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PREFÁCIO

Uma das Instituições mais em evidência na sociedade brasileira contemporânea é o 
Ministério Público. Com funções institucionais bem definidas no texto constitucional 
e tendo como maior desafio promover a aplicação da lei e defender o regime demo-
crático no novo modelo de Estado Brasileiro, o Ministério Público é fundamental para 
a defesa da sociedade, da legalidade e da lisura na administração pública.

Nesse contexto, ao assumir a Presidência do Conselho Nacional de Procuradores 
Gerais do Ministério Público da União e dos Estados (CNPG), entendi essencial unir 
esforços com todas as chefias Institucionais, para, irmanados em um só propósito, 
forjar um Ministério Público ainda melhor para a  Nação.

À frente do colegiado, tenho procurado constante interlocução com os Poderes Cons-
tituídos do Estado; com o Conselho Nacional do Ministério Público; a Corregedoria 
Nacional do Ministério Público e entidades associativas, especialmente a CONAMP.

Como se sabe, o CNPG é uma instância de defesa da causa social do Ministério Público;  
de formulação de políticas de caráter nacional, e, principalmente, de fomentador e ar-
ticulador da unidade institucional. E o colegiado tem sido incansável neste trabalho  
de constante aprimoramento institucional.

Nessa vertente, entendi necessário, durante meu mandato, desenvolver esforços, en-
tre outros, em três grandes vetores: (a) A divulgação de nossas iniciativas ao grande 
público mediante estreitamento da interlocução com a imprensa; (b) O registro do 
pensamento institucional contemporâneo do Ministério Público através da edição de 
um compêndio que reproduzisse os anseios atuais da classe; e (c) A realização de um 
grande encontro de reflexão institucional para a discussão do papel atual do Ministério 
Público no mundo globalizado, com a participação de integrantes do Parquet de di-
versas nações amigas. 
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Com efeito, a disseminação ao grande público da importância de nossa Instituição, 
mediante o fomento, junto à Imprensa, de trabalhos jornalísticos que melhor retra-
tem nossas funções e iniciativas é tarefa essencial para nos aproximarmos da popu-
lação, destinatária maior de nossa vocação social. A mídia é importante instrumen-
to de prestação de contas à sociedade, que nos outorgou o mandato constitucional  
de 1988.

Desta forma foi instituído, de maneira inédita em nível nacional, o I Prêmio CNPG de 
Jornalismo, destinado a premiar trabalhos da imprensa (Jornal, Revista, TV e Rádio) 
que mostrem a atuação do Ministério Público brasileiro como agente de transforma-
ção em prol da sociedade. Um país justo não pode prescindir de uma imprensa livre 
e de um Ministério Público forte e proativo.   

O outro esforço materializou-se com a edição deste compêndio, que demonstra o pen-
samento institucional contemporâneo de membros e chefes de diversas unidades do 
Ministério Público, numa inédita providência visando fortalecer o princípio consti-
tucional da Unidade Institucional. A obra serve de registro de nossos anseios e refle-
xões sobre os desafios contemporâneos que enfrentamos. Cada vez mais importante 
disseminar uma cultura e uma doutrina de Ministério Público. Espero que sua leitura 
permita aos operadores do direito compreender e difundir nossas posições acerca 
dos inúmeros assuntos aqui abordados. Agradeço a Fundação Getulio Vargas pela 
inestimável ajuda na consecução de mais esta vitória institucional.

Finalmente, o último vetor materializou-se com a realização de um Encontro Institu-
cional que conjugasse os dois esforços anteriores em um grande momento de reflexão:  
o I Congresso Internacional do CNPG, realizado no Rio de Janeiro, em 16 e 17 de 
agosto de 2012. 

Nessa quadra da história, é essencial aos membros do Ministério Público Brasileiro 
conhecer a estrutura e o papel de nossa Instituição na ordem jurídica internacional. 
Sua organização, as prerrogativas de seus membros, a estrutura administrativa e os 
principais desafios que a Instituição enfrenta em outros Estados Soberanos da Euro-
pa e das Américas, certamente servirão de subsídios para a reflexão, em nosso meio, 
de nossas responsabilidades e atribuições.

Desnecessário destacar a importância de um evento dessa magnitude, com Membros 
do Ministério Público da França, Portugal, Itália e Espanha, além de representantes 
dos Estados Unidos da América e da Argentina, reunidos em um só local e tendo 
a oportunidade de expor e debater, com membros do Ministério Público Brasileiro, 
acerca de seu papel no ordenamento jurídico local, com ênfase no direito comparado. 
Oportunidade ímpar para a reflexão e o aprimoramento de nossa Instituição.  

Por derradeiro, registro uma advertência a todