas 

audiências, pois atuavam em pé ou sentados sobre o assoalho (não se dirigiam aos juízes do 

chão, mas de cima do mesmo estrado em que eram colocadas as cadeiras dos julgadores e 

também não se descobriam para lhe dirigir a palavra, embora tivessem de falar de pé), 

enquanto a magitrature assise permanecia sentada sobre o estrado. 

O rei da França criou corpo de funcionários e lhe atribuiu a função de defender os 

interesses do Estado (separados da pessoa e dos bens do rei)16 para fiscalizar de perto a 

atividade dos magistrados, motivo pelo qual lhes outorgou as mesmas prerrogativas destes.  

A defesa dos interesses do Estado persistiu por longos anos também entre nós, 

atribuição que a instituição ministerial abandonou tão somente com o advento da Constituição 

da República Federativa do Brasil, promulgada aos 5 de outubro de 1988: nascia então o atual 

Ministério Público.17 

                                                            
12 GARCIA, op. cit., p. 63. 
13 GARCIA, op. cit., p. 65. 
14 Alto e dotado de grande beleza física, o que lhe valeu a alcunha el bel, Felipe IV de França é conhecido na 

história universal como um monarca tirano, responsável por inúmeras atrocidades com requintes de 
perversidade. Sauwen Filho relata que ao tomar conhecimento do adultério cometido por suas noras, as 
princesas e irmãs Margarida e Branca, Artois, conseguiu-lhes a condenação, juntamente com sua irmã mais 
nova, que inocente, sabia do ilícito, trancafiando-as em um convento até a morte. Os amantes, os irmãos 
Gautier e Felipe Aunnay, escudeiros de nobres da corte, os fez condenar à morte precedida de bárbaras 
torturas, como castração em praça pública (a pretexto de resgatar a honra da família) e esfolamento, com a 
retirada de toda a pele por seus carrascos e a queima de seus órgãos genitais em fogueira. “Jamais o povo tinha 
visto espetáculo tão horripilante. Felipe quis deixar o exemplo gravado para sempre”, conclui o autor. 
SAUWEN FILHO, João Francisco. Ministério Público e o Estado democrático de direito. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 44-46. 

15 GARCIA, op., cit., p. 65. 
16 REZENDE FILHO, Gabriel. Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1954. v. 1. p. 91. 
17 GARCIA, op. cit., p. 97-98. 
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A referida identidade de juramento e prerrogativas entre o parquet e a magistratura 

inaugurou o rol de semelhanças entre as duas carreiras que persiste até os dias atuais, a 

exemplo do acesso ao cargo, regime de férias, aposentadoria, vencimentos, dentre várias 

outras equivalências.  

Nesse viés, o art.  129, § 4º, da Constituição Federal,18 determina que se aplique o art.  

93, da mesma Constituição – princípios atinentes aos juízes, aos membros do Ministério 

Público. Esse art.  93 tem a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de 

dezembro  de 200419 e aduz que o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de substituto, 

dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no 

mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação; à promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, atendidas as seguintes normas: é obrigatória a promoção do membro que figure 

por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; a promoção por 

merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o membro a 

primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos 

quem aceite o lugar vago; aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios 

objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e 

aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; na apuração de 

antiguidade, o órgão superior somente poderá recusar o membro mais antigo pelo voto 

fundamentado de dois terços de seus integrantes, conforme procedimento próprio, e 

assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; não será promovido 

o membro que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não 

podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. O membro titular residirá 

na respectiva comarca, salvo autorização do órgão superior e o ato de remoção, 

                                                            
18 Art.  129.  [...] § 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. BRASIL.    

Constituição de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, p. 1, 05 out. 1988. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-
ublicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 1º ago. 2015. 

19 BRASIL. Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 
92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da 
Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Disponível 
em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>. Acesso em: 1º ago. 
2015. 
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disponibilidade e aposentadoria do membro, por interesse público, fundar-se-á em decisão por 

voto da maioria absoluta do respectivo órgão superior, assegurada ampla defesa. 

A Ordenação, de 25 de março de 1302, foi o primeiro texto normativo a tratar dos 

procuradores, porém, não os criou; regulamentou o juramento e as atribuições dos 

procuradores já existentes. Esse fato é digno de nota, eis que a grande maioria dos textos 

normativos acerca do Ministério Público apenas consagra uma realidade já existente, mas não 

prevista expressamente pelo direito anterior. 

Ainda no século XIV, outras Ordenações de Philippe IV20 também dispunham sobre 

tais agentes, que inicialmente defendiam os interesses do rei junto aos tribunais e 

posteriormente passaram a possuir atribuição de acusador oficial, com a Ordennance 

Criminelle de Luis XIV em 1670. A atribuição de acusador criminal oficial viabilizou a 

aquisição de maior autonomia, que se consolidou em definitivo após a Revolução Francesa, a 

exemplo da aquisição da garantia de inamovibilidade em 1792.  

Findando a Idade Média, o advento da separação de poderes do Estado moderno 

viabilizou o surgimento do Ministério Público, já que até então todos os poderes 

concentravam-se no monarca.  

Com o nascimento e a crescente complexidade do Estado, os soberanos começaram a 

instituir tribunais para distribuir a justiça em seu nome. E com o desiderato de contrapor a 

crescente autonomia dos magistrados que por vezes contrariavam os interesses da coroa, os 

reis instituíram os seus procuradores junto a essas cortes para promover a defesa de seus 

interesses, podendo inclusive recorrer, ocasião na qual fiscalizavam a atuação dos tribunais.21 

Assim, não obstante a ausência de consenso, acerca da origem ministerial, certo é que 

a instituição nasceu em razão da individualização da função judiciária, que era exercida pelo 

soberano e passou a ser realizada por agentes especializados, os juízes. E, por não mais 

possuir o rei a função jurisdicional, fez-se necessária a criação de agentes que fiscalizassem 

esses magistrados e que, para tanto, fossem dotados dos mesmos poderes dos julgadores. 

Nesse contexto, como fiscal da atividade jurisdicional, surge o Ministério Público como 

instituição. 

De fato, a Revolução Francesa consistiu importante marco para a história do parquet, 

                                                            
20 ORDENNANCES, de 28 de dezembro de 1335, de 20 de julho de 1367 e de 22 de novembro de 1372. 
21 MAZZILLI, Introdução...  p. 37. 
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pois com a Queda da Bastilha, em 1789, foi convocada Assembleia Constituinte, 

empreendendo significativa reforma político-constitucional, tendo a legislação emergente 

definido o Ministério Público como agente do Poder Executivo, com atribuição custos legis, 

para fiscalizar o cumprimento das leis e dos julgados. E com os textos napoleônicos a 

instituição ministerial adquiriu mais organicidade, com destaque para o Código de Instrução 

Criminal, de 20 de abril de 1810.  

Em síntese, embora haja raízes históricas do Ministério Público, em determinados 

funcionários e magistrados na Antiguidade, como na Roma clássica ou até mesmo no Antigo 

Egito, a instituição ministerial contemporânea originou-se dos procuradores do rei da França, 

com a eclosão da Revolução Francesa. 

Assim, em que pese o Ministério Público ter nascido para a defesa do monarca, 

transformou-se lenta e gradualmente num baluarte da democracia, como resultado da 

evolução da mentalidade política dos povos. 

Criado e desenvolvido na França, o Ministério Público ingressa em quase todas as 

legislações europeias, inclusive na portuguesa por meio das ordenações, de onde chegou até 

nós, alcançando o seu ápice e logrando a sua plenitude com a Constituição brasileira de 1988.  

 

2.3  A EVOLUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL 

 

 O Ministério Público brasileiro evoluiu a partir dos procuradores do rei do Direito 

lusitano, que foram criados em 1289, sob o reinado de Afonso III, para zelar pelos interesses 

do fisco. Tal influência do Direito lusitano ocorreu pela aplicação das Ordenações do Reino 

Português durante o período colonial e perdurou mesmo após a proclamação da 

independência. 

 As Ordenações Afonsinas de 1447 disciplinavam a atuação do Procurador dos Nossos 

Feitos determinando que: 
 

[...] procure bem todos os feitos da Justiça, e das Viúvas, e dos Órfãos, e 
miseraves pessoas, que a Nossa Corte vierem, sem levando deles dinheiro, 
nem outra cousa de solairo, sem vogando nem procurando outros nenhuns 
feitos, que a Nos nom perteçam sem Nosso especial Mandado, como dito 
he.22  

                                                            
22ORDENAÇÕES Afonsinas. Livro I, Título VIII, 1447. Disponível em:      

<http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/>.  Acesso em: 1º abr. 2016. 
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  As Ordenações Manuelinas de 1521 dispunham no Livro I, sob o Título XI, “Do 

Procurador dos Nossos Feitos” e sob o Título XII do “Promotor da Justiça da Casa da 

Sopricaçam”, sendo este responsável pela persecução penal.23 

  As Ordenações Filipinas de 1603 previam em seu Livro I, sob os Títulos XII, XIII, 

XV e XLIII, respectivamente, sobre “O Procurador dos Feitos e da Coroa”, “O Procurador 

dos Feitos e da Fazenda”, “Promotor da Justiça da Casa de Supplicação” e “Promotor de 

Justiça da Casa do Porto”.24  

  Ao Promotor de Justiça da Casa de Suplicação cabia “requerer todas as coisas, que 

tocam à Justiça, com cuidado e diligência, em tal maneira de que por sua culpa e negligência 

não pereça. E a seu Ofício pertence formar libelos contra os seguros, que por parte da Justiça 

hão de ser acusados na Casa de Suplicação por acordo da Relação”.25     

  Seguindo o modelo francês, o Ministério Público brasileiro era um órgão do Poder 

Executivo, a quem competia a representação e a consultoria deste, bem como a titularidade 

para o exercício da ação penal. 

  Em 1609, o Regimento da Relação do Estado do Brasil instalada em Salvador, que 

regulava a composição do Tribunal da Relação da Bahia, por meio de seu Artigo  54,26 foi o 

primeiro texto legislativo em terrae brasilis a prever a figura do Promotor de Justiça. 

 O Tribunal da Relação da Bahia possuía dez Desembargadores, um Procurador de 

feitos da Coroa e da Fazenda e um Promotor de Justiça. 

  No ano de 1751, foi criado o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro que, em 1808, 

tornou-se a Casa de Suplicação do Brasil (cabendo-lhe julgar recursos da Relação da Bahia), 

onde os cargos de Promotor de Justiça e o de Procurador dos feitos da Coroa foram separados 

e ocupados por dois titulares. Assim, pela primeira vez no Brasil, separaram-se as funções de 

defesa do Estado e do fisco e as de defesa da sociedade. 

  O exercício exclusivo da função de Promotor de Justiça coincidiu com a chegada da 

família real portuguesa ao Brasil. E a fuga resultante da investida napoleônica trouxe a 

                                                            
23 ORDENAÇÕES Manuelinas. Livro I, Título XI, Disponível em:  
     < http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/>.  Acesso em: 1º abr. 2016. 
24ORDENAÇÕES Filipinas. Livro I, Títulos XII, XIII, XV, XLIII. Disponível em:< 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm>.  Acesso em: 1º abr. 2016. 
25   Livro I, Título XV, das Ordenações Filipinas de 1603. 
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semente do Ministério Público moderno, plantada pelos revolucionários franceses.27 

 A Constituição Imperial de 1824 não mencionou o Ministério Público, atribuindo a 

acusação criminal ao procurador da Coroa.  

  Aos 18 de setembro de 1828, foi publicada a Lei que criou o Supremo Tribunal de 

Justiça no Brasil e estabeleceu em seu Artigo  30 que competia ao Promotor da Justiça intervir 

em todos os feitos criminais, ainda que não fosse autor. Assim, a partir de 1828 passou a 

existir um Promotor de Justiça junto a cada tribunal de relação e em cada comarca. 

 O Código de Processo Criminal de 1832 consistiu num importante marco na história 

do Ministério Público brasileiro, eis que foi o primeiro diploma legal a dedicar tratamento 

sistemático e abrangente ao parquet. A Seção III, do Capítulo III, do Título I, era inteiramente 

destinada aos Promotores de Justiça e estabelecia os principais requisitos para nomeação, bem 

como as suas funções institucionais, dentre as quais se destacavam: da titularidade da ação 

penal, da execução das decisões judiciais e da fiscalização da administração da Justiça.28 

  A reforma do referido Código em 1841 estabeleceu por meio do Artigo  24 que, após 

1845, só poderiam ser nomeados Juízes de Direito os bacharéis que tivessem servido por mais 

de quatro anos como Juízes Municipais ou de Órfãos e os Promotores Públicos. 

Provavelmente, foi essa disposição legal que deu origem à crença ainda existente entre leigos 

de que depois de certo tempo de atuação o Promotor de Justiça pode ser promovido a Juiz de 

Direito.29 

  A Lei do Ventre Livre n. 2.040, de 28 de setembro de 1871, conferiu aos Promotores 

Públicos a função de velar pelo registro e proteção dos filhos libertos dos escravos. 

  No ano de 1874, o Novo Regulamento das Relações do Império, Decreto n. 5.618, foi 

a primeira menção legislativa à instituição Ministério Público, que em seu Artigo  18 

determinava que o Procurador da Coroa era o órgão do Ministério Público nas Relações, 

nomeado pelo governo dentre os desembargadores da respectiva Relação. 

                                                                                                                                                                                          
26  ARARIPE, Tristão de Alencar. Relações do Império: compilação jurídica. Rio de Janeiro: Tipografia Teatral   

e Comercial, 1874. p. 104. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarBibliotecaDigital.asp>.  
Acesso em: 02 mar. 2016. 

27  JATAHY, Carlos Roberto de Castro. Curso de princípios institucionais do Ministério Público. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 6. 

28  MACHADO. Antônio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no processo civil brasileiro.  
2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 17. 

29  SOUZA, Luciano Machado de. O Ministério Público e a defesa da Constituição e da democracia. Rio de  
Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 14. 
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  Em que pese o ineditismo da expressão Ministério Público entre nós até então, certo é 

que tanto na fase colonial quanto na imperial o Ministério Público não era propriamente uma 

instituição, mas consistia em um aglomerado de atribuições que recaíam sobre agentes 

dissociados entre si e que não possuíam quaisquer garantias, pois eram subordinados ao Poder 

Executivo.30 

   Menos de um ano após a proclamação da república, o Ministro da Justiça do Governo 

Provisório Campos Salles criou o Ministério Público no Brasil. 

  Afirmou Campos Salles, na exposição de motivos dos Decretos destinados ao Poder 

Judiciário n. 848 (Justiça Federal) e n. 1.030 (Justiça no Distrito Federal), de 11 de outubro e 

14 de novembro de 1890, respectivamente, que o Ministério Público era uma instituição 

necessária em toda organização democrática e imposta pelas boas normas da Justiça, sendo 

sua independência devidamente resguardada. 

  Segundo o Artigo  164 do Decreto 1.030, “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 de direito”. 

   Eis as palavras de Campos Salles ao expor os motivos do Decreto 1.030 de 1890:  

 
É necessário ao lado do juiz o fiscal da lei e representante dos interesses da 
sociedade: o ministerio publico. Não é sua missão inspecionar o magistrado, 
mas defender os direitos e interesses da communhão social, como os 
particulares pleiteiam o seu. Em nome do direito social, elle promove a 
repressão de todas as violações das leis de ordem pública; em nome do 
interesse social, elle defende os direitos dos incapazes ou inhibidos de 
comparecer em juízo. A independencia reciproca do poder judicial e do 
ministerio publico é uma necessidade organica e funccional.31  

 

  É deveras significativa a importância do Decreto n. 1.030 de 1890 para o Ministério 

Público brasileiro, uma vez que muitas atribuições institucionais que o parquet possui hoje 

tiveram origem em tal ato normativo, a exemplo da atuação ministerial em prol dos 

hipossuficientes e da dignidade da pessoa humana já que o Artigo  174 determinava que “É 

                                                            
30 GARCIA, op. cit., p. 92. 
31 Redação original da exposição de motivos do Decreto n. 1.030 de 1890. BRASIL. Decreto n. 1.030, de 14 de 

novembro de 1890. Organiza a Justiça no Districto Federal. Coleção de Leis do Brasil - 1890, p. 3653, fasc. 
XI. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1030-14-novembro-1890-
505536-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1º ago. 2015. 
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também dever do Ministério Público visitar as prisões, os asilos de órfãos, alienados e 

mendigos, requerendo o que for a bem da justiça e dos deveres da humanidade”. 

  Ademais, a partir de então, apenas bacharéis em Direito poderiam ser nomeados 

Promotores de Justiça (Artigos  16 e 24 do Decreto n. 1.030 de 1890), mas não possuíam 

estabilidade funcional, podendo ser substituídos ad nutum. 

  Ainda em 1890, o Ministério Público passou a ter representação em outros órgãos, 

tanto que foi instituído o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público teve um de seus 

membros designados para o cargo de Procurador. 

  A primeira Constituição republicana de 1891 não mencionou o Ministério Público, 

mas seu Artigo  58, parágrafo segundo, estabelecia que o Procurador-Geral da República seria 

nomeado pelo Presidente da República, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, 

tendo legitimidade para propor revisão criminal em favor de condenados, conforme parágrafo 

primeiro do  Artigo  81.  

  Com a Lei n. 221, de 1894, que tratou da organização da Justiça Federal, surgia o 

embrião da função fiscalizatória de constitucionalidade pelo parquet, posto que seu Artigo  38, 

parágrafo terceiro, incumbia o Procurador da República de “representar aos poderes públicos 

o que entender a bem da fiel observância da Constituição, leis e tratados federais”.32 

 Em 1897, o Decreto n. 2.579, que regulamentava a Justiça do Distrito Federal, 

ampliou em seu Capítulo VIII o tratamento e o rol de atribuições do Ministério Público. 

  Nos idos de 1911, o Decreto 9.263, ao reorganizar a Justiça do Distrito Federal, em 

seu Artigo 10, parágrafo primeiro, enquadrou o Ministério Público na categoria de 

“funcionários auxiliares da administração da Justiça do Distrito Federal”.33 

  Com o advento da República, houve a codificação do direito brasileiro, sendo 

promulgado o Código Civil em 1916, o de Processo Civil em 1939, o Penal em 1940 e o de 

Processo Penal em 1941. 

  Todos esses códigos dispuseram sobre as atribuições ministeriais, tendo o Código 

                                                            
32   BRASIL. Lei n. 221, de 20 de novembro de 1894. Completa a organização da Justiça Federal da Republica. 

Coleção de Leis do Brasil - 1894, p. 16, v., pt. I. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-221-20-novembro-1894-540367-publicacaooriginal-
40560-pl.html>. Acesso em: 1º ago. 2015. 

33  BRASIL. Decreto 9.263, de 28 de dezembro de 1911. Reorganiza a Justiça do Distrito Federal. (Revogado 
pelo Decreto n. 11, de 1991). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-
1929/D9263.htm>.  Acesso em:  1º abril de 2016. 
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Civil, por exemplo, determinado que competia aos membros do Ministério Público velar pelas 

fundações (Art. 26), propor nulidade de casamento (art.  208), interdição (Art.  447) e 

promover a defesa de pessoas menores de idade (art.  394). 

  Em 1923, o Decreto n. 16.273, ao reorganizar a Justiça do Distrito Federal, ampliou as 

atribuições do Ministério Público e retirou, por meio do art.  125, parágrafo único, a 

instituição da categoria dos auxiliares da Justiça. 

  Nesse contexto, Alfredo Valladão34 concluiu que o Ministério Público consistia num 

quarto Poder do Estado, o que será analisado, de forma minuciosa, no próximo capítulo.35  

  Com a Constituição de 1934 o Ministério Público adquiriu, pela primeira vez, status 

constitucional, consagrando o êxito da campanha pelo reconhecimento do parquet que foi 

tratado em capítulo distinto dos Poderes (embora no mesmo título). Restava então manter e 

aprimorar as conquistas obtidas para maior realce da instituição ministerial, não como fim em 

si mesma.36 

  Ao dispensar um tratamento institucional ao Ministério Público e reservar-lhe um 

capítulo próprio (Capítulo IV), a Carta de 1934 inovou, ao situá-lo entre os órgãos de 

cooperação nas atividades governamentais, consagrou, de forma pioneira, sua independência 

em relação aos demais poderes do Estado. O momento era de tamanha importância que se 

estabeleceram, pela primeira vez, garantias e prerrogativas aos membros do Ministério 

Público.  

  Citando Roberto Lyra e José Henrique Pierangeli, Eduardo Ritt37 observa que: 

 
Embora não de toda suficiente, a Constituição de 1934 deu, pela primeira 
vez, devida importância ao Ministério Público, inclusive distinguindo a 
instituição do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, equiparando ambas as 
instituições “com dignidades fundamentalmente protegidas”. Assim, 
continuava a identidade de tratamento entre as duas instituições e a doutrina 
continuava a referir-se ao Ministério Público como Magistratura. 

 

  Além de conferir estabilidade funcional aos Promotores de Justiça, o ingresso na 

carreira passou a exigir prévia aprovação em concurso público e qualquer cidadão com mais 

                                                            
34  VALLADÃO, Alfredo. O Ministério Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1954. p. 38-39. 
35  Cf. item 3.1 do capítulo 3, desta dissertação. 
36 INACARATO, Márcio Antônio. O Ministério Público na ordem jurídico constitucional. Revista de 

Informação Legislativa, v. VIII, n. 29, jan./mar. 1971. p.42.  
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de 35 (trinta e cinco) anos de idade era passível de ser nomeado pelo Presidente para 

Procurador-Geral da República (e não apenas membros do judiciário como ocorria até então). 

  Nessa ocasião, foi vedada a acumulação do cargo com outras funções públicas, com 

exceção do magistério, aos chefes do Ministério Público. 

  Ainda pela Constituição de 1934, o Ministério Público ganhou representação nas 

Justiças Eleitoral e do Trabalho, bem como passou a ter acesso aos tribunais superiores 

mediante o quinto constitucional. 

  Após importantes conquistas, foi outorgada por Getúlio Vargas a Constituição de 1937 

que representou um retrocesso para o Ministério Público, pois lhe foi retirado o status 

constitucional outrora adquirido, sendo tratado como mero agente do Poder Executivo. Esse 

recuo ocorrido durante a ditadura de Vargas demonstra que onde a democracia e os direitos 

fundamentais não prosperam, o Ministério Público possui contornos constitucionais frágeis.  

  Apesar do recuo implementado pela Carta editada durante o Estado Novo, em 1938 

adveio o Decreto-Lei n. 986, que consistiu no primeiro diploma legislativo infraconstitucional 

a tratar, com exclusividade, da organização do Ministério Público Federal, a quem competia 

precipuamente representar a União e defender a Constituição, leis, decretos, regulamentos e 

tratados federais. 

  A promulgação do Código de Processo Civil, em 1939, também representou 

conquistas institucionais ao Ministério Público por conter cerca de 60 (sessenta) dispositivos 

relativos à intervenção ministerial, ocasião na qual o parquet passou a defender o direito de 

família e sucessões. 

 Assim sendo, tal diploma legal inaugurou a tradição custos legis, com a emissão de 

pareceres de mérito que até então não havia, e que ainda se faz presente na atuação ministerial 

nos dias atuais, na busca pelo equilíbrio processual entre as partes e pela observância de 

normas de ordem pública.  

  Apesar do retrocesso ocorrido com a Constituição de 1937, ainda durante o Estado 

Novo, em 1941, foi editado o Código de Processo Penal que conferiu ao Ministério Público 

importantes atribuições,38 tais como: o poder de requisitar inquérito policial e diligências 

investigatórias em seu bojo, a titularidade da ação penal pública (sem exclusividade), a 

                                                                                                                                                                                          
37RITT, Eduartdo. O Ministério Público como instrumento de democracia e garantia constitucional. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 122. 
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promoção e execução da lei, a legitimidade para impetrar habeas corpus em favor de qualquer 

pessoa e para executar reparação de dano decorrente de sentença penal condenatória ou ainda 

propor ação civil ex delito (arts.  5, 24, 257, 654, 68, 142 e 144). 

  Em junho de 1942 realizou-se, em São Paulo, o primeiro Congresso Nacional do 

Ministério Público, oportunidade na qual os congressistas salientaram a importância de se 

criarem associações institucionais em todos os estados, de se elaborar uma legislação nacional 

para regulamentar o funcionamento da instituição em todo o país e de ampliarem-se as 

garantias funcionais de seus membros.39 

  Após a queda do Estado Novo, em 1945, convocou-se uma constituinte que resultou 

na promulgação da Constituição de 1946, a qual devolveu o status constitucional ao 

Ministério Público e conferiu-lhe um título próprio, diverso e sem vinculação aos demais 

poderes da República. Foram restabelecidas as garantias do concurso público, estabilidade e 

inamovibilidade.40 

  De forma inédita, a Constituição de 1946 disciplinou a instituição ministerial em 

âmbito estadual e federal, outorgando a representação da União aos Procuradores da 

República, que podiam delegar tais funções aos Promotores de Justiça nas comarcas do 

interior, numa atuação de índole fazendária que perdurou até 1988.41 

  No dia 30 de janeiro de 1951, foi promulgada a primeira Lei Orgânica do Ministério 

Público da União (Lei n. 1.341) que, além da representação da União, manteve a incumbência 

institucional de zelar pela Constituição, pelas leis e pelos atos dos poderes públicos. 

  A Lei n. 1.341, de 1951, por meio do art.  27, instituiu os cargos de Subprocurador-

Geral da República, de Procuradores da República do Distrito Federal e nos estados.  

  Em São Paulo, na primavera de 1954 (de 21 a 27 de novembro), ocorreu o I Congresso 

Interamericano do Ministério Público que recomendou a inserção da instituição em títulos 

constitucionais como órgão do Estado, rejeitando-se os conceitos antigos do promotor 

subordinado ao Executivo e ao Judiciário, com função precípua de defender a Constituição e 

                                                                                                                                                                                          
38 JATAHY, O Ministério Público... p. 21. 
39 SANTAMARIA, Roberto Hermano. Relembrando o I Congresso Nacional do Ministério Público. Revista 

Justitia, [s. l.], [s. d.], p.  135-148.  Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/d7y7b7.pdf>. 
Acesso em: 20 nov.  2015. 

40 JATAHY, ibid., p. 22. 
41 GARCIA, op. cit., p. 94. 
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as garantias dos indivíduos.42 

  Importante registrar que as recomendações do I Congresso Interamericano do 

Ministério Público foram ratificadas no II Congresso realizado em Havana, no ano de 1957, e 

ampliadas para promoção da inamovibilidade e independência funcional. No III Congresso 

realizado em 1963, na Cidade do México, foi aprovada a conclusão em favor da autonomia 

institucional, desvinculada dos três poderes. 

  Após a intervenção militar de 1964, o presidente João Goulart foi deposto e teve início 

novo período ditatorial no Brasil. Nesse cenário, foi editada nova Constituição, em 24 de 

janeiro de 1967, que inseriu o Ministério Público no capítulo do Poder Judiciário, equiparando 

seus membros aos juízes (ingresso, vencimentos, aposentadoria), mantendo, em linhas gerais, 

as regras anteriormente vigentes. 

  A referida equiparação com os membros do Poder Judiciário consistiu num importante 

passo para a posterior conquista da autonomia e independência pelo parquet, com vistas ao 

pleno exercício de suas funções institucionais que somente vieram a ser efetivamente 

consagradas com a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada aos 5 de 

outubro de 1988. 

  A legitimidade ativa exclusiva do Procurador-Geral da República para ajuizar 

representação por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual foi 

mantida, e a legitimidade para sindicância da constitucionalidade de intervenção da União nos 

Estados-membros foi ampliada para comportar casos de negativa de execução de lei federal, 

além das ofensas aos princípios constitucionais sensíveis. 

  A Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, decretou a Carta de 1969 

que recolocou o Ministério Público dentro do capítulo do Poder Executivo, sem qualquer 

independência funcional, financeira ou administrativa. Todavia, apesar da ausência de 

democracia nessa época, as atribuições do Procurador-Geral da União foram ampliadas. Foi-

lhe conferida legitimidade para ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

estadual e para prover execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária federal. 

 Ademais, possuía iniciativa para representar ao Supremo Tribunal Federal com a 

finalidade de suspender direitos individuais e políticos de qualquer cidadão que deles 

                                                            
42 INACARATO,  O Ministério Público na ordem... op. cit., p. 88.  
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abusassem “com o propósito de subversão do regime democrático ou de corrupção” (art.  

154). 

  Vislumbra-se na redação do art.  154 da Carta de 196943 um importante antecedente 

para o texto do art.  127 da Constituição de 1988,44 que incumbiu ao Ministério Público a 

defesa do regime democrático.45 

  No dia 10 de dezembro de 1970, realizou-se em Teresópolis o III Congresso 

Fluminense do Ministério Público, ocasião na qual foi criada a CAEMP, com o nome de 

Associações Estaduais do Ministério Público. Em agosto de 1978, alterou-se a denominação 

para Confederação Nacional do Ministério Público, mas manteve-se a sigla CAEMP. Em 

dezembro de 1992, a sigla foi alterada para CONAMP. Finalmente, em junho de 2000 a 

denominação foi novamente alterada para Associação dos Membros do Ministério Público, 

mantendo-se a sigla CONAMP.46 

  No ano de 1973, foi editado o Código de Processo Civil que consolidou a clássica 

função de custos legis do Ministério Público no Processo Civil para fiscalizar a aplicação da 

lei em causas que envolvessem interesses de incapazes, estado de pessoa, família, sucessões e 

todas aquelas nas quais o interesse público pudesse ser identificado “pela natureza da lide ou 

qualidade da parte” (art.  82). 

  Desta feita, verifica-se que a redação do art. 82 tornou o rol de intervenções 

ministeriais exemplificativo no processo civil e deu azo à independência funcional, posto que 

a identificação da presença do interesse público na causa a reclamar intervenção do parquet 

competia tão somente ao membro respectivo. 

  Além do aludido Código, vários outros diplomas legais previam a intervenção 

ministerial no processo civil, tais como o Decreto-Lei n. 7.661/45 (processos de falência), a 

Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 1.533/51), a Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), a 

                                                            
43 Art.  154. O abuso de direito individual ou político, com o propósito de subversão do regime democrático ou 

de corrupção, importará a suspensão daqueles direitos de dois a dez anos, a qual será declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal, mediante representação do Procurador Geral da República, sem prejuízo da ação cível ou 
penal que couber, assegurada ao paciente ampla defesa. 

44 Art.  127. 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. BRASIL. Constituição de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, p. 1, 05 out. 1988. 
Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-
ublicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 1º ago. 2015. 

45 SOUZA, op. cit., p. 26. 
46 ABREU, Alzira Alves de. O que é o Ministério Público. Rio de Janeiro: FGV, 2010.  p. 28. 
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Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68), a Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73), a Lei de 

Acidentes de Trabalho, dentre outras.      

  Ainda em 1973 foi criada a Associação dos Procuradores da República, que, em 1981, 

tornou-se a atual Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). 

  Em 1974, o general Ernesto Geisel tornou-se presidente da República e deu início ao 

processo de abertura política que permitiu ao Ministério Público retomar algumas 

prerrogativas. 

  Nesse contexto, em 1977, foi editada a Emenda Constitucional n. 7, de 13 de abril de 

1977, que acrescentou o parágrafo único ao art.  96, da Constituição de 1969,47 atribuindo ao 

Presidente da República a iniciativa de lei complementar para estabelecer normas gerais 

relativas à organização do Ministério Público nos estados. 

  Tal iniciativa foi importante para atenuar as discrepâncias existentes entre os estados, 

decorrente da liberdade organizacional até então concedida aos próprios entes federativos. 

Essa emenda constitucional foi responsável pela afirmação da unidade e indivisibilidade 

institucional que ocorreu quatro anos depois. 

  Em 31 de agosto de 1981, foi publicada a Lei n. 6.938 que trata sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente e que inaugurou a mudança do paradigma institucional ao 

conferir legitimidade exclusiva ao parquet para perseguir a responsabilidade civil decorrente 

de danos causados ao meio ambiente por poluidores.48  

  Aos 14 de dezembro de 1981, com esteio no parágrafo único do art. 96 da Carta de 

1969, então vigente, que previa a edição de uma lei nacional para uniformizar os alicerces 

estruturais do Ministério Público nos estados, foi editada a Lei Complementar n. 40, de 14 de 

dezembro de 1981,  que definiu um estatuto para o Ministério Público nacional, com suas 

funções precípuas, prerrogativas e vedações.  

                                                            
47 Art.  96. Parágrafo único. Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá normas 

gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual, observado o disposto no § 1º do art. 
anterior. BRASIL. Emenda Constitucional n. 7. Emendas à Constituição Federal de 1967. Diário Oficial da 
União, Brasília, p. 4147, 13 abr. 1977. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/emecon/1970-
1979/emendaconstitucional-7-13-abril-1977-373592-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 1º ago. 2015. 

48 Art.  14. § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.  
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Afirma Ritt:49 

 
A Lei Complementar n. 40/81 deve ser comemorada como uma autêntica 
carta de alforria, que possibilitou o processo de libertação da Instituição e 
seus agentes da conformação ideológica e da submissão funcional aos 
Poderes do Estado, que redundou na Constituição Federal de 1988. 

 

Nesse diploma legal que estabeleceu normas gerais a serem adotadas na organização 

do Ministério Público Estadual, o Parquet foi definido no art. 1º como “instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, responsável, perante o Judiciário, 

pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel 

observância da Constituição e das leis”.50  Tal definição foi praticamente repetida no art.  127, 

da Constituição Federal de 1988.51 

  Conhecida como Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei Complementar n. 40, de 

14 de dezembro de 1981, conferiu à instituição autonomia funcional, administrativa, com 

dotação orçamentária, manteve a titularidade da ação penal pública, a função de custos legis e 

atribuiu legitimidade para promover a ação civil pública, que ainda dependia de 

regulamentação. 

 Dentre outras garantias, a referida lei complementar garantiu aos membros do 

Ministério Público paridade de férias e vencimentos com os magistrados. Dada a sua 

importância para a instituição ministerial, instituiu-se o dia de sua publicação como o Dia 

Nacional do Ministério Público (14 de dezembro). 

  Aos 24 de julho de 1985, foi editada a Lei 7.347 que, ao regulamentar a ação civil 

pública, conferiu ao Ministério Público a exclusividade para o inquérito civil público, 

ferramenta de investigação que transformou sobremaneira o paradigma da atuação ministerial 

no âmbito cível. 

  A partir de tal diploma legal, positivou-se o arcabouço jurídico operacional 

                                                            
49  RITT, op. cit., p. 123. 
50  BRASIL. Lei Complementar n. 40, de 14 de dezembro de 1981. Estabelece normas gerais a serem adotadas 

na Organização do Ministério Público estadual. Diário Oficial da União, Brasília, p. 23781, 15 dez. 1981. 
Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/leicom/1980-1987/leicomplementar-40-14-dezembro-
1981-364978-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 10 set. 2015. 

51 Art. 127. 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. BRASIL.    Constituição de 1988... 
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imprescindível para a tutela dos interesses transindividuais (difusos, coletivos e individuais 

homogêneos) e individuais indisponíveis.    

  Até então a atuação do Ministério Público possuía apenas duas vertentes: a criminal 

em que era o acusador e a cível em que era o fiscal da lei.  

  Após 1985 o Promotor de Justiça passou a desempenhar um papel proativo também na 

esfera cível, propondo ação, requerendo diligências e produzindo provas na defesa dos 

interesses sociais coletivos indisponíveis. Papel esse, verdadeiramente, condizente com a 

efetiva promoção da justiça, fazendo jus ao nome do respectivo cargo. 

  Desse modo, o Ministério Público deixou de ser apenas o órgão incumbido da 

persecução penal em juízo ou da defesa de certas instituições ou pessoas, passando a ser o 

defensor da Constituição, consistindo em órgão de defesa dos interesses sociais e 

indisponíveis em juízo ou fora dele, inclusive contra o próprio Estado, se necessário for.52   

  Nessa realidade, o Ministério Público brasileiro passa pelo seu momento mais 

importante, demonstrando que a evolução da instituição afasta-se do seu ponto inicial, que era 

a defesa dos interesses do rei na Idade Média, voltando-se para a defesa da ordem jurídica e 

social, prestando contas primordialmente ao povo.53 

   Guimarães Júnior e Ferraz54 sintetizam bem: 

 
Em suma, a elaboração no plano jurídico, do conceito de direito de massa, 
transindividual, difuso ou coletivo em diversas áreas de interesse social 
(meio ambiente, patrimônio público, qualidade da prestação de serviços 
públicos, consumo, tributação, proteção à incolumidade do trabalhador), o 
surgimento da ação civil pública e a evolução institucional do Ministério 
Público são, pois, fenômenos intimamente relacionados entre si e explicam-
se pelas necessidades resultantes das transformações sociais ocorridas no 
país. 

 

  Desde os primeiros anos da década de 1980, o regime militar já sinalizava exaustão e a 

sociedade civil clamava pela volta da democracia. O exaurimento do regime de exceção era 

                                                            
52  GOMES, Maurício Augusto. Ministério Público na Constituição de 1988: breves anotações. Justitia, CXLV, 

ano LI, jan./mar. 1989, p. 64-78.   
53  BALTAZAR, José Paulo; VASCONCELOS, Sara Schutz de. O Ministério Público na Constituição Federal 

de 1988. Revista do Ministério Público, Porto Alegre, v. 1, n. 22, 1989. p. 189-217. 
54  FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo; GUIMARÃES JÚNIOR, João Lopes. A necessária 

elaboração de uma nova doutrina de Ministério Público, compatível com seu atual perfil constitucional. In: 
FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo (Coord.). Ministério Público: instituição e processo. São 
Paulo: Atlas, 1997. p. 27. 
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tão forte que os dois últimos presidentes militares, General Ernesto Geisel e João Batista de 

Figueiredo, proclamavam com tranquilidade que haveria o retorno à democracia plena, com 

uma transição lenta e gradual. 

  Aos 28 de junho de 1985 o presidente, à época, José Sarney remeteu a mensagem n. 

330 ao Congresso Nacional convocando a Assembleia Nacional Constituinte e aos 18 de julho 

de 1985, por meio do Decreto 91.450, criou-se a Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais para elaborar o anteprojeto de Constituição que foi denominado “Anteprojeto 

Afonso Arinos” (em homenagem ao professor Afonso Arinos de Mello Franco, que presidia a 

comissão conhecida como “Comissão dos Notáveis”). 

  Quando a referida mensagem foi enviada ao Congresso, o Ministério Público 

brasileiro já estava há muito mobilizado, pois aguardava a Constituinte como a grande 

oportunidade de constitucionalizar uma nova arquitetura institucional.55 

  No período de 26 a 29 de junho de 1985 realizou-se em São Paulo o VI Congresso 

Nacional do Ministério Público com o tema “Justiça e Constituinte” para, aproveitando o 

momento estratégico, empreender a união de todos os membros do Ministério Público 

brasileiro em torno de um projeto comum e grandioso de construção de uma nova instituição a 

serviço do povo, da cidadania e do país e não mais a serviço de governos.56 

  O Ministério Público estava engajado no processo de revitalização social e 

reivindicava para si a defesa da legalidade democrática e das liberdades públicas. 

  Após o VI Congresso Nacional, a Conamp realizou pesquisa de âmbito nacional, 

distribuindo milhares de questionários aos membros do Ministério Público brasileiro, 

indagando sobre os temas passíveis de serem disciplinados num texto constitucional. Dessa 

pesquisa apuraram-se as aspirações majoritárias do parquet. 

  Com o desiderato de vincular o Ministério Público de todos os estados ao 

compromisso de defesa das mesmas reivindicações, eis que a diversidade enfraqueceria as 

propostas e poderia naufragar o projeto que retratava os anseios da imensa maioria, realizou-

se de 19 a 21 de junho de 1986, em Curitiba, o 1º Encontro Nacional de Procuradores-Gerais 

de Justiça e Presidentes de Associações Estaduais do Ministério Público. 

  Assim, no último dia do referido Encontro, em plena Copa do Mundo de Futebol, foi 

                                                            
55  SABELLA, Walter Paulo; DAL POZZO, Antônio Araldo Ferraz; BURLE FILHO, José Emmanuel (Coord.). 

Ministério Público: vinte e cinco anos do novo perfil constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 27-28. 
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proclamada a Carta de Curitiba, documento que sintetizava as propostas do Ministério Público 

à Assembleia Nacional Constituinte.   

  De relevância decisiva, a Carta de Curitiba consistia na expressão pioneira de 

consenso do Ministério Público brasileiro, um inédito marco de confluência de opiniões e 

idéias.57 

  As eleições ocorridas em novembro de 1986 revelaram os nomes dos novos 

constituintes e com isso acentuou-se a preocupação de que muitos deles, por não serem da 

área jurídica, poderiam ter dificuldades para entender as propostas ministeriais, motivo pelo 

qual se elaborou cartilha de três laudas intitulada Ministério Público e Constituição: uma 

proposta do Ministério Público do Brasil. 

   Segundo o constituinte Ibsen Pinheiro:58 
 

O Ministério Público resgatou o conteúdo ético da palavra lobby, pois a 
instituição chegou à Constituinte com um projeto em benefício do País e da 
cidadania, não pedira benesses corporativas ou vantagens para os seus 
membros, e mesmo as prerrogativas funcionais eram propostas em atenção 
ao escopo finalístico das funções a serem cumpridas.  

 
  Consoante se verifica, o Ministério Público preconizado na Constituição de 1988 não 

foi concebido dentro do Congresso Constituinte, mas levado de fora para dentro, com suas 

ideias fundamentais previamente definidas pelos membros do parquet brasileiro e apresentado 

ao constituinte originário. 

  O texto proposto pelo Ministério Público aos constituintes não surgiu repentinamente 

nem de forma improvisada, mas resultou de um processo extenso que visava a dar ao país 

uma instituição que lhe servisse, que fosse baluarte da democracia e da cidadania, não mais 

preposta do Estado, em pronto atendimento às novas demandas e conclames da sociedade 

brasileira contemporânea, reprimidas durante mais de duas décadas de ditadura.  

  Em 1º de fevereiro de 1987, instalou-se a Constituinte que durou 20 (vinte) meses, 

tendo ocorrido várias audiências públicas para debate com as entidades representativas de 

segmentos da sociedade, sendo a primeira delas realizada no dia 13 de abril de 1987 com a 

Conamp. 

  Aos 25 de maio de 1987, deu-se a aprovação do primeiro texto dedicado ao Ministério 

                                                                                                                                                                                          
56  SABELLA; DAL POZZO; BURLE FILHO,  op. cit., p. 28-29. 
57   Ibid., p. 32-35 
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Público de relatoria do constituinte Plínio de Arruda Sampaio, no qual se encontrava acolhida 

a maior parte das propostas da Carta de Curitiba.  

  Nesse momento, o constituinte Ivo Mainard59 assim pronunciou-se:  

 
Acho que na nova Constituição o Ministério Público vai ocupar o lugar que 
já deveria estar ocupando há muito tempo. Quem ganhou com a nova ordem 
constitucional aprovada em 1 turno, não foi só o Ministério Público, foi o 
Brasil, foram os brasileiros, foi também a Magistratura. Orgulho-me de ter 
participado e de haver contribuído para essa grande conquista.  
 

  No dia 12 de abril de 1988, o texto referente ao Ministério Público é aprovado em 

primeiro turno. O segundo turno iniciou-se em 27 de julho e findou em 22 de setembro de 

1988, com derradeira votação plenária, após revisão da comissão de redação. Aos 5 de 

outubro de 1988 é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. 

  A citada Constituição incorporou os princípios consagrados na Lei Complementar n. 

40, de 1981, bem como as propostas da Carta de Curitiba, motivo pelo qual se conclui que o 

que de fato marcou a criação do Ministério Público brasileiro contemporâneo foi a vontade 

institucional, brilhantemente coordenada por suas lideranças, aliada a um cenário de 

oportunidades e principalmente às novas demandas sociais.60 

  Nesse sentido, o constituinte José Ignácio61 destaca: 

 
Primeiro, uma referência ao esforço que a classe desenvolveu, através de 
suas figuras maiores, no sentido de se produzir, no texto, um avanço efetivo 
do Ministério Público como Instituição Permanente. Acho que o trabalho 
desenvolvido deve merecer um especial registro. Na verdade, foi a mais 
perfeita mobilização a que eu assisti entre outras corporações que atuaram 
junto à Constituinte. Neste gabinete entraram corporações de todas as 
naturezas, à procura de atendimento para suas reivindicações, e o Ministério 
Público foi a mais exitosa delas, foi a que com mais eficácia e eficiência 
realizou o seu trabalho. Por outro lado, entendo que o texto deu ao 
Ministério Público o lugar que ele precisava ter na estrutura estatal, a bem da 
sociedade brasileira. Eu vi uma preocupação que sobrelevava qualquer coisa 
menor, que era a de dar à Instituição um perfil novo, absolutamente 
necessário à realidade brasileira; isso só veio enaltecer e engrandecer aqueles 
que vieram enfrentar essa luta.  

 

                                                                                                                                                                                          
58 Apud SABELLA, DAL POZZO; BURLE FILHO,   op. cit., p. 48. 
59  Ibid., p. 112. 
60 KERCHE, Fábio. O Ministério Público e a Constituinte de 1987/88. Revista Brasileira de Ciências  

Criminais, São Paulo, v. 7, n. 26, abr./jun. 1999, p. 232-252. 
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  O esforço classista aliado ao momento histórico, no qual o país encontrava-se, em que 

a sociedade clamava por uma democracia após anos de ditadura, resultou na instituição 

ministerial atual, cuja função precípua é a defesa da ordem democrática e em prol do povo 

brasileiro. 

   O constituinte Brandão Monteiro62 afirma: 

 
O Ministério Público não conseguiu uma vitória corporativa, mas assume, 
com o novo texto constitucional, o papel que há muito deveria ter assumido. 
É fundamental que tenha independência, para que não fique atrelado às 
incidências de governos eventuais. Há uma consciência, na Constituinte, de 
que o fortalecimento do Ministério Público é o fortalecimento da 
Democracia. 

  
  Há quem diga63 que a criação do Ministério Público na forma disciplinada pela Carta 

Cidadã de 1988 foi um “cochilo” dos constituintes, face às prerrogativas que conferiu à 

instituição ministerial para defesa da Constituição e da sociedade brasileira, sobretudo, no 

combate à corrupção, em detrimento do poder político e econômico, o que já rendeu ensejo 

inclusive à condenação e à prisão de membros do Poder Legislativo, empresários e pessoas 

ligadas a partidos políticos. 

  Muito ao contrário de um “cochilo”, o que os constituintes fizeram durante os 

trabalhos da Assembleia Nacional, com a noção precisa do que estavam deliberando, foi 

atender à forte demanda social existente. 

   Como acertadamente afirma Fábio Kerche, os constituintes tinham a exata dimensão 

daquilo que estavam deliberando e não “cochilaram” no momento da aprovação do texto 

constitucional, tampouco foram “enganados” pelo lobby classista:64 “Esta hipótese “cochilo” 

não explica todo o processo e não reflete a complexidade dos trabalhos da Constituinte 

(65.000 Emendas, 243 advogados entre os 559 parlamentares das mais diversas posições 

                                                                                                                                                                                          
61 Apud SABELLA, DAL POZZO; BURLE FILHO,  op. cit., p. 112-113. 
62 Apud SABELLA, DAL POZZO; BURLE FILHO,  op. cit., p. 112. 
63 KERCHE, op. cit., p. 232-252. 
64 Steil confirma a importância do movimento institucional para a atual conformação ministerial: “Não se pode 

negar, é verdade, que a definição atual de Ministério Público, abrangente e revolucionária, se deve ao 
Constituinte de 1988. Mas é importante considerar, também, que a Instituição produziu a essência e a base do 
perfil constitucional que convenceu, obteve o apoio e o definitivo acatamento pelos ilustres membros da 
Assembléia Nacional Constituinte, por fim consolidado na Carta Magna.” (STEIL, Pedro Sérgio. O Ministério 
Público e a defesa do regime democrático. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/25771-25773-1-PB.html>. Acesso em: 19 maio 2016). 



36 

 

 

 

 

políticas, quase dois anos de atividades etc.)”.65 

 Kerche66 justifica com muita propriedade e lucidez sua posição: 

 
A Constituição e a Assembléia Nacional Constituinte caracterizaram-se por 
vários aspectos que permitem afirmar que o MP como um defensor 
independente dos direitos da sociedade não é um fato destoante de todo o 
resto do texto constitucional. Pelo contrário, é fruto de elementos de cultura 
política e de um determinado contexto histórico-político, refletidos em 
vários pontos da Constituição, que permitiu que o lobby da Confederação 
Nacional do MP obtivesse sucesso (leia-se sucesso parcial) na aprovação de 
sua proposta. Dessa forma, a Assembléia Nacional Constituinte serviu como 
uma espécie de "filtro" às propostas apresentadas, criando inclusive 
mecanismos de limitação e controle por parte de outros Poderes de Estado 
não previstos na proposta da Confederação Nacional do Ministério Público 
(CONAMP). Em outras palavras, a CONAMP pode se sentir vitoriosa, não 
porque "enganou" os sonolentos parlamentares, mas sim, porque apresentou 
uma proposta que não era contrária aos elementos balizadores dos debates, 
que ia positivamente ao encontro de aspectos conjunturais e de cultura 
política presentes na Assembléia Nacional Constituinte. E é somente na 
interação desses elementos que se torna possível entender o processo de 
aprovação deste novo Ministério Público.  

 

 Corroborando a lucidez dos trabalhos, o constituinte Bonifácio de Andrade67       
explica que: 
 

A Assembleia Constituinte geralmente realiza seus estudos dentro de duas 
perspectivas: os estudos de seus membros e assessores, e a outra se dá 
quando ela recebe a contribuição de segmentos da sociedade. No caso do 
Ministério Público, nós tivemos a presença muito atuante da CONAMP e 
segmentos do Ministério Público dos Estados, todos empenhados na 
modernização da Instituição; e dentro da Assembleia Constituinte houve, 
também, enorme vontade de dar ao Ministério Público um novo papel. A 
votação quanto ao Ministério Público representa um grande avanço. 
Teremos nessa Instituição um instrumento a favor da Justiça e, por 
conseguinte, em favor do povo brasileiro.  

 

  A Constituição de 1988 disciplinou o Ministério Público no mesmo Título IV 

destinado aos Poderes da República, mas totalmente independente de tais poderes. E dedicou 

a seção I, do Capítulo IV, das funções essenciais à Justiça, exclusivamente à instituição 

ministerial para conferir-lhe uma nova arquitetura, definindo-a em seu art. 127 “como 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

                                                            
65 KERCHE, op. cit.,  p. 232-252. 
66 KERCHE, op. cit., loc. cit., p.  232-252. 
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da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

  Assim o novo texto constitucional desvinculou o Ministério Público de qualquer dos 

três Poderes do Estado, encerrando definitivamente a representação do Executivo. Assegurou-

lhe autonomia funcional e administrativa, outorgou aos seus membros diversas garantias e 

prerrogativas idênticas aos dos magistrados, tudo para o bom desempenho de suas nobres 

funções. As garantias, prerrogativas e funções ministeriais são de tamanha importância que 

alguns juristas consideram o Ministério Público como o quarto Poder da República, tema que 

será abordado no capítulo seguinte. 

  Sobre os momentos históricos do Ministério Público brasileiro, colaciona-se os 

ensinamentos do professor Gregório Assagra de Almeida68: 

 
O Ministério Público brasileiro já passou por alguns grandes momentos 
históricos. O primeiro deles pode ser apontado o seu reconhecimento como 
Instituição, o que aconteceu com o advento da República, durante o Governo 
Provisório, por força do trabalho do então Ministro Campos Salles. O 
segundo pode ser indicado como sendo o decorrente da Lei Complementar 
Federal nº 40/81, que foi a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público, assim considerada porque definiu um estatuto básico e uniforme 
para o Ministério Público nacional e dispôs sobre as suas principais 
atribuições, garantias e vedações. Um terceiro grande momento ocorreu com 
o advento da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que conferiu 
legitimidade ao Ministério Público para a defesa jurisdicional e 
administrativa dos interesses e direitos difusos e coletivos, além de ter criado 
o inquérito civil. O Ministério Público começa a ter aqui função promocional 
de transformação da realidade social. Um quarto momento pode ser 
apontado com o advento da CF/88, o mais significativo e transformador de 
todos. 

 

  Não obstante as grandes conquistas provenientes da Carta Cidadã de 1988, não se 

podem ignorar as conquistas anteriores, que foram de suma importância para conformar o 

atual Ministério Público. Nesse sentido, Rogério Bastos Arantes69 afirma que: 

 

                                                                                                                                                                                          
67 Apud SABELLA, DAL POZZO; BURLE FILHO,  op. cit., p. 113. 
68 ALMEIDA, Gregório Assagra. O Ministério Público no neoconstitucionalismo: perfil constitucional e 

alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. Disponível em: 
<http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistajuridicafafibe/sumario/5/14042010170607.pdf> 
Acesso em: 15 abr. 2016. 

69 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo: Sumaré, 2002.  p.76 
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Soa lugar comum a idéia de que a Constituição de 1988 deu ao país um novo 
Ministério Público. Todavia, [...] essa afirmação não é verdadeira, uma vez 
que boa parte dos avanços conquistados pela instituição ocorreu no período 
anterior. Antes mesmo da eleição para o Congresso Constituinte, em 1986, e 
com menos de um ano de retorno ao governo civil, com José Sarney, os 
principais elementos desse novo Ministério Público já estavam dados: fiscal 
da constitucionalidade das leis e atos normativos dos poderes políticos desde 
o início do regime militar, guardião do interesse público ampliado desde 
1973, instituição definida como permanente e essencial à prestação 
jurisdicional desde 1981 e, finalmente, agente principal da defesa dos 
interesses difusos e coletivos pela Lei da ação civil pública de 1985. 

 

  Em 12 de fevereiro de 1993 foi editada a Lei 8.625 que instituiu a Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público, dispondo sobre normas gerais para a organização da 

instituição ministerial dos Estados. 

  Inúmeras outras leis surgiram pós-Constituição de 1988 ampliando o campo de 

atuação do parquet e concedendo-lhe condições de atuação em novas áreas, com o desiderato 

de viabilizar a efetividade do ofício ministerial, a exemplo da Lei 7.853, de 24 de outubro de 

1989 (portadores de necessidades especiais), Lei 7.913, de 7 de dezembro de 1989 

(investidores no mercado de valores imobiliários), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), Lei 8.439, de 2 de junho de 1992 (Patrimônio Público), Lei 8.884, de 11 de 

junho de 1994 (ordem econômica e livre concorrência), Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 

(Estatuto do Idoso), dentre outras.  

  O atual Ministério Público brasileiro é único dentre todos os países e o mais evoluído 

do mundo.70 Dawalibi71 é enfático: 

                                                            
70Nesse sentido, RITT afirma que o constituinte criou uma instituição sui generis, única no mundo. (RITT, 

Eduardo. O Ministério Público Brasileiro e sua Natureza Jurídica: uma Instituição com Identidade Própria. In: 
RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções 
institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. p. 27). Nessa perspectiva, Paulo Gustavo Gonet Branco adiciona: “O 
Ministério Público recebeu do constituinte de 1988 um tratamento singular no contexto da história do 
constitucionalismo brasileiro, reconhecendo-lhe uma importância de magnitude inédita na nossa história e 
mesmo no direito comparado. Não é possível apontar outra instituição congênere de algum sistema jurídico 
aparentado ao nosso a que se possa buscar socorro eficaz para a tarefa de melhor compreender a instituição 
como delineada aqui atualmente. O Ministério Público no Brasil, máxime após a Constituição de 1988, 
adquiriu feições singulares, que o estremam de outras instituições que eventualmente colham designação 
semelhante no direito comparado.” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. ver. e atual. São Paulo; Brasília: Saraiva: 2009.  
p.1037) 

71DAWALIBI, Marcelo. Ministério Público: fundamentos constitucionais, estrutura e organização. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 2. 
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Pode-se afirmar que o Ministério Público brasileiro, sob o ponto de vista 
jurídico, é um dos mais bem estruturados do mundo. Volta-se à defesa dos 
interesses sociais, mas não está atrelado ao Poder Judiciário, como é o caso 
de seus congêneres de Portugal, da Espanha e da França. Nem tão pouco é 
uma instituição centralizada na figura de uma só pessoa, como o Ministério 
Público norte-americano em suas mais diversas esferas (federal, estadual e 
nos “condados”). Institucionalmente, o Ministério Público do Brasil é 
superior a todos esses.  

 
 Em que pese tamanha evolução, a instituição ministerial não está pronta, acabada e 

definitivamente construída, pois assim como o Ministério Público cresceu, cresceram também 

os ataques à instituição.  

  Exemplo robusto e atual do crescimento da instituição ministerial é a denominada 

Operação Lava Jato,72 que consiste da maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro 

que o Brasil já teve, deflagrada em 2014, pelo Ministério Público Federal. Estima-se que o 

volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de 

bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de 

participarem do esquema de corrupção que envolve a companhia e que foram presos 

preventivamente. 

  No primeiro momento da investigação, desenvolvida a partir de março de 2014, 

perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas quatro organizações 

criminosas lideradas por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de câmbio. 

Posteriormente, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema 

criminoso de corrupção, envolvendo a Petrobras, sendo que a investigação persiste e visa ao 

desbaratamento do maior escândalo de corrupção envolvendo o governo brasileiro, podendo 

ensejar inclusive no impeachment da atual Presidente da República (cujo processo foi 

admitido pela Câmara dos Deputados aos 17/04/2016 e encontra-se em tramitação no Senado 

Federal).  

  Para o atual Procurador-Geral da República, esses grupos políticos agiam em 

associação criminosa, de forma estável, com comunhão de esforços e unidade de desígnios 

para praticar diversos crimes.73 

                                                            
72 Segundo divulgado pelo Ministério Público Federal. Disponível em: <http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-

caso>. Acesso em: 10 abr. 2016. 
73 Segundo divulgado pelo Ministério Público Federal. Disponível em: <http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-

caso>. Acesso em: 10 abr. 2016. 
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  Nessa perspectiva, é imperiosa a necessidade de que os agentes ministeriais lutem 

cotidianamente para a manutenção das conquistas atuais e tomem em mãos a efetiva defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis da sociedade, 

implementando um Ministério Público verdadeiramente resolutivo e promotor de justiça 

social.74 

                                                            
74 Nesse sentido: [...] a Constituição de 1988 reservou ao Ministério Público a verdadeira condição de defensor 

da sociedade e agente de transformação social, sendo as interpretações restritivas à sua atuação fundadas em 
perspectivas equivocadas da vontade do constituinte ao redesenhar a Instituição no Estado Democrático de 
Direito instituído no Brasil após 5 de outubro de 1988. JATAHY, op. cit. O Ministério Público...  p. 3. 
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3 A IDEIA DE QUARTO PODER DO ESTADO  

 

Daí se percebe que o Ministério Público, sobre exercer parcela da soberania 
do Estado, o faz com o poder de dar a última decisão, sem possibilidade de 
reforma da mesma por qualquer outro órgão do Estado, seja do Executivo, do 
Legislativo ou do Judiciário. Tais aspectos estão a demonstrar que o 
Ministério Público tem, no exercício de suas funções, os traços característicos 
semelhantes aos das funções fundamentais do Estado, tradicionalmente 
chamadas de poderes e identificadas somente em três espécies, como o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. [...] Pode-se, pois, seguramente 
afirmar que a Constituição de 1988, apenas não incluiu expressamente o 
Ministério Público entre os poderes do Estado, mas ao estrutura-lo, em tudo e 
por tudo, o fez de modo idêntico àqueles, no que diz respeito a autonomias, 
garantias, prerrogativas, assim equiparando-o aos demais poderes do Estado.75 

 

3.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO E A TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES DO 
ESTADO 

 

  A Constituição de 1988 retratou bem o imenso avanço que o Ministério Público vem 

conhecendo com o evolver histórico, tanto próximo quanto remoto. Além disso, consolidou o 

significativo crescimento do papel ministerial na organização do Estado e na consagração do 

Estado Democrático de Direito.    

  Por ocasião dos trabalhos da Constituinte, a disciplina do Ministério Público foi 

tratada pela Comissão Temática de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, que foi 

fragmentada na fase inicial nas seguintes três subcomissões: do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. 

  O atual texto constitucional conferiu ao Ministério Público prerrogativas, funções e 

instrumentos que buscam resolver os graves problemas emergentes da sociedade e presentes 

na democracia contemporânea,76 tendo o art. 2º estabelecido que “São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

  Não obstante a clareza com que o constituinte originário demonstrou a adoção pela 

teoria tripartite da separação de poderes, alguns estudiosos defendem que o Ministério Público 

                                                            
75GOMES, Maurício Augusto. Ministério Público na Constituição de 1988 – Breves anotações. Justitia, CXLV, 

ano LI, jan./mar. 1989, p. 64-78. 
76SALLES. Carlos Alberto de. Entre a razão e a utopia: a formação histórica do Ministério Público. In: 

VIGLIAR; José Marcelo Menezes; MACEDO Júnior, Ronaldo Porto (Coord.). Ministério Público II: 
Democracia. São Paulo: Atlas, 1999, p. 13-44.  
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foi considerado pela referida Constituição como quarto poder do Estado, em razão de sua 

atual conformação institucional. Senão vejamos:77 

 
Se Montesquieu tivesse escrito hoje o Espírito das Leis, por certo não seria 
tríplice, mas quádrupla, a divisão de poderes. Ao órgão que legisla, ao que 
executa, ao que julga, um outro acrescentaria ele: o que defende a sociedade 
e a lei - perante a Justiça, parta a ofensa de onde partir, isto é, dos indivíduos 
ou dos próprios poderes do Estado.  
 

  Sobre a posição institucional do Ministério Público brasileiro Celso Ribeiro Bastos78 

afirma que o grau de autonomia e as prerrogativas conferidas ao Ministério Público têm 

características de um autêntico Poder, sendo que “para alguns, o Ministério Público é 

considerado um verdadeiro “poder”, pretendendo-se com isso alterar a divisão tripartida de 

Montesquieu”.79  

  Em que pese a divergência existente quanto ao posicionamento do Ministério Público 

na tripartição dos poderes, a tese dominante não é pela configuração da instituição como 

quarto poder do Estado, e sim como um órgão constitucional do Estado, independente e 

autônomo, com carreira e administração próprios, sem vinculação a qualquer dos Poderes  

estatais, mas com características idênticas a eles. 

  Para Emerson Garcia80 o Ministério Público possui natureza jurídica intermediária 

entre as teorias do órgão e da pessoa jurídica. Em relação ao órgão possui um plus, por não 

consistir em mero plexo de atribuições, mas sendo dotado de grande autonomia. Em relação à 

pessoa jurídica possui um minus em razão da ausência de personalidade jurídica. 

  Carlos Roberto de Castro Jatahy81 considera o Ministério Público órgão de extração 

constitucional, dado o equilíbrio institucional de que desfruta, não integrando formalmente 

nenhum dos clássicos poderes, mas com eles interagindo em prol do sistema de freios e 

contrapesos, tão caro ao funcionamento harmônico do sistema.  

  Pelo sistema de freios e contrapesos (checks and balances), se um poder exorbitar suas 

atribuições será freado por outro poder para que permaneça nos limites de sua respectiva 

esfera, ensejando um equilíbrio entre eles.  

                                                            
77  VALLADÃO, 1984. p. 10-11. 
78  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 429. 
79  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 396. 
80  GARCIA, op. cit. p. 104-106. 
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  Citando a obra de Montesquieu, afirma Soares:82 

 
A sua criatividade está na inserção do sistema de freios e contrapesos às 
funções legislativas, executivas e judiciais, ensejando que estas sejam 
distribuídas a instâncias organicamente distintas e aptas a exercer 
legitimamente o poder, no sentido de cooperação e controle mútuo entre as 
funções desempenhadas, buscando-se o equilíbrio das instâncias 
governamentais e a concretização dos princípios da liberdade política.  
 

 Não ter sido considerado expressa e formalmente um Poder da República pelo 

constituinte originário não interfere na importância do Ministério Público, posto que a 

instituição ministerial tem status e prerrogativas de Poder, sendo detentora de características 

inerentes a um Poder, integrando de forma intensa e incontroversa o sistema de freios e 

contrapesos.  

  Exatamente nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, em voto da 

lavra do Ministro Sepúlveda Pertence,83 para quem, na verdade: 

 
[...] a colocação tópica e o conteúdo normativo da seção revelam a renúncia 
por parte do constituinte de definir explicitamente a posição do Ministério 
Público entre os Poderes do Estado. Desvinculado do seu compromisso 
original da defesa judicial do erário e a defesa dos atos governamentais aos 
laços de confiança do executivo, está agora cercado de contraforte de 
independência e autonomia que o credenciam ao efetivo desempenho de uma 
magistratura ativa de defesa impessoal da ordem jurídica ou democrática, 
dos direitos coletivos e dos direitos da cidadania.  

 

 E, citando o Ministro Rodrigues Alkmin, conclui: 
 

[...] a questão da colocação constitucional do Ministério Público entre os 
Poderes é uma questão de somenos, pois o verdadeiro problema é sua 
independência. O mal é que partimos de um preconceito de unipessoalidade 
e oriundos de um preconceito de unipessoalidade e verticalidade hierárquica 
do poder executivo, que o Estado moderno não conhece mais e que está 
desmentido pelos fatos, de que o direito comparado dá exemplos 
significativos... Garantida efetivamente a sua independência, a colocação 
constitucional do Ministério Público é secundária de interesse quase 
meramente teórico.  

 

                                                                                                                                                                                          
81  JATAHY, O Ministério Público... p. 73. 
82 MONTESQUIEU, Charles de Secondat.  O espírito das leis: as formas de governo, a Federação, a divisão dos 

Poderes. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Introdução, tradução e notas de Pedro Vieira Mota. p. 26.  p. 66. 
83 Voto proferido. Revista Trimestral de Jurisprudência. n. 147, p. 129-130. 
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  Sem tais prerrogativas, certamente, não seria viável a defesa da cidadania e da 

legalidade democrática. Não seria possível o efetivo exercício de suas funções, dentre as quais 

se destaca “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição”.84 

  Ainda que haja controvérsia acerca de o Ministério Público ser positivado 

formalmente na Constituição de 1988 como um poder do Estado, não há dúvida tratar-se 

materialmente de um poder estatal, na medida em que possui as peculiaridades de um Poder, a 

exemplo da paridade de tratamento com o Poder Judiciário, consoante art. 129, parágrafo 

quarto.85 

  É salutar que se registre que a separação de poderes visa a evitar que o poder  

concentre-se nas mãos de uma única pessoa, para que não haja abuso, como ocorria no     

Estado Absolutista. A passagem do Estado Absolutista para o Estado Liberal caracterizou-se 

justamente pela separação de Poderes, denominada Tripartição dos Poderes do Estado. 

Nesse sentido, Carvalho86 esclarece que: 

 
A história do constitucionalismo, segundo Karl Loewenstein, revela a busca 
do homem político das limitações do poder absoluto exercido pelos 
detentores do poder, assim como o esforço de se estabelecer uma 
justificação espiritual, moral e ética da autoridade, no lugar da submissão 
cega à facilidade da autoridade existente. Estas aspirações se concretizaram 
na necessária aprovação, por parte dos destinatários do poder, dos controles 
sociais exercidos pelos dominadores e, consequentemente, na participação 
ativa dos dominados no processo político. 
 

  Acerca da separação de poderes, para Locke87 a sociedade atribuía ao Estado quatro 

funções: Legislativa, Federativa, Administrativa e de realizar o bem comum. A função 

legislativa era atribuída ao parlamento, enquanto representante popular. As demais funções 

eram tituladas pelo executivo, exercidas pelo monarca, pelo rei.  

                                                            
84 Art.  129. inciso II, da Constituição Federal de 1988. 
85 § 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. Sendo que o Art. 93 disciplina o 

Estatuto da Magistratura.  
86 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 250. 
87 Apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 385 
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 Montesquieu, pelo interesse supremo da liberdade e pela repulsa à opressão, 

coordenou o princípio da Separação dos Poderes com a concisão que o tornou um paradigma 

no Direito Público, sustentando a contenção do poder pelo próprio poder.88 

 Na Itália, na Espanha e em Portugal o Ministério Público integra o Poder Judiciário. O 

Judiciário italiano divide os magistrados em judicantes e do Ministério Público (há inclusive 

fungibilidade entre as funções), tendo este maior atribuição no âmbito criminal e diminuta 

participação de fiscal da lei no processo civil. O Judiciário espanhol classifica a magistratura 

como decisória e postulante, sendo este o Ministério Público que não possui independência 

funcional, pois seus membros agem por delegação da chefia institucional que é designada 

pelo governo. Em Portugal, apesar da vinculação formal com o Judiciário, o Ministério 

Público lusitano representa o Estado no âmbito cível, o que permite forte ingerência do 

Executivo na instituição, vela pelo Estado Democrático de Direito e preside as investigações 

criminais. 

 Na França, berço do Ministério Público, apesar de não haver tratamento formal pela 

Constituição Francesa, há intensa vinculação da instituição ao Poder Executivo por meio da 

subordinação existente entre o Procurador-Geral e o Ministro da Justiça, que supervisiona 

todos os membros ministeriais e emite as respectivas diretrizes. Todavia, os membros do 

parquet francês compõem uma magistratura especial, integrada à função judicial, possuindo a 

mesma fungibilidade existente no modelo italiano entre as funções exercidas pela 

magistratura, ora no Ministério Público, ora na judicatura. 

 Nos Estados Unidos a instituição ministerial é bem discrepante dos demais países pela 

sua natureza eminentemente política, sendo seus integrantes eleitos pelo povo com atividade 

finalística voltada essencialmente para o combate à criminalidade. Apesar de possuir a 

titularidade da ação penal, o sistema americano autoriza, pelo princípio da oportunidade, a 

realização em larga escala de acordos com os acusados, que devem ser submetidos à 

homologação judicial. O Ministério Público norte-americano se confunde com o chefe da 

instituição, a quem cabe escolher sua equipe e as metas a serem cumpridas no seu mandato89. 

                                                            
88 COUCEIRO, Júlio Cézar. Separação dos Poderes em corrente tripartite. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,separacao-dos-poderes-em-corrente-tripartite,33624.html>. 
Acesso em: 23 maio 2016. 

89  GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 88.  
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 Na Alemanha, a instituição ministerial não integra a estrutura de nenhum dos Poderes, 

mas inspira-se no modelo francês e possui disciplina semelhante aos servidores do Poder 

Executivo, pois estão vinculados administrativa e funcionalmente ao Ministro da Justiça. O 

Ministério Público alemão possui o controle das investigações penais e promove com 

exclusividade a ação penal. Já no âmbito civil são reduzidas as hipóteses de atuação, sendo 

muito prestigiada a autonomia da vontade das partes, dada a alta consciência cívica dos 

alemães.  

 Na Inglaterra não existe instituição com características similares ao nosso Ministério 

Público, cabendo a qualquer do povo, ainda que não possua interesse jurídico no caso, o 

exercício da ação penal (ação penal popular). 

 Em Cuba o Ministério Público é órgão de defesa da legalidade socialista a quem 

incumbe a promoção da ação penal pública.  

  Assim, embora seja clássica a expressão separação de poderes, o poder do Estado é 

uno e indivisível, fazendo-se necessário que haja vários órgãos exercendo o poder soberano 

do Estado para descentralizar e obstar o abuso do poder, contudo, sem lhe retirar a unidade.  

  É importante considerar que existe uma relação muito estreita entre as ideias 

de poder e de função do Estado, sendo totalmente inadequado, numa concepção estritamente 

técnica, falar-se numa separação de poderes, quando o que de fato existe é apenas 

uma distribuição de funções.90  

  A soberania do Estado é una e indivisível. A chamada divisão de Poderes é um 

pragmático sistema de freios e contrapesos entre os órgãos de Estado para o controle 

recíproco de suas funções, do qual participa ativamente o Ministério Público. 

  Ainda, sobre a unidade e indivisibilidade do poder, segundo Spitzcovsky:91  
  

Na verdade, o poder não se triparte. É ínsito à sua natureza ser uno e 
indivisível. Assim, a expressão mais própria para esse título é tripartição das 
funções nas quais se divide o exercício do poder estatal. Em outro dizer, a 
subdivisão não se refere ao poder propriamente dito, mas às suas diversas 
formas de manifestação.  

 

                                                            
90  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.   

216-223. 
91 SPITZCOVSKY, Celso; MOTA, Leda Pereira da. Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo:   

Método, 2009. p. 147. 
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  Nesse diapasão, aufere-se que não há divisão do poder, mas apenas e tão somente de 

funções do Estado. Separam-se as funções, o poder permanece uno e indivisível.  

  Em que pese ser comumente usada a expressão separação dos poderes, divisão dos 

poderes, ou, até, tripartição dos poderes, a rigor o que realmente separa, divide ou, até 

mesmo, triparte são as funções do Estado e não os poderes  estatais. 

  Resta cristalino que o Ministério Público detém parcela direta da soberania Estatal, 

sobretudo, ao exercer a persecução penal em juízo (persecutio criminis in judicio), pois decide 

sozinho e em caráter definitivo (soberania de decisão) se propõe ou não a ação penal pública.  

  Assim, quando entende que não há base, não há elementos suficientes para apresentar 

uma imputação penal, age na qualidade de órgão originário do Estado, ou seja, é o Estado 

soberano que diz que não haverá imputação. 

  Acerca do exercício de parcela da soberania do Estado pelo Ministério Público, 

Maurício Augusto Gomes92 explica: 
 

Daí se percebe que o Ministério Público, sobre exercer parcela da soberania 
do Estado, o faz com o poder de dar a última decisão, sem possibilidade de 
reforma da mesma por qualquer outro órgão do Estado, seja do Executivo, 
do Legislativo ou do Judiciário. Tais aspectos estão a demonstrar que o 
Ministério Público tem, no exercício de suas funções, os traços 
característicos semelhantes aos das funções fundamentais do Estado, 
tradicionalmente chamadas de poderes e identificadas somente em três 
espécies, como o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Pode-se, pois, 
seguramente afirmar que a Constituição de 1988 apenas não incluiu 
expressamente o Ministério Público entre os poderes do Estado, mas ao 
estruturá-lo, em tudo e por tudo, o fez de modo idêntico, em autonomias, 
garantias, prerrogativas etc., assim equiparando-o aos demais poderes do 
Estado.  

 

  Nessa esteira, Hugo Nigro Mazzilli,93 com clareza solar, afirma: 
 

O Ministério Público não é tecnicamente um quarto Poder de Estado, até 
porque a divisão tripartite atribuída a Montesquieu é antes uma repartição de 
atribuições para melhor funcionamento do sistema de freios e contrapesos 
entre os órgãos originários do Estado, do que propriamente uma divisão 
científica, pois a soberania estatal em essência é una. Mas, mesmo não o 
erigindo formalmente a um quarto Poder, a Constituição de 1988 conferiu ao 
Ministério Público um elevado status constitucional, outorgando-lhe todas as 

                                                            
92 GOMES Maurício, op. cit.,  p. 64-78. 
93 MAZZILLI, Hugo Nigro. In: A natureza das funções do ministério público e sua posição no processo 

penal. Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/artigos/0ay8ad.pdf.> Acesso em: 09 abr. 2016 
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garantias de Poder (autonomias, independência funcional, iniciativa de lei, 
prerrogativas idênticas às da Magistratura, v.g.). E bem o fez, pois que, no 
exercício de suas funções, o Ministério Público monopoliza, de fato e de 
direito, uma parcela direta da própria soberania estatal. (Grifo nosso). 

 
  Não poderia mesmo o Parquet ser considerado formalmente pelo constituinte 

originário como um quarto Poder do Estado, pois o próprio projeto de Ministério Público 

levado pela Confederação Nacional e acolhido pela Constituição de 1988, como detalhado no 

capítulo anterior, em momento algum assim pretendeu. O que se pretendeu e se consagrou na 

Assembleia Nacional Constituinte foi um modelo institucional autônomo e independente, para 

o atendimento da cidadania e consagração do Estado Democrático de Direito.94 

  Em defesa da conformação constitucionalizada, afirma Mazzilli:95 

 
Ao contrário, muito mais adequada foi a solução encontrada na Constituição 
de 1988. Como se viu e é bem sabido, a divisão tripartite do Poder é antes 
política e pragmática que científica. Ora, na verdade, pouca ou nenhuma 
importância teria colocar o Ministério Público dentro de qualquer Poder do 
Estado ou até utopicamente erigi-lo a um quarto Poder (como queria 
Valladão), a fim de que, só por isso, se pretendesse conferir-lhe 
independência. Esta não decorrerá basicamente da colocação do Ministério 
Público neste ou naquele título ou capítulo da Constituição, nem de 
denominá-lo Poder de Estado autônomo ou não; antes, primordialmente, 
dependerá das garantias e instrumentos de atuação conferidos à instituição e 
a seus membros. E, naturalmente, dos homens que a integrem. De qualquer 
forma, porém, como já antecipamos, a solução que sempre nos pareceu a 
melhor, justamente para contribuir de forma pragmática para esse desiderato 
de autonomia e independência da instituição, não era erigir o Ministério 
Público a um suposto “quarto Poder”, nem colocá-lo dentro dos rígidos 

                                                            
94 Nessa perspectiva, leciona Porto: “Em verdade é ele, e isto precisa ser bem compreendido, uma instituição, 

sem a qual, neste momento histórico, a sociedade não saberia conviver, prova maior de que, assim como os 
poderes formalmente constituídos, também esta instituição, hoje, integra a essência do Estado, pouco 
importando se tenha a designação formal de poder ou não, pois é certo que, tais como os poderes, sob o ponto 
de vista material, desempenha função essencial à existência do Estado moderno, com independência e 
harmonia com estes e com as instituições permanentes que compõem o Estado. Exerce, portanto, parcela da 
soberania do Estado e guindando seus órgãos à condição de agentes políticos, tais como os membros dos 
poderes formalmente constituídos.” (PORTO, Sérgio Gilberto. O Ministério Público no Estado moderno. 
Revista do Ministério Público, Porto Alegre, v. 40, jan./jun. 1998, p. 108). Também Emerson Garcia: “De 
nossa parte, não vemos óbice à possibilidade de uma Constituição contemplar a existência de três poderes, 
mas, paralelamente, criar órgãos independentes destituídos de toda e qualquer vinculação para com aqueles: 
somente as estruturas que indicar terão o status de poder, mas a integração em uma estrutura que receba o 
designativo de poder não é requisito de existência ou de funcionamento de um órgão. Vale lembrar que a 
Constituição Portuguesa, superando as dificuldades de enquadramento de todas as estruturas estatais na 
classificação tripartite de Montesquieu, a ela não fez referência, optando por falar em “órgãos de 
soberania”(art. 110, 1: “São órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembléia da República, o 
Governo e os Tribunais”). (GARCIA, op. cit., p. 106.). 

95 MAZZILLI, Manual do Promotor... p. 40. 
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esquemas da divisão tripartite atribuída a Montesquieu, mas sim a de inseri-
lo em título, capítulo ou seção própria.  
 

  Desta feita, resta prejudicada a ideia de ser o Ministério Público considerado 

formalmente um quarto poder do Estado, eis que este poder é uno e indivisível, sendo 

atualmente divididas, entre nós, as funções de legislar (elaborar a lei), administrar (executar a 

lei), julgar (aplicar a lei) e fiscalizar (o cumprimento da lei/Constituição), entre o Poder 

Legislativo, Executivo, Judiciário e o Ministério Público, respectivamente.96 

  Nas palavras do constituinte Plínio Arruda Sampaio,97 “o Ministério Público é uma 

Instituição essencial para o regime democrático. Colocamos na Constituição do Brasil o 

Ministério Público mais avançado que existe no mundo que, de certa forma, completa a teoria 

da tripartição dos poderes”. 

  Desse modo, como possui status e prerrogativas de Poder pela Constituição de 1988, 

foi tido pelo constituinte originário como autêntico poder material do Estado, fiscalizando os 

demais Poderes e muitas vezes atuando contra o próprio Estado (como ocorre também com o 

Judiciário, ao decidir contra o Estado).  

  Assim, por ter lhe conferido um conteúdo de Poder, mas não ter sido declarado 

formalmente um Poder pela Carta Cidadã, trata-se o Ministério Público brasileiro de um 

poder constitucional material do Estado. Pois, caso não se tratasse de um poder material, o 

Ministério Público não estaria apto a integrar o sistema de freios e contrapesos, a assegurar a 

ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais e individuais indisponíveis, e a 

fiscalizar os demais Poderes do Estado, haja vista que apenas um pode efetivamente frear 

outro. 

                                                            
96 Hely Lopes Meirelles considerava os membros do Ministério Público “agentes políticos”, como os chefes de 

Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos) e auxiliares imediatos (Ministros, Secretários Estaduais e 
Municipais), os membros das casas Legislativas (Senadores, Deputados e Vereadores), Magistrados e membros 
de Tribunais de Contas (Ministros e Conselheiros), dentre outros: “Esses agentes atuam com plena liberdade 
funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na 
Constituição e em leis especiais. Têm normas específicas para sua escolha, investidura, conduta e processo por 
crimes funcionais e de responsabilidade, que lhes são privativos. Os agentes políticos exercem funções 
governamentais, judiciais e quase judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, 
decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. São as autoridades públicas 
supremas, do Governo e da Administração na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se 
apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição.” (MEIRELES, Hely Lopes. Direito 
administrativo brasileiro, 36 ed. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.77- 80). As posições 
dissonantes foram vencidas pela redação dada aos arts 37, inc. XI, e 128, par. 5., inc. I, alínea c, da CF, pela  
EC n. 19/98.  
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3.2  AS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

    
  Prerrogativas são garantias atribuídas ao agente público em razão do cargo que ocupa, 

para bem desempenhar suas funções em prol do interesse público. 

  Ao contrário do que possa parecer, prerrogativa não se confunde com privilégio. 

Enquanto o privilégio98 ofende de forma injustificada o princípio da isonomia, por conceder 

benefícios a alguns indivíduos em detrimento de outros, a prerrogativa visa a assegurar o 

exercício independente das funções institucionais, na tentativa de obstar influências externas, 

sempre em busca do bem comum. Por esse motivo é que há um nítido encadeamento lógico 

entre as prerrogativas e as funções a serem exercidas, numa verdadeira relação de meio e 

fim.99 

  Verifica-se que, para o exercício isento da atividade ministerial, não basta a concessão 

de garantias, mostra-se também necessária a imposição de determinadas vedações, consoante 

se constata nas alíneas do inciso II, do art.  128 da Constituição de 1988. 

 Segundo o constituinte originário, é vedado ao membro do Ministério Público receber, 

a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, 

exercer a advocacia, participar de sociedade comercial e exercer, ainda que em 

disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 

 A emenda constitucional n. 45 de 2004 ampliou as vedações ao instituir a proibição 

do exercício de atividade político-partidária e de recebimento, a qualquer título ou pretexto, 

                                                                                                                                                                                          
97  SABELLA; DAL POZZO; BURLE FILHO, op. cit., p. 113. 
98  Exemplo típico de privilégio era encontrado no Art.  271. da Lei Complementar n. 141/1996 do Rio Grande 

do Norte, que isentava todos os membros do Ministério Público, inclusive os inativos, do pagamento de 
custas judiciais, notoriais, cartorárias e quaisquer taxas e emolumentos. Em 29/03/2007 o Supremo Tribunal 
Federal julgou a ADIN n. 3.260/RN e declarou a inconstitucionalidade de tal dispositivo, por afronta ao 
princípio da isonomia entre os contribuintes, nos termos da seguinte ementa: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 271 DA LEI ORGÂNICA E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE --- LEI COMPLEMENTAR N. 141/96. ISENÇÃO CONCEDIDA AOS 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE OS INATIVOS, DO PAGAMENTO DE CUSTAS 
JUDICIAIS, NOTARIAIS, CARTORÁRIAS E QUAISQUER TAXAS OU EMOLUMENTOS. QUEBRA DA 
IGUALDADE DE TRATAMENTO AOS CONTRIBUINTES. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO 
II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério 
Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos fere o 
disposto no Art.  150, inciso II, da Constituição do Brasil. 2. O texto constitucional consagra o princípio da 
igualdade de tratamento aos contribuintes. Precedentes. 3. Ação direta julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade do Art.  271 da Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Norte -Lei Complementar n. 141/96. 

99   GARCIA, op. cit., p. 625. 
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de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as 

exceções previstas em lei. 

   A Carta Cidadã de 1988 estabeleceu garantias ao Ministério Público e também aos 

seus membros, atingindo reflexa e propositadamente a instituição. Posteriormente a Lei n. 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinou tais garantias na forma prevista pelo 

constituinte originário.  

  As prerrogativas institucionais são decorrentes da autonomia administrativa, financeira 

e funcional.100 No que toca à autonomia administrativa e financeira, compete à própria 

instituição a iniciativa de lei que disponha sobre sua organização e funcionamento, a 

formação da lista tríplice dentre os integrantes da carreira para escolha do procurador-geral 

pelo chefe do Executivo, bem como a elaboração de sua proposta orçamentária, incluindo a 

política remuneratória e os planos de carreira. 

  A autonomia funcional traduz a liberdade que tem a instituição de exercer seu mister, 

sem interferência de qualquer outro órgão do Estado, tanto que constitui crime de 

responsabilidade do Presidente da República atentar contra o livre exercício do Ministério 

Público.101 

  Autonomia funcional não é sinônimo de independência funcional. Enquanto a 

autonomia é da instituição, a independência é do membro e revela o livre convencimento de 

cada agente que é soberano para formar sua convicção, ou seja, inexiste vinculação a qualquer 

título (não há hierarquia funcional, apenas administrativa), sendo a Constituição, o interesse 

público e a própria consciência, os limites da atuação, estando sujeito à responsabilização 

pessoal em caso de exercício irregular da função. 

  A independência funcional consiste num princípio institucional, juntamente com a 

unidade e indivisibilidade. A unidade significa que os membros do Ministério Público 

                                                            
100 Art. 127. 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. § 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, 
podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e 
serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política 
remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 
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integram um só órgão, e a indivisibilidade consiste na possibilidade de serem aqueles 

substituídos uns pelos outros, na forma estabelecida em lei, para evitar arbitrariedades. 

 O ingresso e a movimentação na carreira, os vencimentos, as férias e a aposentadoria 

dos membros do Ministério Público são equiparados aos do Poder Judiciário, nos exatos 

termos do art.  129, parágrafos segundo, terceiro e quarto, da Constituição de 1988. 

  As autonomias de que é dotado o Ministério Público não o dispensa de submeter-se ao 

controle do Tribunal de Contas, do Conselho Superior do Ministério Público e do Poder 

Judiciário em matéria jurisdicional.102 Em última análise, tem-se que o Ministério Público 

presta contas especialmente ao povo, pois além de ser advogado da sociedade, todo o poder 

emana do povo.103 

  Sobre a independência e a autonomia ministerial, Sepúlveda Pertence104 afirma: 

 

O Ministério Público desvinculado do seu compromisso original com a 
defesa judicial do Erário e a defesa dos atos governamentais aos laços de 
confiança do Executivo está agora cercado de contraforte de independência 
e autonomia que o credenciam ao efetivo desempenho de uma magistratura 
ativa de defesa impessoal da ordem jurídica democrática, dos direitos 
coletivos e dos direitos da cidadania. 
 

E prossegue, concluindo: 

 
Esta é a tendência internacional, respeitadas as diferentes características de 
cada ordenamento jurídico, pois, como informa o jurista espanhol Bandrés, a 
Constituição espanhola optou pela nota de juridicidade, democratização e 
jurisdicionalização do Ministério Público; sua inclusão no título dedicado ao 
Poder Judiciário e não no título IV dedicado ao governo e à administração; 
sua subordinação, preferentemente, como não poderia deixar de ser, somente 
ao Estado de Direito, à lei antes que ao princípio da unidade; a finalidade de 
suas ações, que tem que buscar, por desejo expresso da Constituição, 
imparcialmente, a satisfação do interesse social ante os Tribunais, nítido 
apoio a impulsionar o Estado social, e se lhe requer em todo caso a defesa 
das leis democráticas. Igualmente, Canotilho nos recorda que os membros 
do Ministério Público português são magistrados com garantias de 

                                                                                                                                                                                          
101 Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição 

Federal e, especialmente, contra: [...] II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 

102  MAZZILLI, Introdução ao Ministério... p. 83. 
103  O parágrafo único do Art.  1º da Constituição Federal de 1988 aduz que “Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
104  Voto proferido. In: Revista Trimestral de Jurisprudência. n. 147. p. 129-130. 
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autonomia e independência constitucionais, o que os coloca numa posição 
de independência equiparável à dos juízes, sujeitando-se somente à 
Constituição e às leis, pois suas relevantíssimas funções vão desde o 
exercício da ação penal até a defesa dos interesses difusos e da 
constitucionalidade e legalidade (grifo nosso). 
 

  Em relação às prerrogativas dos membros do Ministério Público foi assegurada: a 

vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença 

judicial transitada em julgado; a irredutibilidade de subsídio e a inamovibilidade, salvo por 

motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério 

Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. 

 Segundo o constituinte Adolfo de Oliveira:105 

 
[...] a nova estrutura, as novas prerrogativas do Ministério Público 
constituem certamente um dos melhores aspectos da nova 
Constituição; para um país organizado, para uma democracia 
realmente forte, que assegure direitos a todos, o novo Ministério 
Público vem representar uma conquista do povo. O Ministério Público 
foi colocado inteiramente a serviço das instituições e do povo 
brasileiro.  
 

  Todavia, muitos são os ataques direcionados a expurgar as prerrogativas do Ministério 

Público, em razão, especialmente, de seu eficiente combate à corrupção, a exemplo da 

Proposta de Emenda Constitucional n. 37, de 2011, que tentou retirar os poderes 

investigatórios da instituição e foi rejeitado após grande pressão popular. E agora o Projeto de 

Lei n. 257, de 2016, que prevê o congelamento salarial, corte de até 30% em benefícios pagos, 

restrição a novas contratações, além do aumento da contribuição previdenciária.  

  Desta feita, é preciso estar sempre atento para que a instituição ministerial não seja 

enfraquecida em virtude do uso efetivo de suas prerrogativas, de modo a atender interesses 

escusos e colocar a democracia e os direitos fundamentais em risco. 

 
3.3 AS NOVAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO PARQUET PRECONIZADAS PELA 

CONSTITUIÇÃO DE 1998 
 
  A função do Ministério Público na ordem constitucional vigente é promover a defesa 

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

                                                            
105 SABELLA; DAL POZZO; BURLE FILHO, op. cit., p. 113. 



54 

 

 

 

 

  Disciplinando tais atribuições ministeriais, dispõe a Constituição de 1988 em seu art. 

129 que são funções institucionais do Ministério Público: a promoção, em caráter privativo, 

da ação penal pública, na forma da lei; o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia; a instauração do inquérito civil e o ajuizamento da ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos; a promoção da ação de inconstitucionalidade ou representação 

para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição; a defesa 

judicial e extrajudicial dos direitos e interesses das populações indígenas; a expedição de 

notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, para requisitar 

informações e documentos que repute de valor probante, na forma da lei complementar 

respectiva; o exercício do controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar pertinente; a requisição de diligências investigatórias e de instauração de 

inquérito policial, indicando-se sempre os fundamentos jurídicos de suas manifestações 

processuais. 

   Por fim, dispôs o constituinte originário que incumbe ao Ministério Público o 

exercício de quaisquer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 

sua finalidade, sendo-lhe vedada, de forma inédita no Brasil, a representação judicial e a 

consultoria jurídica de entidades públicas. 

  A propositura da ação penal pública inaugura o rol das funções institucionais por 

vários motivos, dentre os quais se destacam: nela se encontram as raízes históricas do 

parquet; através dela se exerce diretamente uma parcela da soberania do Estado; consiste 

numa hipótese em que o Ministério Público age privativamente. 

  Durante a Assembleia Nacional Constituinte foi aventada a tese da ação penal popular, 

em que qualquer do povo teria legitimidade para propor ação penal, sob o argumento de que a 

soberania popular deveria ser irrestrita.  

  Em desfavor da ação penal popular, arguiu-se que essa serviria muito mais como 

instrumento de vingança pessoal do que como instrumento de justiça, tendo sido usada,          

ao longo dos anos, apenas e tão somente para perseguições pessoais.106 

                                                                                                                                                                                          
 
106 Exposição realizada na 1ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
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  Em 13 de abril de 1987, por ocasião da primeira reunião extraordinária da 

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, o constituinte Jairo Carneiro,107 

com muita lucidez e propriedade, invocando o processualista Manzini, pronunciou-se em 

defesa da privatividade da ação penal pública pela instituição ministerial, tese que foi 

consagrada no texto constitucional. Senão vejamos: 

 
No Estado democrático, no qual domina o princípio da soberania popular, 
não seria impróprio deixar ao exercício privado a função pública de 
promover e de exercitar a ação penal, porque dita soberania se personifica 
nos cidadãos. Mas os inconvenientes práticos que podem dar lugar a esse 
sistema têm desaconselhado mesmo as democracias em adotá-lo. E por isso 
que o Código de Processo Penal reserva exclusivamente ao Ministério 
Público a propositura e o exercício da ação penal. Ao particular, que se 
determina sempre, ou quase sempre, com base em motivos pessoais, falta 
aquela serenidade e aquela objetividade que, ao contrário, são próprias do 
órgão do Ministério Público, que age imparcialmente no cumprimento dos 
próprios deveres funcionais, com garantias de uma cultura superior e de uma 
probidade pessoal conferida e vigiada. É, pois, de se aprovar, 
incondicionalmente, o referido critério do domínio exclusivo da ação penal, 
por parte do Ministério Público.  

 

  Em defesa da ação penal privada subsidiária pública, o constituinte Fábio Konder 

Comparato108 sustentou: 

 
Também no que se refere a esse afastamento do Judiciário em relação ao 
povo, o que me parece importante é instituir o princípio da autodefesa. A 
maior defesa é, sem dúvida, aquela exercida pelas próprias pessoas que estão 
em risco. Daí por que, tendo em vista a experiência brasileira num setor 
pouco conhecido dos não-especialistas, como é o Direito Falimentar, creio 
eu, é indispensável que se estabeleça o princípio da ação penal pública 
subsidiária, sobretudo no que diz respeito aos crimes cometidos pelos 
agentes públicos, ou seja, os titulares de poder político, tais como o 
Presidente, os Ministros, os Governadores, os Secretários de Estado, os 
próprios juízes de Direito etc. A ação penal pública subsidiária não 

                                                                                                                                                                                          
no dia 13 de abril de 1987. Conforme p. 22 das Atas de Comissões da Assembleia Nacional Constituinte. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf>. Acesso em: 
02 maio. 2016. 

107 Exposição realizada na 1ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
no dia 13 de abril de 1987. Conforme p. 29, das Atas de Comissões da Assembleia Nacional Constituinte. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf> Acesso em: 02 
maio 2016 

108 Exposição realizada na 6ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público,  
no dia 27 de abril de 1987. Conforme p. 137-138, das Atas de Comissões da Assembléia Nacional 
Constituinte. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf> 
Acesso em: 02 maio 2016 
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representa um amesquinhamento do Ministério Público, mas o acesso do 
jurisdicionado ao mecanismo judiciário, agora na função de acusador, mas 
sempre representando e defendendo o interesse público.  

 

  Assim, constatamos que a Carta Cidadã de 1988 tanto prestigiou a tradição processual 

penal, como garantiu o acesso à jurisdição criminal em caso de inércia do Ministério Público. 

E este, longe de ser um acusador público, obrigado a processar a qualquer custo, passou a 

constituir o primeiro fator da imparcialidade judicial dos julgamentos, já que assegura, com 

sua iniciativa, o princípio da inércia da jurisdição penal.109 

  A função descrita no inciso II, do art. 129, de zelar pelos direitos constitucionais 

abrange todos os demais incisos, consolidando em definitivo o Ministério Público como 

defensor da sociedade, tema que será tratado no próximo capítulo. 

  Por derradeiro e oportuno, cumpre ressaltar que o último inciso do referido art. 129, 

inciso IX, possui destacada importância. Primeiro porque, ao dispor que ao parquet incumbe 

“exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade”, 

consagrou uma cláusula de abertura,110 tornando o rol das funções ministeriais 

exemplificativo e não taxativo. Segundo porque, ao vedar-lhe “a representação judicial e a 

consultoria jurídica de entidades pública”, colocou fim a uma tradição ínsita à trajetória 

institucional em terras brasileiras, onde, até então, o Ministério Público não passava de mero 

apêndice do Poder Executivo, com atribuições acusatórias na seara criminal.  

   Nesse contexto, Rocha111 conclui: 

 
Assim, uma das mais importantes contribuições da Constituição de 1988 em 
relação ao Ministério Público foi ter apartado do Ministério Público da 
União as atribuições de advogado da União Federal, incumbindo-lhe 
precipuamente a defesa da Ordem Constitucional e da Sociedade, vale dizer, 

                                                            
109 MAZZILLI, Introdução ao Ministério... p. 134. 
110 Adverte Lênio Streck: “A norma constitucional sob apreço qualifica-se como uma cláusula de abertura – 

legalmente concretizável – ao exercício, pelo Ministério Público, de “outras funções”, as quais, entretanto, 
haveriam de estar submetidas às seguintes três condicionantes: a) proveniência legal da função (limitação 
formal); b) compatibilidade da função legalmente conferida com a finalidade institucional do Ministério 
Público (limitação material afirmativa); c) vedação de qualquer função que implique a representação judicial 
ou a consultoria jurídica de entidades públicas (limitação material negativa).” (STRECK, Lênio Luiz. 
Ministério Público e Jurisdição Constitucional na Maioridade da Constituição – uma Questão de Índole 
Paradigmática. In: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e 
funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. p. 187). 

111 ROCHA, João Carlos de Carvalho. Ministério Público da União: um balanço. In: MOURA JÚNIOR, Flávio 
Paixão (Org.). Ministério Público e a ordem social justa: dez anos da Lei Complementar n. 75/93. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 107-123. 
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a defesa da soberania popular, função específica de agente de Estado, e não 
de agente de Governo. 
 

  Não obstante a criação da Advocacia-Geral da União para dar continuidade à 

representação dos interesses do governo, o Ministério Público continuou exercendo o múnus 

por mais quatro anos, em atenção ao art. 29112 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que evitava a interrupção abrupta desse serviço.113 A partir de então, instituía-se 

o novo e atual Ministério Público, representante dos interesses tão somente da sociedade 

brasileira.  

  Nessa esteira, é a exposição de Dal Pozzo114 durante os trabalhos da Assembleia 

Constituinte e que foi, posteriormente, acolhida por esta, na pessoa do relator Plínio Arruda 

Sampaio:  

 

[...] o Ministério Público estadual não quer – e, aqui, declara enfaticamente – 
ser representante de nenhuma pessoa jurídica de direito público. Ou seja: o 
Ministério Público estadual, conforme está escrito aqui, quer, única e 
exclusivamente, representar os interesses da sociedade. Hoje, o Ministério 
Público estadual já não representa mais a Fazenda estadual. Apenas, por 
delegação constitucional, nas comarcas do interior ainda representamos a 
Fazenda federal. Aqui se pretende cortar esse cordão, que nos liga a uma 
história do Ministério Público nascido exatamente para defender em juízo os 
interesses privados do rei – le gens du roi. De lá para cá, o Ministério 
Público tem cumprido uma trajetória histórica, que se distancia cada vez 
mais das suas origens. Pretendemos, realmente, conduzi-lo a uma outra 
direção para que seja tão somente representante do interesse da sociedade, 
para que defenda o regime democrático, a ordem jurídica e a Constituição.  
 

                                                            
112 Art.  29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral 

da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas 
dos Ministérios, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias federais com representação 
própria e os membros das Procuradorias das Universidades fundacionais públicas continuarão a exercer suas 
atividades na área das respectivas atribuições. 

113 SOUZA, op. cit., p. 111-112. 
114 Exposição realizada na 1ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

no dia 13 de abril de 1987. Conforme p. 24 das Atas de Comissões da Assembleia Nacional Constituinte. Dal 
Pozzo revelou ao Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul que a estratégia de acumular 
funções não exercidas por outras instituições foi o norte da atuação classista na constituinte: “Enfim, foi essa 
a maneira pela qual conseguimos vender a idéia do Ministério Público, como sendo aquele que queria fazer o 
que, no Estado Brasileiro anterior, não se encontrava quem fizesse. Brincávamos que àquela época se dizia: 
“Vai reclamar para o Bispo!”... e nós queríamos ser esse ‘Bispo’. DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz. 
História Oral. Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 07 de ago. 2002. São Paulo. 
Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/index.php/direito/article/viewFile/2128/1236>. Acesso em: 23 
maio 2016. p. 75. Entrevista. 
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 É essa defesa da sociedade que torna o Ministério Público brasileiro tão singular, com 

pouca semelhança em relação aos seus congêneres no direito comparado e ao próprio 

Ministério Público brasileiro do passado. 
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4  O MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DA SOCIEDADE 
 
 

A história da reconstrução institucional do Ministério 
Público brasileiro é uma história de sucesso. Em menos 
de vinte anos, a instituição conseguiu passar de mero 
apêndice do Poder Executivo para a condição de órgão 
independente e, nesse processo que alterou sua estrutura, 
funções e privilégios, o Ministério Público abandonou 
também seu papel de advogado dos interesses do Estado 
para arvorar-se em defensor público da sociedade.115 

 
 
4.1 O PAPEL DE OMBUDSMAN DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SISTEMA DE 

JUSTIÇA PÁTRIO 
 

  Após tantos anos de ditadura, havia um grande clamor social para criação de 

mecanismos de controle do cidadão sobre a atuação dos agentes públicos e a devida prestação 

dos serviços estatais. 

  Por absoluta falta de influência ou controle dos cidadãos em relação à administração, o 

Ministério Público foi naturalmente realizando, de fato, a função de ouvidor e defensor do 

povo (funções correspondentes ao ombudsman), sobretudo pelo atendimento às pessoas que 

compareciam à instituição (acesso direto ao público).116  

  De origem nórdica,117 a palavra ombudsman significa comissário de justiça. Esse 

cargo tem origem em 1809, na Constituição da Suécia, quando se consagrou naquele país o 

direito de petição, em que se reconhecia aos cidadãos o direito de reclamar contra atos de 

funcionários do rei, entre eles os juízes.  

  O ombudsman tem a responsabilidade de representar os cidadãos, defender seus 

interesses e controlar os atos da administração pública objetivando combater abuso de poder 

ou violação ao ordenamento jurídico, conferindo eficácia social aos direitos constitucionais.  

  Assim, atua em defesa da legalidade e vela pelo respeito aos direitos fundamentais dos 

cidadãos perante a burocracia estatal. Sua função de atuar como fator de conexão entre o povo 

e os poderes constituídos fez com que a figura se espalhasse por diversos países. Na Espanha, 

                                                            
115 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo: EDUC – Editora Sumaré-

FAPESP, 2002, p.19. 
116  MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça e o Mistério Público. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 134-135. 
117  JATAHY, Carlos Roberto de Castro. O Ministério Público... p. 30. 
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tem-se o defensor del Pueblo, em Portugal há o provedor de justiça, na França, défenseur des 

Droits e na Itália, o defensore cívico, dentre outros.118  

  Na Suécia, o ombudsman faz um relatório de seus trabalhos e apresenta ao 

Parlamento, ao término de cada ano, sendo eleito pelos parlamentares, mas sem subordinação 

ao Parlamento e/ou ao Governo.119 É dotado de autonomia, tempo certo de mandato, podendo 

ser reeleito ou até mesmo ter seu mandato revogado. O que o distingue é sua total 

independência – não tem vínculo com qualquer instituição – e seu notável saber jurídico no 

campo dos direitos humanos.  

  A pessoa escolhida para exercer essa função, além de ostentar ótima reputação social, 

não pode ter atividade político-partidária – o que não significa despolitização – e deve atuar 

exercendo a função com imparcialidade.120 

 Durante os trabalhos constituintes, cogitou-se a criação de um novo órgão 

governamental próprio para esse fim, como ocorre em outros países. Seria um defensor do 

povo para receber e apurar as reclamações de interesse popular contra as autoridades e os 

serviços públicos. 

  O Ministério Público como defensor do povo já havia sido inicial e timidamente 

instituído em 1981 pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tendo-lhe a Lei da Ação 

Civil Pública, em 1985, conferido importantes instrumentos para o exercício de tal defesa, 

como o inquérito e a ação civil pública.  

  Nesse contexto, inspirada no papel de ombudsman dos países nórdicos e visando a 

atender a intensa demanda social da época, a Carta de Curitiba almejava que o Ministério 

Público recebesse da Constituição as funções de defensor do povo.121 Senão vejamos: 

 
O Ministério Público que queremos e estamos edificando, pois, com férrea 
determinação e invulgar coragem, não é um Ministério Público acomodado à 
sombra das estruturas dominantes, acovardado, dócil e complacente com os 
poderosos, e intransigente e implacável somente com os fracos e débeis. Não 
é um Ministério Público burocrático, distante, insensível, fechado e 
recolhido em gabinetes refrigerados. Mas é um Ministério Público vibrante, 
desbravador, destemido, valente, valoroso, sensível aos movimentos, anseios 

                                                            
118 GARCIA, op. cit., p. 563. 
119 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Justiça... p. 135. 
120 BÜSCHEL, Inês do Amaral. A Ouvidoria dos Ombudsmen. MPD Dialógico. Revista do Movimento do 

Ministério Público Democrático. São Paulo, ano VII, n. 33. maio/jul. 2011. p. 26. 
121 GIACOIA, Gilberto. Ministério Público vocacional. Revista Jurídica, São Paulo: PGJSP: APMP, v. 197, 

jul./dez. 2007. p. 283. 
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e necessidades da nação brasileira. É um Ministério Público que caminha 
lado a lado com o cidadão pacato e honesto, misturando a nossa gente, 
auscultando os seus anseios, na busca incessante de Justiça Social. É um 
Ministério Público inflamado de uma ira santa, de uma rebeldia cívica, de 
uma cólera ética, contra todas as formas de opressão e de injustiça, contra a 
corrupção e a improbidade, contra os desmandos administrativos, contra a 
exclusão e a indigência. Um implacável protetor dos valores mais caros da 
sociedade brasileira. 

 

  Todavia o Anteprojeto Afonso Arinos propunha que o defensor do povo fosse uma 

nova instituição, com membros a ser escolhidos, em eleição secreta, pela maioria absoluta dos 

membros da Câmara dos Deputados, entre candidatos indicados pela sociedade civil e de 

notório respeito público e reputação ilibada, com mandato não renovável de cinco anos, 

consoante art. 56, parágrafo 2º, inciso II, do referido anteprojeto. 

  Em audiência pública da Assembleia Nacional Constituinte, realizada aos 24/04/1987, 

Cândido Mendes,122 membro da Comissão dos Notáveis, sustentou o criação do “defensor do 

povo”, inspirado na experiência espanhola para proteção dos direitos humanos contra a 

opressão operada por aparelhos ditatoriais, com o seguinte discurso: 

 

É possível, Srs. Constituintes, deixar o problema da implementação dos 
direitos humanos apenas ao Estado? O que marca – vejam as Constituições 
espanhola e a portuguesa – hoje, neste fim do século XX, a nova vigência da 
sociedade contra o Estado, o Estado da sociedade, dos aparelhos e das 
burocracias esclerosadas, é a autodefesa dos direitos humanos, através de 
instituições como, por exemplo – e me cingirei a ela – a do Defensor do 
Povo, em tão boa hora realizada, hoje um dos pilares de sustentação do 
Governo extraordinário de Felipe Gonzalez. O Defensor do Povo entende o 
beijo da morte que representa a defesa dos direitos humanos por intermédio 
dos Ministérios Públicos e organizações do próprio Estado, impotente, 
viciado e desviado no querer corrigir os seus próprios entorses. Viciado 
numa espécie de incesto organizacional, que mostra até que ponto é 
impossível encontrar-se a defesa real dos direitos humanos, sem estabelecer, 
com a imaginação, criatividade e coragem de um Congresso Constituinte, 
uma magistratura desburocratizada e que tenha a condição ou a possibilidade 
de se impor à hipocrisia dos Ministérios Públicos e dar a idéia de que o 
Estado, ele mesmo, possa defender os direitos, de que ele, tantas vezes, é o 
primeiro a abusar [...]. Precisamos criar um defensor do povo que possa 
promover efetivamente a responsabilidade não apenas no sentido da 
violência ativa. A grande violência é a negativa, é a negação da realização do 
direito. [...] A justiça aqui nem tardia chega. É evidente que se entende que a 

                                                            
122  Exposição realizada na 8ª reunião da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, no dia 24 de abril de 

1987. Conforme p. 49 a 59, das Atas de Comissões da Assembleia Nacional Constituinte. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/constituinte.zip>. Acesso em: 1º ago. 2015. 
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possibilidade de criação está aí diante da imaginação e da coragem desta 
Subcomissão, fadada a ter a maior comunicação com a sociedade civil. Que 
outra Subcomissão vai falar à sociedade civil? Que outra Subcomissão tem 
uma responsabilidade histórica como esta?  

 

  Ainda durante os trabalhos da Constituinte, Cândido Mendes123 criticou a solução 

dizendo que “Sumiu na proposta constituinte a figura do Defensor do Povo, transferindo-se 

para o Ministério Público a tarefa de escrutinar e promover a responsabilidade do abuso de 

poder de qualquer governante”. 

  Ao encontro da tese de Cândido Mendes, o constituinte José Paulo Bisol124 defendeu a 

Emenda ES 32069-6 que ele próprio apresentou para criação da defensoria do povo, nos 

seguintes termos: 

 
É por isso que defendemos a criação do ombudsman, a criação da defensoria 
do povo, porque precisamos de uma instituição colocada fora da máquina 
estatal. Precisamos de uma instituição social como a defensoria do povo para 
fiscalizar e controlar o poder em todas as suas gradações hierárquicas, 
inclusive nas mais altas. Volto a frisar um argumento importante: A mais 
profunda denúncia que os teóricos do Direito, cientistas jurídicos, fazem ao 
constitucionalismo brasileiro é que entre o Estado brasileiro e a sociedade 
brasileira existe uma distância abismal. Para superar este problema, não sou 
eu quem denuncia, mas grandes juristas, precisamos, nesta oportunidade, 
quando Constituintes, criar as mediações. Se não foi possível criar, por ser 
realmente revolucionário, o Tribunal das Garantias Constitucionais, vamos 
pelo menos criar o ombudsman, o defensor do povo, estender a mão direita à 
sociedade e a mão esquerda ao Estado e fazer a mediação indispensável. Srs. 
Constituintes, trata-se de uma das experiências constitucionais mais exitosas 
do mundo, uma experiência escandinava que se difundiu por todo o mundo. 
Cito apenas dois grandes países que já adotaram esta instituição: os Estados 
Unidos da América e a França. [...] Peço a reflexão sincera de cada um dos 
meus companheiros de Constituinte. O ombudsman não se confunde com a 
Promotoria de Justiça. Promotoria de Justiça ou instituição semelhante existe 
na Escandinávia, nos Estados Unidos e na França, onde há o ombudsman. 
Vamos acabar com esses monstros sagrados das estruturas institucionais do 
Brasil; vamos criar alguma coisa que realmente signifique estender a mão 
generosa de uma Constituinte ao povo do Brasil.  

 

  Contrariando a tese de criação de um órgão com a função específica de defender o 

                                                            
123 MENDES, Cândido. O gato comeu o defensor do povo. Folha de S. Paulo. São Paulo. 24 nov. 1987. p. 3. 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/132413> Acesso em: 22 jun. 2015. 
124 Exposição realizada na reunião da Comissão de Sistematização, no dia 20 de outubro de 1987. (BRASIL. 

Comissão de Sistematização.  Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento “C”). p. 638-639. 
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povo, o constituinte Paes Landim125 manifestou-se favorável ao exercício dessa função pelo 

Ministério Público, nos moldes preconizados pela instituição ministerial na Carta de Curitiba: 

 
Minha inquietação, aqui exposta, tem como escopo determinar ao Ministério 
Público, dentre suas atribuições, a de tutela dos interesses da sociedade, a de 
defensor do povo, digamos assim, a figura do ombudsman, como referiu V. 
Sª. Acho que ele poderia representar esse papel, ao contrário da criação do 
defensor do povo, do Ouvidor-Geral, fora das atribuições. Essa atribuição 
deve ser inerente também ao Ministério Público, como fiscal da lei – custos 
legis – dos interesses da sociedade.  

    

 De extrema importância é a exposição do representante ministerial126 que abriga o 
principal argumento da conquista obtida na fase da sistematização, vejamos: 

 

E o Ministério Público se coloca justamente como uma das instituições que o 
ordenamento jurídico cria para a defesa e a preservação destes valores 
fundamentais. Desta colocação singela e rápida já extraímos uma 
conseqüência extremamente importante, a de que, ao defender o interesse 
publico, o Ministério Público defende o interesse de seu titular, que é a 
sociedade. O interesse público envolve os valores fundamentais da 
sociedade. Portanto, o Ministério Público, ao agir, representa a sociedade e 
não o Estado, enquanto pessoa jurídica de Direito Público. Para a defesa 
desses valores, organizado em milhares e milhares de comarcas, por todo o 
território nacional, o Ministério Público atua, basicamente, de três formas 
diferentes: fora do processo, na investigação e dentro do processo. Fora do 
processo, o Ministério Público desenvolve uma atividade preventiva e 
conciliatória. O povo conhece o Ministério Público nele confia, e o procura 
em seus gabinetes de trabalho. Os promotores de justiça vêm cumprindo, 
silenciosamente, há muitos anos, o papel do ouvidor do povo, do 
Ombudsman.  

 
  O relator da Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, o 

constituinte Egídio Ferreira Lima,127 sustentou que as funções a serem exercidas pelo defensor 

do povo estavam contidas nas atribuições ministeriais, sendo absolutamente desnecessária a 

                                                                                                                                                                                          
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-101.pdf>. 
Acesso em: 1º ago. 2015. 

125 Exposição realizada na 1ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
no dia 13 de abril de 1987. Conforme p. 24, das Atas de Comissões da Assembleia Nacional Constituinte. 
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criação de uma nova instituição para exercer idêntico mister. 

 

O professor e ex-Desembargador, o Constituinte José Paulo Bisol, disse 
aqui, ele próprio, que o Estados Unidos adotaram o instituto. E como o 
adotaram? Respeitando a sua tradição estrutural na defesa dos interesses 
civis. Atribuíram à Procuradoria Geral nos Estados Unidos, vale dizer ao 
Ministério Público, as atribuições de defensor do povo. E o que fizemos 
aqui? O que nos oferece o projeto que estamos discutindo? A defensoria do 
povo nitidamente inserida no Ministério Público. Por que iríamos dar 
autonomia financeira e administrativa ao Ministério Público? Por que 
determinar eleição dos Procuradores, o Geral e o dos Estados, por sua classe, 
podendo ser afastados por decisão do Congresso e das Assembléias? Por que 
iríamos dizer que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispensáveis? 
Por que iríamos dizer que os Procuradores Gerais poderão ser destituídos por 
deliberação de 2/3 do Senado da República e das Assembléias Legislativas? 
Por que iríamos dizer, no inciso II ao art. 150 do Projeto: ‘Que compete ao 
Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços sociais de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição.’ Está aqui inserido e contido com amplitude e com 
profundidade de maneira precisa a defensoria do povo. O Relator e as 
Comissões que precederam a sua tiveram esta perspicácia e se precisaram 
perante a História deste País. Não teria sentido duplicar este órgão, criar uma 
defensoria do povo, estruturada em todo o País com o ônus que ela 
representa. O Ministério Público com a independência, com a autonomia 
financeira e econômica, com as garantias próprias do magistrado, eles 
assumem perante a Nação a defensoria pública. Ele e o Ministério Público, 
que já têm uma estrutura, cobrindo todo este País. A defensoria pública 
defendida pelos trabalhadores, pela CNBB, pela OAB, ela está aqui contida 
e inserida dentro do novo Ministério Público, desenhado pelo projeto de 
Constituição que estamos discutindo.  

 

  Nesse sentido, com igual clareza e brilhantismo, sustentou o constituinte Gastone 

Righi:128  

 
Acontece que não precisamos importar modelos; podemos criar a nossa 
solução, autóctone, própria; é isso que fizemos, e fizemos muito bem, a meu 
ver, porque criamos uma defensoria pública que se destina à orientação 
jurídica e à defesa dos necessitados; e, por outro lado, criamos, ou 
atribuímos ao Ministério Público um somatório de poderes, e lhe demos um 
cunho de independência, através do qual ele exercerá essa função do 
defensor público, ou defensor dos interesses públicos. Isso está dito 
claramente no art. 149, que o Ministério Público é a instituição permanente, 

                                                            
128 Exposição realizada na reunião da Comissão de Sistematização, no dia 20 de outubro de 1987. (BRASIL. 

Comissão de Sistematização. Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento “C”). p. 640-641. 
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essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica e do regime democrático, e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. O que é isso senão toda a figura do ombudsman? É 
exatamente essa a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a 
defesa da ordem jurídica como um todo. E mais: ao longo de todo o texto da 
Constituição, quando tratamos do meio ambiente, quando tratamos da 
segurança no trabalho, dos itens de saúde etc., sempre se atribuiu ao 
Ministério Público responsabilidade e co-patrocínio na sustentação de todos 
esses direitos, e é o que ele deverá fazer. Portanto, ao invés de criarmos uma 
nova figura, nós optamos por uma solução que me parece muito mais 
fluídica, muito mais viável, é a de que esse defensor público esteja 
introduzido, inoculado dentro da instituição do Ministério Público, ao qual 
se deu independência e autonomia, exatamente para que não mais fique sob a 
influência, sob a direção do Poder Executivo. É um órgão já organizado, é 
um órgão que obedecerá a uma hierarquia própria, uma progressão e uma 
promoção dentro dele, e ao qual incumbirá exatamente exercitar em defesa 
do povo essas garantias, esses direitos que a Constituição lhe assegura. 
Finalmente, Srs. Constituintes, criar-se essa figura isolada de ombudsman 
seria apenas criarmos mais cargos públicos, com remuneração ao nível dos 
"marajás", outra vez, e ferindo e conflitando funções. Imaginem que 
autoridade, que figura incrível será esse ombudsman, eleito pelo Congresso 
Nacional, mas não submetido a ele, pairando sobre todos os Poderes, como 
uma figura do Monte Olimpo, como um autêntico Deus, eleito por nós, para, 
distante dos demais Poderes, pairar sobre tudo e sobre todos? Que figura 
exótica, estranha e completamente diversa dessa harmonia de Poderes que a 
Constituição visa a estabelecer. E é uma figura que não fica apenas aqui no 
cenário nacional, ela se desdobra nas Assembléias, nos Estados, e ela se 
multiplica cinco mil vezes, em todos os municípios nacionais, e se organiza 
através de um quadro de funcionários e de assessores etc., numa verdadeira 
teia que poderá, na realidade, criar um organismo maior que todos os outros 
já existentes. É um absurdo o que se está pretendendo com essa emenda!  

 

  Concluindo de forma enfática, o relator Bernardo Cabral129 expõe: 
 

Devo-lhes uma explicação. Pessoalmente sempre entendi que a figura do 
ombudsman é uma boa figura, com uma rentabilidade muito grande nos 
países que adotam o chamado defensor do povo. Confesso que a Emenda 
apresentada pelo eminente conterrâneo do Constituinte José Bisol, o 
Constituinte Ibsen Pinheiro, me convenceu de que preferível seria que 
ampliássemos as garantias constitucionais ao Ministério Público. E o 
Constituinte Ibsen Pinheiro é, inegavelmente, um homem de cujo 
comportamento ideológico não se pode duvidar. S. Ex.ª me fez a seguinte 
observação: o instituto do ombudsman seria uma capitis diminutio para o 
Ministério Público se este, estruturado devidamente, com a dimensão 

                                                            
129 Exposição realizada na reunião da Comissão de Sistematização, no dia 20 de outubro de 1987. BRASIL. 

Comissão de Sistematização. Diário da Assembléia Nacional Constituinte (Suplemento “C”). p. 641. 
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continental que tem o nosso País, pudesse exercitar sua função, sem a 
ligação umbilical e subordinado ao Chefe do Poder Executivo. Observem 
que o substitutivo, pela primeira vez, dá poderes constitucionais ao 
Ministério Público e, neste passo, substitui com muito mais vantagem e 
menos despesa e também menos protocolo a figura do defensor do povo. 
Agora, pelo art. 149 – eu chamaria a atenção de V. Ex.a –, o Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado 
– já começa aí – incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime 
democrático e dos interesses sociais, individuais indisponíveis, e a partir daí, 
assegura-se ao Ministério Público a autonomia funcional e administrativa, 
além do que passa a ser o seu chefe, o chefe do Ministério Público, eleito 
pelos seus colegas. Ora, a argumentação expendida pelo eminente 
Constitucionalista Egídio Ferreira Lima de logo afastaria qualquer 
preocupação que o Relator pudesse ter na manutenção do texto. Mas eu não 
poderia, ainda que ouvindo o Constituinte Gastone Righi e V. Ex.ª, poupar-
me da obrigação de dar esta satisfação à Comissão de Sistematização, 
porque o defensor do povo figurou no substitutivo anterior, assim como no 
projeto que veio das Comissões Temáticas. Por esta razão, que me parece 
lógica, jurídica, funcional e efetiva, o Relator fica com o texto e deplora ficar 
contra a Emenda do Constituinte José Paulo Bisol.  

 
  Desse modo, ao conferir nova arquitetura institucional ao Ministério Público, a 

Constituição de 1988 incorporou às atribuições ministeriais a função de defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com a 

obrigação de zelar pelo efetivo respeito aos direitos constitucionais pelos Poderes Públicos e 

pelos serviços de relevância pública, devendo promover as medidas à sua garantia. 

  Portanto, acertadíssima a opção constituinte de não criar uma nova instituição para a 

defesa do povo, mas conferir ao Ministério Público as atribuições típicas de ombudsman, com 

o desiderato de remediar lacunas, omissões e assegurar que os Poderes respeitem as regras 

postas e não atentem contra os direitos e as liberdades dos cidadãos. 

  Segundo o constituinte Bernardo Cabral,130 trata-se de uma conquista que já tardava, 

pois: 

 

O Ministério Público vinha reivindicando há muito tempo sua autonomia 
funcional, e ela acaba de ser adquirida; além do quê hoje o Ministério 
Público será, em verdade, fiscal da sociedade, e não órgão atrelado ao 
Executivo. Basta ver a escolha de seus procuradores-gerais. Além do mais, 
aquela figura do ombudsman sueco, que queríamos implantar, ficará nas 
mãos do Ministério Público. Em nenhum instante da história política deste 
país o Ministério Público teve tantas conquistas em tão pouco tempo.  

                                                            
130 SABELLA; DAL POZZO; BURLE FILHO,op. cit., p. 113. 



67 

 

 

 

 

Em que pese as peculiaridades próprias do regime jurídico de cada país, a 

característica principal e comum à figura do ombudsman é a atribuição para recepcionar 

denúncias de irregularidades no funcionamento dos órgãos públicos e realizar as diligências 

que se mostrarem necessárias è elucidação e resolução dos fatos.131 

  Assim, com contornos não necessariamente jurisdicionais, pode o Parquet limitar-se a 

provocar outros órgãos de controle, promovendo ele próprio medidas necessárias à 

recomposição da legalidade em defesa da sociedade. 

   Aliás, a atuação extrajudicial da instituição ministerial é hoje a mais nobre, 

considerando que ela possibilita ao Parquet a missão de promover a justiça, (justiça aqui não 

como sinônimo de Poder Judiciário, mas como efetivação dos direitos do cidadão), sem o 

rigor formal e a demora inerente ao rito dos tribunais,132 constituindo-se em uma inovadora 

forma de controle dos Poderes Públicos para garantia do bem-estar social.133 

  É salutar e oportuno registrar que a função de ombudsman exercida pelo Ministério 

Público brasileiro não pressupõe uma sociedade incapaz, mas vem à tona em decorrência da 

realidade pátria significativamente marcada por ilegalidades e abusos no exercício do poder 

político e econômico, que gera toda a sorte de desigualdades e exclusões sociais.134        

  A instituição ministerial é hoje um eficiente canal de acesso à justiça, pois o valor das 

custas judiciais e a demora em obter uma sentença definitiva são fatores que têm levado a 

população a buscar a resolução de suas demandas no Ministério Público e não no Poder 

Judiciário.135 

  O Ministério Público brasileiro pós 1988 “é a viva-voz da sociedade não apenas 

                                                            
131 GARCIA, op. cit., p. 564. 
132 MIRANDA. Jorge. Manual de Direito Constitucional: direitos fundamentais. 4. ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2008. p. 341-345. 
133 GOMES, Luís Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão administrativa: o controle da 

omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 22-27. 
134 Nesse sentido: [...] o Ministério Público não deve se arvorar como único defensor dos interesses da sociedade; 

é preciso que a própria sociedade civil seja estimulada a buscar a defesa dos seus direitos junto aos Poderes 
Públicos. Ou seja, não se quer uma sociedade civil hipossuficiente e sem iniciativa, onde o Ministério 
Público seja o seu “super-herói”, sempre pronto para indicar as soluções e as respostas para todos os 
problemas e conflitos sociais. O que se defende aqui é a existência de mais um canal de acesso à justiça, mais 
um instrumento de apoio à sociedade civil, sem qualquer pretensão messiânica. Inclusive, na sua atuação 
extrajudicial e no seu atendimento ao público, o Promotor de Justiça tem o dever de conscientizar as partes 
dos seus direitos e da possibilidade de defendê-los diretamente. In: ISMAIL FILHO, Salomão Abdo Aziz. 
Ministério Público e atendimento à população: instrumento de acesso à justiça social. Curitiba: Juruá, 
2011. p.128. 
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perante o Judiciário, mas diante de todos os Poderes Públicos, devendo fazer prevalecer o 

interesse social em caso de violação dos direitos assegurados na Constituição pelos agentes 

públicos ou pelos serviços de relevância pública”.136 

  Como afirmou o constituinte Nelson Jobim,137 “o Ministério Público sai da estrutura 

da defesa do Estado, digamos, deixa de ser um agente perseguidor da vontade do Estado, para 

ser um agente perseguidor da vontade da sociedade, mesmo contra o Estado”. 

  Conforme apresentado, o Ministério Público brasileiro atual constitui forma direta de 

acesso aos direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos, mas cotidianamente 

negados pelo abuso do poder político e econômico. Esse acesso se dá dentro de um Estado 

Democrático de Direito e não em um Estado policial, motivo pelo qual toda a atuação do 

parquet, em especial a extrajudicial, está prevista na Constituição e nas leis, que estabelecem 

os instrumentos de que dispõe a instituição ministerial para desempenhar seus relevantes 

misteres.  

    

4.2 INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO EM PROL DE UM MINISTÉRIO PÚBLICO 
RESOLUTIVO 

 

  A atuação funcional do Ministério Público, sempre voltada à consecução do bem 

comum, terá graus diversificados de eficiência, consoante os instrumentos utilizados pelo 

parquet. Por esse motivo, a doutrina especializada tem preconizado, e a experiência 

profissional tem demonstrado fartamente as vantagens do modelo resolutivo em detrimento do 

demandista.138 

  O modelo resolutivo valoriza e busca a solução do problema em menor tempo e com 

menor custo, privilegiando a consensualidade e evitando, o máximo possível, a judicialização 

do problema, que traz consigo a demora e a inefetividade, dado o pouco alcance social. 

  Desse modo, tem-se que um Ministério Público resolutivo é aquele especialmente 

centrado nos instrumentos de atuação extrajudicial, dentre os quais se destacam: o inquérito 

civil público e o atendimento ao público. 

                                                                                                                                                                                          
135 GONÇALVES. Edilson Santana. O Ministério Público no Estado Democrático de Direito. Curitiba: Juruá, 

2000. p. 132. 
136 ISMAIL FILHO, op. cit., p. 83. 
137 SABELLA; DAL POZZO; BURLE FILHO, op. cit., p. 113-114. 
138 GARCIA, op. cit., p. 568. 
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  O inquérito civil público diz respeito a um procedimento administrativo instaurado 

privativamente pelo membro ministerial, mediante portaria, para elucidar e resolver 

determinada irregularidade inserida em seu âmbito de atribuição, adotando-se todas as 

providências necessárias e legalmente autorizadas. No bojo do inquérito civil público pode ser 

realizado termo de ajustamento de conduta, podem expedidas requisições de informações e/ou 

documentos, notificações para comparecimento e recomendação. 

  O termo de ajustamento de conduta foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro 

por meio do art.  211, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e encontra 

alicerce também na Lei 7.347/85 (art.  5º, parágrafo sexto), após alteração trazida pelo Código 

de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Trata-se de uma espécie de transação que 

possibilita que o responsável por certa irregularidade ajuste sua conduta ao ordenamento 

jurídico espontaneamente. Uma vez celebrado, se for descumprido, o referido termo pode ser 

executado judicialmente, por constituir título executivo extrajudicial. 

  Importante registrar que o órgão ministerial não é o único legitimado a celebrar o 

termo de ajustamento de conduta, haja vista que outras entidades e outros órgãos públicos 

também o são, tais como a União, os Estados, Municípios, as autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, associações constituídas há mais de um ano que 

tenham por objeto a defesa de interesses sociais e a Defensoria Pública, consoante previsão do 

art. 5º, da Lei 7.347/85, com redação inovada pela Lei 11.448, publicada no dia 15 de janeiro 

de 2017.139 

  Ainda durante o trâmite do inquérito civil, o membro do Ministério Público possui 

atribuição para expedir requisições e notificações com a finalidade de instruir o feito com os 

elementos necessários à elucidação da suposta irregularidade, para que então possa adotar as 

medidas cabíveis. 

  O poder requisitório cria para o destinatário uma obrigação de fazer compulsória, nos 

                                                            
139 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 

2007). I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios;  IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;  - a associação 
que, concomitantemente:  a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, 
entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 
2014). 
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termos do art.  26, incisos I, alínea “b”; e II, da Lei 8.625/93,140 sob pena de ensejar no crime 

previsto no art.  10, da Lei 7.347/85,141 caso haja recusa dolosa no atendimento da requisição 

ministerial. 

  Embora haja controvérsia doutrinária142 acerca da necessidade de existência de prévio 

procedimento administrativo em curso para que possa o membro ministerial expedir 

requisição, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, conforme esposado no 

Recurso Especial 73.565/MG, de que “Não se faz necessária a prévia instauração de inquérito 

civil ou procedimento administrativo para que o Ministério Público requisite informações a 

órgãos públicos - interpretação do art.  26, I, “b”, da Lei nº 8.625/93” .143  

 O poder de notificação ministerial encontra previsão constitucional no inciso IV, do 

art.  129, in verbis: “São funções institucionais do Ministério Público: expedir notificações 

nos procedimentos administrativos de sua competência [...]”.144 

                                                            
140 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquéritos civis e outras 

medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: b) requisitar informações, exames 
periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da 
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 
procedimentos ou processo em que oficie; 

141 Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de 
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. 

142 Emerson Garcia e Hugo Nigro Mazzilli entendem ser necessária a instauração prévia de procedimento 
administrativo para haver requisição ministerial. (GARCIA, op. cit.; e MAZZILLI, Hugo Nigro. O inquérito 
civil: investigações pelo Ministério Público, compromissos de ajustamento e audiências públicas. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2000. p. 212). Em sentido oposto, Bittecourt Silva defende a desnecessidade de prévia 
instauração de procedimento ministerial para o exercício do poder de requisição. (SILVA, Augusto Reis 
Bittencourt. Poder de Requisição do Ministério Público. Da absoluta desnecessidade da prévia instauração de 
inquérito civil ou de procedimento administrativo. Jus Navigandi. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/10649/poder-de-requisicao-do-ministerio-publico>. Acesso em: 18 abr. 2016). 

143 MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PESSOAS CONTRATADAS PELA PREFEITURA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, DO CPC. SÚMULA 284/STF. DIREITO DE 
CERTIDÃO. DECISÃO NOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO PARQUET 
ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL OU PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26, I, "B", DA LEI Nº 8.625/93.I - Trata-se de mandado de 
segurança impetrado pelo ora recorrente, prefeito municipal de Minas Gerais, contra o ato do Ministério 
Público consubstanciado na requisição de informações sobre as pessoas nomeadas, contratadas e 
terceirizadas por aquela Prefeitura a partir de 05.10.98.V - Não se faz necessária a prévia instauração de 
inquérito civil ou procedimento administrativo para que o Ministério Público requisite informações a 
órgãos públicos - interpretação do artigo 26, I, "b", da Lei nº 8.625/93. VI - Recurso parcialmente 
conhecido e, nessa parte, improvido. (REsp 873.565/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.06.2007, DJ 28.06.2007 p. 880). (Grifo nosso) 

144 Art.   129. da Constituição Federal de 1988. 
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  A notificação expedida pelo Ministério Público visa ao chamamento do representante, 

representado ou ainda de terceiro que interesse à elucidação dos fatos, para comparecer em 

audiência ministerial em que a lide será analisada pelo Promotor de Justiça, à luz dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis que justificam a tutela do parquet em qualquer 

caso que lhe seja apresentado. 

  O não atendimento injustificado à notificação ministerial pode ensejar a condução 

coercitiva do notificado, consoante previsão expressa do art.  8º, da Lei Complementar 75, de 

1993.145    

  Mostra-se oportuno e importante destacar que a experiência das audiências 

ministeriais é deveras efetiva, na medida em que, nessa ocasião, o Ministério Público, com 

bastante frequência, logra êxito em solucionar as irregularidades que lhe são apresentadas por 

meio de esclarecimentos e compromissos entre os presentes. 

  Constatada a irregularidade e havendo recusa do responsável em ajustar sua conduta à 

lei, pode o membro do Ministério Público expedir recomendação no sentido de cientificá-lo 

formalmente da irregularidade perpetrada e instar o mesmo a saná-la.  

  A recomendação é um instrumento de atuação ministerial consagrado pelos arts.  27, 

parágrafo único, inciso IV; e 80, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 

8.625/93), bem como do art.  6 º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União 

(Lei Complementar 75/93).146 

  Ao contrário da requisição, a recomendação não possui caráter vinculativo, consiste 

apenas em uma advertência à entidade ou pessoa fiscalizada.  

  Citando Menezes de Farias, Ismail Filho147 afirma: 

                                                            
145 Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua 

competência: I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada; 
146 Art.  27. Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, 

entre outras providências: IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e 
recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao 
destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Art. 80. Aplicam-se aos 
Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da 
União. Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: XX - expedir recomendações, visando à melhoria 
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. 

147 FARIAS, Maria Eliane Menezes de. O Ministério Público Federal e seu papel facilitar do acesso à justiça no 
Brasil. Revista dos Procuradores da República. Brasília, ano 1, n. 1, mar. 2004. p. 12-15. In: ISMAIL 
FILHO, Salomão Abdo Aziz. Ministério Público e atendimento à população: instrumento de acesso à 
justiça social. Curitiba: Juruá, 2011. p. 121. 
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A recomendação é um instrumento do Ministério Público enquanto 
ombusdmam ou defensor do povo, permitindo a resolução de demandas sem 
o enfrentamento de um processo judicial. A autora, integrante do Ministério 
Público Federal, destaca o papel extrajudicial da Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, inclusive através de recomendações expedidas, como 
instrumento de acesso à justiça sem a intervenção do Poder Judiciário.  

 

 Sanada a irregularidade, seja por meio do termo de ajustamento de conduta, seja após 

expedida a recomendação ou realizada a audiência ministerial, o membro do Ministério 

Público promoverá o arquivamento do inquérito civil público, a ser homologado pelo 

respectivo Conselho Superior, na forma da lei. 

  Por fim, temos o atendimento ao público, uma das mais relevantes atribuições do 

membro do Ministério Público na distribuição da justiça social.148 Tal função institucional 

encontra previsão expressa no inciso II, do art. 32, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público,149 in verbis: “Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e 

Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas 

esferas de atribuições: [...] II - atender a qualquer do povo, tomando as providências 

cabíveis;”  

  Nada mais lógico e coerente que os membros de uma instituição com vocação 

essencialmente democrática como o Ministério Público sejam acessíveis ao público, o grande 

destinatário de seus serviços.150 

  A elevada função do atendimento ao público tem contribuído sobremaneira para a 

harmonia social e para a crescente credibilidade que o Ministério Público tem alcançado, 

consistindo num importante veículo de acesso aos direitos fundamentais pelo cidadão. 

  Mazzilli151 destaca: 

                                                            
148 Nesse sentido: de fato, o Ministério Público, através do atendimento à população, utilizando os instrumentos 

legais que tem a sua disposição (audiências públicas, recomendações, termos de ajustamento de conduta, 
acordos extrajudiciais, dentre outros) para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 
indisponíveis, revela-se não apenas “função essencial à justiça”, porém, como uma das fontes, efetivamente, 
produtoras de justiça social na comunidade, independentemente do Poder Judiciário. (ISMAIL FILHO, op. 
cit., p. 21). 

149 Segundo Hugo Nigro Mazzilli, o atendimento ao público é uma função típica do Ministério Público, desde 
que desvinculado da defesa do interesse particular e disponível do atendido. (MAZILLI, O acesso à justiça... 
p. 100-102. 

150 Nesse sentido: afinal, é através do atendimento à população que o membro do MP tem os primeiros contatos 
com a realidade social da localidade onde exerce as suas funções. Inúmeras questões são trazidas ao 
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Além de exigir conhecimento técnico e disponibilidade de espírito, o 
atendimento ao público não dispensa em alta dose o dom da paciência e o de 
saber transmitir a orientação, de modo educado, simples e correto, ao 
alcance de quem o procura. Enfim, é uma verdadeira arte a de atender o 
público. [...] o atendimento ao público é um dos canais mais eficientes para 
que a instituição desempenhe suas funções constitucionais de zelar pelo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição, ou seja, uma verdadeira função de 
ombudsman da sociedade. 

 

  Para que haja um desempenho satisfatório das inúmeras atribuições ministeriais, 

necessária mostra-se a otimização do trabalho, para que determinadas funções não sejam 

suprimidas ou comprometidas por outras. O planejamento estratégico há de ser valorado 

positivamente, pois o estabelecimento de metas e meios de ação não é algo supérfluo, ao 

revés, trata-se de verdadeira necessidade de sobrevivência, eis que a instituição ministerial 

apenas se justifica e se legitima pelos resultados concretos de sua atuação em prol da 

sociedade.   

  Nesse sentido, o Ministério Público do Estado de São Paulo expediu a Recomendação 

168/98-PGJ/CGMP para que os respectivos membros pudessem “fixar, de forma compatível 

com a demanda, dias e horários para atendimento ao público” (art. 180) “permitindo-se 

inclusive que houvesse criteriosa triagem das pessoas a serem atendidas” (art. 182).  

  Assim, a organização do trabalho a ser desenvolvido também é importante para o 

desempenho efetivo das funções ministeriais com grande alcance social.152 Um dos 

pressupostos dos novos tempos é a necessária legitimação institucional pela eficiência, o que 

                                                                                                                                                                                          
Promotor de Justiça, que termina por exercer o papel de ombudsman (ouvidor do povo) e conciliador, 
contribuindo decisivamente para o equilíbrio e a paz social da comunidade. (ISMAIL FILHO, op. cit., p.23). 

151 MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça... p. 132. 
152 Nesse sentido: Não se podem criar regras inflexíveis quanto ao atendimento ao público pelo Promotor de 

Justiça, mas este, enquanto membro do Ministério Público, com o auxílio dos servidores lotados na 
Promotoria respectiva, deverá fazer a triagem necessária, selecionando os casos que têm relação com o seu 
papel institucional de defensor da sociedade e encaminhando para os órgãos competentes aqueles que não 
guardarem tal relação. A instituição constitucionalmente destinada ao atendimento dos necessitados é a 
Defensoria Pública (art. 134 da CF/88). O Ministério Público é o defensor da sociedade, dos interesses 
individuais indisponíveis e sociais; então, não poderá se negar a orientar quem quer que seja, rico ou pobre, 
quando o pleito se referir, por exemplo, a um interesse difuso (meio ambiente) ou a um interesse individual 
indisponível defendido pelo Parquet, referendando acordo extrajudicial ou mesmo tomando termo de 
ajustamento de conduta. (ISMAIL FILHO, op. cit., p. 147). 
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requer planejamento, metas e resultados, o que reclama uma atuação correicional repressiva 

da ineficiência.153 

  A eficiência não deve ser vista apenas como um princípio constitucional atinente à 

Administração Pública como um todo, de conteúdo vago e impreciso, mas sim como premissa 

fundamental que impõe mecanismos capazes de eternizar a sua própria existência.154 Exemplo 

disso foi a rejeição da Proposta de Emenda Constitucional n. 37, de 2011, que aniquilava o 

combate à corrupção pelo Ministério Público, ao tolher seus poderes investigatórios, que só 

ocorreu em virtude do apoio e da manifestação popular.155 

  A propósito, Ismail Filho156 salienta: 

 

Logo, a função de atender ao público pelo membro do Ministério Público, 
em especial o Promotor de Justiça, não é favor, não podendo ser tratada 
como “perda de tempo” ou atividade secundária pelo órgão ministerial, pois 
se trata de uma atribuição com matriz constitucional, estabelecendo-se como 
um dever legal de cada membro do Ministério Público, na seara de suas 
atribuições. Destarte, o atendimento ao público é um dos instrumentos do 
Ministério Público resolutivo, ou seja, daquele Ministério Público que não se 
contenta em apenas demandar ao Poder Judiciário, buscando, através dos 

                                                            
153 GARCIA, op. cit., p. 46-48. 
154 Nesse sentido: Encontra sintonia com os princípios constitucionais da Razoabilidade e da Eficiência (arts. 5º, 

LIV, e 37, caput, da CF/88) a decisão do Promotor de Justiça em delimitar o atendimento ao público, visando 
ao desempenho de suas outras atribuições funcionais, fixando dias e horários para os atendimentos. Os 
técnicos e analistas ministeriais (servidores das Promotorias de Justiça), nesse caso, serão de muita valia, 
agendando os atendimentos e explicando à população, sob a orientação do Promotor de Justiça, as hipóteses 
de atuação do Ministério Público. (ISMAIL FILHO, op. cit., p. 148). 

160 Sobre os poderes investigatórios do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso 
Extraordinário n. 593727-MG, julgado em 14/05/2015 que o Ministério Público dispõe de competência para 
promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que 
respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do 
Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, 
as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 
7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade  sempre presente no 
Estado democrático de Direito  do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição. Os artigos 5º, incisos 
LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação 
criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em 
repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e 
garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, 
sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas 
profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, Art. 7º, notadamente 
os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado 
democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados 
(Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. 

156  ISMAIL FILHO, op. cit., p. 84. 
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meios constitucionais e legais que dispõe, diretamente, resolver as demandas 
a ele propostas.  
 

  Um Ministério Público resolutivo, com destacada atuação extrajudicial, foi a 

instituição almejada pelos constituintes de 1988 e, sobretudo, é a instituição almejada pela 

sociedade brasileira contemporânea. 

  No âmbito cível, a judicialização do conflito deve ser vista como último recurso. O 

inquérito civil e demais procedimentos administrativos devem ser utilizados para evitar e 

solucionar os conflitos e, apenas subsidiariamente, para instrumentalizar ações judiciais. 

Nesse perfil, deve o parquet esgotar todas as possibilidades extrajudiciais de sanar 

ilegalidades. 

  O Ministério Público resolutivo é aquele que propõe e busca a solução pacífica da 

controvérsia, tornando despicienda a ação judicial. Instaura-se inquérito civil, investiga, 

promove diligências, realiza inspeções e audiências (individuais e/ou coletivas), atua como 

árbitro e mediador, expede recomendação, celebra termos de ajustamento de conduta e 

acompanha o seu cumprimento. Apenas e tão somente se frustrados tais mecanismos é que se 

socorrerá do Poder Judiciário. 

  Toda essa dinâmica, típica de um perfil resolutivo, parece clara, ao se observar os 

inúmeros instrumentos extrajudiciais que o ordenamento jurídico outorga ao Ministério 

Público para perseguir e lograr êxito na solução dos conflitos sem a interferência do 

Judiciário. Se, manejados tais instrumentos, restar infrutífera a resolução da demanda, surge a 

função judicial, igualmente importante, mas subsidiária.157  

                                                            
157 Nesse sentido: “Logo, o Ministério Público, como ouvidor do povo, utilizando os instrumentos legais que lhe 

são outorgados pelo ordenamento jurídico (poder requisitório e notificatório, recomendação, acordos 
extrajudiciais, termos de ajustamento de conduta e audiências públicas), poderá, a partir do atendimento à 
população, realizar, efetivamente, a justiça, solucionando os inúmeros problemas trazidos ao Promotor de 
Justiça pelos interessados (questões de família; meio-ambiente e patrimônio público, dentre outras), através 
da função de atendimento ao público, independentemente de ingressar com medidas processuais no Poder 
Judiciário. Tal constatação torna-se extremamente importante, no momento, quando se verifica a elefantíase 
do Poder Judiciário, ocasionada pelas inúmeras ações ingressadas diariamente; o reduzido número de Juízes 
por habitantes; os inúmeros recursos e retardos processuais até o trânsito em julgado da sentença, além da 
ausência de uma política de planejamento dos órgãos de cúpula do Judiciário, a fim de tornar célere a 
atividade judicial, dando prioridade às causas de interesse coletivo, como ações civis públicas e ações de 
improbidade administrativa. Dentro de tal contexto, o Ministério Público, através dos seus membros, pode 
apresentar-se como uma forma ágil, célere e inovadora de acesso à justiça. Pois, a partir do atendimento à 
população, utilizando adequadamente as suas funções e atribuições legais, poderá compor litígios de interesse 
social/coletivo sem exigir das partes o pagamento de elevadas custas judiciais e nem que aguardem as 
delongas da marcha processual.” (ISMAIL FILHO, op. cit., p. 24). 



76 

 

 

 

 

  Enfim, o Ministério Público deve, cada vez mais, assumir seu papel de indutor do 

processo de evolução social, buscando soluções ágeis e efetivas para as mazelas que afligem a 

coletividade, cuja tutela lhe foi outorgada pela Constituição da República.158 

   O caráter extrajudicial da atuação do Ministério Público deve ser enfatizado pelos seus 

membros por meio dos instrumentos legais de que dispõem159 e pela assunção de uma postura 

compatível com a efetiva implementação dos direitos sociais tão clamados pela sociedade.160 

  A experiência mostra que, muitas vezes, a instauração pura e simples de um inquérito 

civil, por exemplo, é hábil a levar o responsável por uma ilegalidade, a corrigi-la.  

   Gavronski161 afirma que: 

 
[...] independente do termo de compromisso, a simples instauração de um 
inquérito civil ou de um procedimento administrativo pelo Ministério 
Público, em alguns casos é suficiente para que a parte investigada resolva 
reparar a conduta desconforme com a lei e/ou reparar o dano social em 
questão.  

 

  A desjudicialização da vida humana encontra-se em consonância com o verdadeiro 

sentido do acesso à justiça. Não aquela justiça morosa e entregue por uma pessoa, que por ser 

humana é falível, mas uma justiça que, monitorada pelo Ministério Público, sana 

irregularidades e atinge a legalidade por meio de entendimento e (auto)composição.162 

  Ao reconhecer seu papel no paradigma do Estado Democrático de Direito, deve o 

Ministério Público despir-se do rótulo de autoridade, agir sem autoritarismos e evitar ilhar-se 

em suas próprias visões de mundo e em seus gabinetes, tornando-se verdadeiramente 

resolutivo e condizente com o acesso à justiça social. 

 

                                                            
158 JATAHY,  O Ministério Público... p. 1. 
159 FONTES, Paulo Gustavo Guedes. O controle da Administração Pública pelo Ministério Público. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006. p. 149-157 e 165. 
160 AGUIAR, Cláudio Tenório Figueiredo. O Ministério Público e a implementação de políticas públicas: dever 

institucional de proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais. In: VILELA, Patrícia (Coord.). 
Ministério Público e políticas públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 12-15 e 19-20. 

161 GAVRONSKI, Alexandre Amaral. Das origens ao futuro da Lei de Ação Civil Pública: o desafio de garantir 
acesso à justiça com efetividade. In:  Édis Milaré (Coord.). A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade 
e desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 32. 

162 ISMAIL FILHO, op. cit., p. 14. 
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5 O TRATAMENTO INTERNO DA DEMANDA NUMA PERSPECTIVA 
RESOLUTIVA 

  

Há dois perfis de Ministério Público: o demandista e o resolutivo. 

O Ministério Público de perfil demandista caracteriza-se por simplesmente reagir aos 

fatos sociais, aguardando que os fatos tornem-se patológicos, conflituosos, para serem 

submetidos à apreciação judicial. É uma postura institucional reativa (inercial, fragmentária) a 

negar parcela valiosa de atribuições extrajudiciais do Ministério Público e que se inspira no  

art. 1º, da Lei Complementar n. 40/81: “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...”  

O fato mais evidente e grave da vida institucional do Ministério Público nos dias de 

hoje é a manifesta incapacidade dessa velha prática demandista e de outros mecanismos 

tópicos ligados a essa prática de assegurar a eficiência ao serviço prestado pela instituição. 

Como ruínas ou escombros, só conservam a aptidão para impedir novas germinações ou o 

desenvolvimento de novas práticas. 

Ultimamente, a instituição tem sido instada a adotar uma postura assumidamente 

proativa e resolutiva, em que seus recursos e esforços devem ser concentrados na busca por 

respostas preventivas para os problemas comunitários. Ao invés de reagir contra incidentes ou 

fatos consumados (que em boa parte das vezes não encontram uma solução adequada com o 

crivo judicial), o Ministério Público passa a trabalhar para a solução dos problemas em 

conjunto com a comunidade. Nesse novo perfil institucional, o promotor de justiça assume um 

caráter antecipador, ou seja, passa a se antecipar aos fatos, nutrindo uma nova atitude mental e 

uma renovada disposição para a ação. 

O Ministério Público demandista funciona como um mensageiro: simplesmente 

transmite o conflito social às mãos do Judiciário. E ao transferir perde, sensivelmente, o 

controle do curso e do tempo da ação para solucionar o conflito, submetendo-se aos 

mecanismos emperrados da máquina judiciária. 

Já o perfil resolutivo assume, primariamente, a responsabilidade de conduzir um 

conflito com o objetivo de encontrar-lhe a solução mais adequada. 
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O promotor resolutivo, por lidar com problemas cuja abordagem não conta com uma 

fórmula pré-definida, tende a dialogar mais, a buscar soluções que têm na persuasão um 

elemento importante, e, por isso, sua proximidade com o cidadão e com a comunidade é 

maior. 

A consolidação do perfil resolutivo do Ministério Público, além de conferir maior 

agilidade na resolução dos conflitos sociais, confere uma identidade própria à instituição, 

fugindo à cega mecânica do demandismo. Esse conjunto de ideias e de práticas que 

acompanha a dinâmica resolutiva tem a força de deslocar o centro de gravidade do Ministério 

Público para si mesmo, afastando-o da dependência ou submissão ao demandismo judiciário e 

colocando em suas mãos o curso de seu destino. 

 
5.1 NA DEFESA DE PESSOAS VULNERÁVEIS: MENOR, IDOSO, COM DEFICIÊNCIA, 

E CONSUMIDOR 
 

  Entende-se por vulnerável um sujeito de direito em estado transitório ou definitivo 

de fragilidade que o enfraquece significativamente em relação aos demais, reclamando 

proteção para preservação de seus direitos. 

  O ordenamento jurídico pátrio, reconhecendo a vulnerabilidade de determinadas 

pessoas, instituiu normas protetivas ao menor de dezoito anos – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA),163 ao maior de sessenta anos (Estatuto do Idoso),164 à pessoa com 

deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)165 e ao consumidor (Código de Defesa do 

Consumidor).166 

  Tais diplomas legais incumbem ao Ministério Público a defesa dessas pessoas, 

motivo pelo qual cotidianamente chegam às Promotorias de Justiças notícias de fatos que 

atentam contra seus direitos, com o fito de resguardá-los ou fazer cessar a respectiva 

violação. 

  Em relação aos menores, aos idosos e aos portadores de necessidades especiais, a 

maior incidência refere-se ao abandono e à negligência dessas pessoas por aquelas que têm 

                                                            
163 Lei n. 8.069 de 1990: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
164 Lei n. 10.741 de 2003: Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 
165 Lei n. 13.146 de 2015: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 
166 Lei n. 8.078 de 1990: Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 



79 

 

 

 

 

o dever legal de protegê-las. 

  A partir do momento em que chega ao conhecimento do Promotor de Justiça a 

suspeita de situação de risco envolvendo essas pessoas vulneráveis, instaura-se 

procedimento de natureza administrativa para verificar a veracidade da denúncia, bem como 

para viabilizar a adoção das medidas necessárias para fazer cessar as irregularidades 

porventura constatadas. 

  Em regra, o membro do Ministério Público requisita à Secretaria Municipal             

de Assistência Social (se não houver estrutura ministerial própria para fazê-lo) a confecção 

de  estudo situacional, envolvendo a pessoa vulnerável para verificar a situação em que ela 

se encontra, no prazo que definir, o qual geralmente é de dez dias. 

   Uma vez constatada a situação de abandono ou negligência, o representante 

ministerial deve notificar os responsáveis para comparecer à Promotoria de Justiça com a 

finalidade de aplicar medida de proteção ao vulnerável, mediante a advertência do 

negligente e a assunção do compromisso deste em ser diligente em relação à pessoa que está 

sob seus cuidados e responsabilidade, no afã de fazer cessar a violação de direitos, de 

acordo com as peculiaridades do caso apresentado. 

  Feito isso, deve o parquet requisitar novo estudo situacional para certificar a 

resolução das irregularidades outrora verificadas e, caso essas tenham sido efetivamente 

sanadas, o procedimento é arquivado. Do contrário, deve o Ministério Público empreender 

novas diligências para solucionar a demanda extrajudicialmente, em vez de prontamente 

remetê-la ao Judiciário. 

  Nessa perspectiva resolutiva, deve-se averiguar a existência de outro membro da 

família natural e, em não havendo, busca-se encontrar na família extensa alguém que tenha 

condições de cuidar e de responsabilizar-se pela pessoa vulnerável. 

  De acordo com o art. 25, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada 

pela Lei n. 12.010, de 2009,167 família natural é a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes; e família extensa ou ampliada é aquela que envolve 

                                                            
167  Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus  

descendentes. 
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade 
pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.  
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parentes próximos além dos pais e filhos, em que haja algum vínculo de afinidade ou 

afetividade. 

  Logrando êxito em localizar, seja na família natural ou extensa, alguém que 

apresente condições de cuidar e de responsabilizar-se pela pessoa vulnerável, aplica-se nova 

medida de proteção e requisita-se outro estudo situacional para certificação devida de que a 

violação de direitos cessou. Em caso positivo, o procedimento geralmente é arquivado, mas 

persistindo as irregularidades e não havendo mais possibilidade de localização de algum 

outro familiar, busca-se a resolução da demanda junto às entidades próprias de acolhimento. 

  Tratando-se de pessoa menor de idade, o acolhimento institucional só é possível por 

meio da via judicial. Todavia, em caso de pessoa idosa ou portadora de deficiência, o 

abrigamento pode e deve ocorrer extrajudicialmente, sobretudo, quando o longevo ou 

deficiente é lúcido e anui com a medida, sendo que, na maioria dos casos, a própria 

aposentadoria ou o benefício previdenciário suporta os custos da mantença no abrigo. 

  Cumpre registrar outra importante vantagem da esfera extrajudicial, em detrimento 

da judicial, é que o caso outrora denunciado ao Ministério Público passa a ser acompanhado 

pelos órgãos competentes, a partir de determinação ministerial ou de ofício, a exemplo do 

Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), Centro de Referência 

em Assistência Social (CRAS), Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, dentre outros, que 

vão atuar no fortalecimento de vínculos e prevenir problemas vindouros. 

  Em relação aos consumidores, quando há notícia de violação de direitos difusos ou 

coletivos desses, o representante ministerial deve notificar a empresa representada para se 

manifestar sobre os fatos. Em caso de vislumbrar irregularidades, deve o parquet emitir 

recomendação ou celebrar termo de ajustamento de conduta, com o desiderato de saná-las 

extrajudicialmente, o que frequentemente ocorre, a exemplo do efetivo respeito que 

atualmente verifica-se pelas empresas de transporte urbano e promotoras de eventos, ao 

direito ao pagamento de metade do valor do passe ou do ingresso pelos estudantes deste 

Estado do Rio Grande do Norte, após atuação do Ministério Público Estadual. 

  Nos anos de 2012 a 2014, por ocasião do exercício profissional na Promotoria de 

Justiça de Proteção do Consumidor e Meio Ambiente da Comarca de Parnamirim, integrante 

da região metropolitana de Natal/RN, que apresentava um crescimento e uma expansão 
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imobiliária estrondosa, várias eram as notícias de violações de direitos dos consumidores, 

em relação ao descumprimento das empresas construtoras de empreendimentos imobiliários, 

no que pertine à legislação consumerista.  

  A imensa maioria dos casos foi satisfatoriamente resolvida no âmbito extrajudicial, 

mediante atendimento ao público, realização de audiência extrajudicial, expedição de 

recomendação e celebração de termo de ajustamento de conduta.  

  A experiência revela que, enquanto o procedimento administrativo ministerial de tal 

natureza logra êxito em solucionar a demanda num prazo, em regra, inferior a seis meses, 

quando judicializado o problema, a respectiva solução dificilmente apresenta-se antes de 

dois anos do ajuizamento da ação (dada a sobrecarga atual do Poder Judiciário e a 

formalidade dos ritos que lhe é inerente)168. 

 

 5.2 NA TUTELA DO DIREITO À SAÚDE 

 

  O direito à saúde consiste em direito fundamental, dada sua estreita relação com o 

direito à vida e à existência digna, dignidade, essa, elevada a fundamento da República 

Federativa do Brasil pela Constituição Federal de 1988169. 

  A partir da atual Carta Política e com a redemocratização do país, intensificou-se o 

debate nacional sobre a universalização dos serviços públicos de saúde, tendo a Assembleia 

Constituinte instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), haja vista que até a promulgação da 

Constituição Cidadã de 1988, nenhum outro texto constitucional anterior referiu-se 

explicitamente à saúde como integrante do interesse público fundante do pacto social. 

  Nessa perspectiva, constituiu admirável evolução ao direito constitucional brasileiro a 

previsão constante do art. 196, da Magna Carta170, uma vez que consolidou a saúde como 

                                                            
168 A morosidade processual no Poder Judiciário é a reclamação de quase metade dos cidadãos que procuram a 

Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62126-morosidade-da-justica-e-a-principal-reclamacao-recebida-pela-
ouvidoria-do-cnj>. Acesso em: 01/05/2016. 

169 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 
dignidade da pessoa humana; da Constituição Federal de 1988. 

170 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
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direito de todos e dever do Estado, instituindo, ainda, o acesso universal e igualitário às ações 

aos e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.      

  Ao Ministério Público incumbe a defesa do direito à saúde tanto individual quanto 

coletivo, eis que se trata de direito indisponível, e o art. 127, caput, da Constituição Federal, 

atribui ao Ministério Público a defesa dos interesses individuais indisponíveis.   

  Em especial, a população mais carente economicamente recorre ao Ministério Público 

quando necessita de um medicamento, exame médico ou procedimento cirúrgico que, apesar 

de ser de fornecimento obrigatório pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é reiteradamente 

negado pelo Estado. 

  A partir da notícia de omissão do poder público em garantir o direito à saúde, o 

Ministério Público, após certificar-se de que o caso inclui-se naqueles em que o Estado tem 

que agir, deve requisitar informações ao ente público responsável pela prestação e instá-lo a 

cumprir o comando legal para garantir o direito à saúde, sob pena de responsabilidade pelo 

descumprimento da lei. 

  A experiência profissional171 mostra que a imensa maioria dos casos de omissão 

estatal relativa ao direito de saúde é resolvido extrajudicialmente pelo Promotor de Justiça em 

menos de três meses, eis que a maioria das prefeituras, após receber a requisição ministerial 

presta a assistência devida ao munícipe, em seu âmbito de atuação. 

  Segundo a Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde, compete ao município, 

quando disser respeito à atenção básica; ao Estado, quando se tratar de questões de média 

complexidade; e à União incumbe a assistência em casos de alta complexidade. 

  Não logrando êxito na resolução administrativa do problema, o parquet judicializa a 

demanda e, dada a urgência relativa à assistência à saúde, pleiteia por meio de liminar 

ordem judicial que obrigue o Poder Público a fazê-lo. 

  Assim, quando se trata do direito à saúde, o problema da judicialização da demanda 

não encontra obstáculo na demora do processo judicial, face ao instituto das liminares172. 

                                                            
171 Promotoria de Justiça de Angicos/RN, no período de fevereiro de 2014 a julho de 2016. 
172 MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INTERNAÇÃO EM UTI/CTI. DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO 

PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE. O direito público subjetivo 
à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada às pessoas pela Constituição da República, 
Art. 196 . Traduz-se em bem jurídico legitimamente tutelado, devendo o Poder Público, a quem incumbe 
formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, velar de maneira responsável para garantir, 
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. (TJMG - Agravo de 
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Todavia, o grande problema que ora se apresenta é a dificuldade de execução da ordem 

judicial em face do Poder Público, motivo pelo qual a busca da solução extrajudicial 

mostra-se bem mais vantajosa. 

 

5.3 NA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

  Incumbe ao Ministério Público fiscalizar a discricionariedade da atividade 

administrativo-governamental concernente à concretização das políticas públicas a serem 

efetivadas pelo Executivo e, sobretudo, quando de sua recusa, retardamento ou insuficiente 

implementação, como resultado direto e imediato da atuação institucional proativa e 

fiscalizatória. 

  Inexiste discricionariedade administrativa quando se trata do cumprimento de normas 

constitucionais, mormente das relacionadas a políticas públicas, não havendo margem de 

liberdade para cumprir ou não os mandamentos constitucionais pelo Administrador 

Público173. 

  Nesse diapasão, tem-se que atualmente não há qualquer divergência relevante quanto 

ao controle judicial da inércia e da desídia do Poder Público na concretização desses direitos 

fundamentais (direito fundamental à efetivação da Constituição)174. 

  A eficiência no controle preventivo, resolutivo e extrajudicial é muito maior quando 

feito pelo Ministério Público, evitando a judicialização dos conflitos, retardando a solução de 

demandas coletivas e, até mesmo, trazendo um provimento jurisdicional inefetivo, inaplicável 

do ponto de vista prático, ou descumprido criminosa e improbamente pela Administração 

Pública. 

                                                                                                                                                                                          
Instrumento Cv AI 10074130042000001 MG. Data de publicação: 18/12/2013) Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=INTERNA%C3%87%C3%83O+EM+CTI+%2F+UTI
>. Acesso em: 22 maio 2016. 

173 STF - RE 592.581 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO O voto do relator, no sentido de dar provimento ao 
recurso do MP-RS, foi seguido por todos os ministros, que fizeram menções à péssima situação dos presídios 
brasileiros e concordaram que o Ministério Público detém legitimidade para requerer em juízo a 
implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo para concretizar a garantia de direitos 
fundamentais coletivos. Todos salientaram, ainda, que compete ao Judiciário agir para garantir aos presos 
tratamento penitenciário digno, como forma de preservar seus direitos fundamentais. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297592> Acesso em: 23 maio 2016. 

174 Defensoria pública na concretização de políticas públicas: um controle da aparente discricionariedade 
administrativa governamental. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11851>. Acesso em: 20 maio 2016. 
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  A doutrina175 já reconhece amplamente esse novo papel do Ministério Público: 

 

Neste ponto, devemos destacar que, mesmo diante de uma profunda 
mobilização social na busca da concretização dos direitos fundamentais por 
intermédio das políticas públicas, os Poderes Públicos podem permanecer 
inertes. Tal quadro, caso se verifique, pode ensejar a intervenção do 
Ministério Público em outra esfera, qual seja, a judicial. O Ministério 
Público vem se mostrando um agente fundamental na implementação de 
políticas públicas, especialmente atuando como legitimado ativo em 
processos individuais e coletivos. [...]. Inegável, portanto, a relevância do 
papel a ser cumprido pelo Ministério Público no que tange à efetivação das 
políticas públicas, em especial daquelas voltadas para os direitos 
fundamentais sociais, razão pela qual os responsáveis pelos rumos da 
Instituição, em suas diversas esferas, devem conduzir suas gestões na busca 
da concretização de tal modelo institucional.  
 

  A experiência profissional mostra que deve o Promotor de Justiça expedir 

recomendações e celebrar termos de ajustamento de conduta com o chefe do Executivo para 

que este empreenda esforços na implementação de políticas públicas, de modo a fomentar a 

resolução extrajudicial das omissões estatais. 

  Durante o exercício de 2014, a Promotoria de Justiça da Comarca de Angicos/RN 

celebrou aproximadamente dez termos de ajustamento de conduta com os chefes do 

Executivo dos municípios de Angicos e Fernando Pedroza (termo), logrando êxito na 

efetivação de políticas públicas importantes como atenção pré e pós-natal, regularização do 

transporte escolar e de táxi em ambos os municípios, cumprimento da carga horária de grande 

parte do funcionalismo público municipal em Angicos, em especial pelos profissionais de 

saúde e educação, acessibilidade de escolas e órgãos públicos, implementação de sítios 

eletrônicos e alimentação do sistema do portal da transparência, adequação da estrutura física 

e humana dos Conselhos Tutelares e dos Centros de Referência de Assistência Social. 

  O Ministério Público dispõe de instrumentos constitucionais e legais hábeis a 

promover a concretização dos direitos fundamentais, devendo, em uma perspectiva resolutiva, 

efetivamente, fazer uso de tais instrumentos para promover a justiça em prol da sociedade. 

                                                            
175 GONÇALVES. Leonardo Augusto. O Ministério Público e a busca pela inclusão social: atuação no âmbito 

das políticas públicas. XVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, Conselho Nacional de Pesquisa e 
Pós-graduação em Direito. 2009. São Paulo, SP. Anais... São Paulo, SP, nov. 2009. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2005.pdf>, Acesso em: 21 
maio 2016. 
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6 CONCLUSÃO 

 

  A Assembleia Nacional Constituinte, por ocasião do preâmbulo da Constituição 

Federal de 1988, anunciou o valor supremo da justiça para a construção de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. O preâmbulo é cláusula emanada do Poder 

Constituinte Originário e direciona o conteúdo material das normas jurídicas, orientando a 

atuação dos agentes políticos. 

  A construção de uma sociedade justa reclama instrumentos aptos a tornar efetivos os 

direitos positivados constitucionalmente, de modo a conferir força normativa à Constituição, 

uma vez que o próprio advento do neoconstitucionalismo implica a superação da ficção 

provocada pelo positivismo jurídico que acabou por afastar da discussão jurídica as questões 

concretas da sociedade.  

  Tanto a superação histórica do jusnaturalismo, quanto o fracasso político do 

positivismo cederam espaço a novo paradigma para o direito, o qual veio a ser denominado 

pós-positivismo, cuja matriz filosófica é o neoconstitucionalismo, que busca a efetividade dos 

direitos e, via de consequência, a justiça social. 

  Assim, com a finalidade de ultrapassar as barreiras inerentes ao positivismo 

meramente legalista e repleto de obstáculos ao projeto constitucional atual de transformação 

da realidade social, surgiu o Ministério Público brasileiro que hoje conhecemos.  

  Nesse cenário, o Ministério Público brasileiro destaca-se como um dos mais 

importantes instrumentos de concretização dos direitos fundamentais constitucionais, cuja 

atuação é voltada para efetividade da Constituição. 

  Embora o Ministério Público tenha nascido para a defesa do monarca, transformou-se 

lenta e gradualmente num baluarte da democracia, como resultado da evolução da 

mentalidade política dos povos, ingressando em quase todas as legislações europeias, 

inclusive na portuguesa por meio das ordenações, de onde chegou até nós, alcançando o seu 

ápice e logrando a sua plenitude com a Constituição brasileira de 1988.  

Assim, tem-se que o Ministério Público brasileiro evoluiu a partir dos procuradores do 

rei do Direito lusitano, que foram criados em 1289, sob o reinado de Afonso III, para zelar 

pelos interesses do fisco e chegou à Carta Cidadã de 1988 como defensor da sociedade. 
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  Em que pese tamanha evolução, a instituição ministerial não está pronta, acabada e 

definitivamente construída, pois assim como o Ministério Público cresceu, cresceram também 

os ataques à instituição. Por isso, é imperiosa a necessidade de que seus membros lutem 

cotidianamente para manutenção das conquistas obtidas e tomem em mãos a efetiva defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis da sociedade, 

implementando um Ministério Público resolutivo e promotor de justiça social. 

  Consoante demonstrado, a ideia de ser o Ministério Público quarto poder do Estado foi 

superada, haja vista que o poder estatal é uno e indivisível, havendo partição das funções do 

Estado de legislar (elaborar a lei), administrar (executar a lei), julgar (aplicar a lei) e fiscalizar 

(o cumprimento da lei/Constituição), entre o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e o 

Ministério Público, respectivamente. 

  De acordo com a Constituição de 1988, a instituição ministerial tem status e 

prerrogativas de poder, sendo detentora de características inerentes a um poder, integrando de 

forma intensa e incontroversa o sistema de freios e contrapesos. Desse modo, apesar de o 

Ministério Público não ter sido considerado formalmente um poder pela Carta Cidadã, certo é 

que esta lhe conferiu status de poder com o desiderato de viabilizar a tão clamada defesa 

efetiva da sociedade. Caso o constituinte não outorgasse ao Ministério Público as 

prerrogativas de poder, este não estaria apto a integrar o sistema de freios e contrapesos, a 

assegurar a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais e individuais 

indisponíveis, e a fiscalizar os demais Poderes do Estado, haja vista que apenas um poder 

consegue efetivamente frear outro poder. 

  O Ministério Público como defensor do povo foi inicial e timidamente instituído em 

1981 pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tendo a Lei da Ação Civil Pública, em 

1985, conferindo-lhe importantes instrumentos para o exercício de tal defesa, como o 

inquérito e a ação civil pública.  

  Nesse contexto, inspirada no papel de ombudsman dos países nórdicos, a própria 

sociedade almejava que o Ministério Público recebesse da Constituição as funções de 

defensor do povo, sobretudo, após longo período ditatorial. 

  Desse modo, ao conferir nova arquitetura institucional ao Ministério Público, a 

Constituição de 1988 incorporou às atribuições ministeriais a relevante função de defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
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com a obrigação de zelar pelo efetivo respeito aos direitos constitucionais pelos Poderes 

Públicos e pelos serviços de relevância pública, devendo promover as medidas necessárias à 

sua garantia. 

  Portanto, acertada a opção constituinte de não criar uma nova instituição para a defesa 

do povo, mas conferir ao Ministério Público as atribuições típicas de ombudsman, com o 

desiderato de remediar lacunas, omissões e assegurar que todos, inclusive o próprio Estado, 

respeitem as regras postas e não atentem contra a Constituição. 

  É salutar e oportuno registrar que a função de ombudsman exercida pelo Ministério 

Público brasileiro não pressupõe uma sociedade incapaz, mas vem à tona em decorrência da 

realidade pátria significativamente marcada por ilegalidades e abusos no exercício do poder 

político e econômico, que gera toda a sorte de desigualdades, mazelas e exclusões sociais. 

  Nesse contexto, a atuação extrajudicial da instituição ministerial é hoje a mais nobre, 

considerando que ela possibilita ao parquet a missão de promover a justiça (não como 

sinônimo de Poder Judiciário, mas como efetivação dos direitos do cidadão), sem o rigor 

formal e a demora inerente ao rito dos tribunais, constituindo-se em uma inovadora forma de 

controle dos Poderes Públicos para garantia do bem-estar social. 

  Conforme apresentado, o Ministério Público brasileiro atual constitui forma direta de 

acesso aos direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos, mas cotidianamente 

negados pelo abuso do poder político e econômico. 

  A atuação funcional do Ministério Público, sempre voltada à consecução do bem 

comum, terá graus diversificados de eficiência, consoante os instrumentos utilizados pelo 

parquet. Por esse motivo, a doutrina especializada tem preconizado, e a experiência 

profissional tem demonstrado fartamente as vantagens do modelo resolutivo em detrimento do 

demandista. 

  O modelo resolutivo valoriza e busca a solução do problema em menor tempo e com 

menor custo, privilegiando a consensualidade e evitando, o máximo possível, a judicialização 

da demanda. Um Ministério Público resolutivo, com destacada atuação extrajudicial foi a 

instituição almejada pelos constituintes de 1988 e, sobretudo, é a instituição almejada pela 

sociedade brasileira contemporânea. 

  O perfil resolutivo mostra-se o mais adequado e está ínsito aos inúmeros instrumentos 

extrajudiciais que o ordenamento jurídico outorgou ao Ministério Público para perseguir e 
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lograr êxito na solução dos conflitos sem a interferência do Judiciário. Se manejados tais 

instrumentos, restar infrutífera a resolução da demanda, surge a função judicial ou 

demandista, igualmente importante, mas subsidiária. 

  O estudo de casos demonstrou que o caráter extrajudicial da atuação do Ministério 

Público deve ser enfatizado pelos seus membros por meio dos instrumentos legais de que 

dispõem e pela assunção de uma postura compatível com a efetiva implementação dos direitos 

sociais, tão clamada pela sociedade brasileira. 

  Ao reconhecer seu importante mister no paradigma do Estado Democrático de Direito 

deve o Ministério Público despir-se do rótulo de autoridade, agir sem autoritarismos e evitar 

ilhar-se em suas próprias visões de mundo e em seus gabinetes, utilizando-se de suas 

prerrogativas para tornar-se verdadeiramente resolutivo e condizente com o acesso à justiça 

social. 

  Assim, conclui-se que o Ministério Público brasileiro não é um poder do Estado, mas 

possui status de poder para que logre êxito na defesa da sociedade, defesa, essa, que somente 

será efetiva se priorizado o viés resolutivo em detrimento do demandista. 
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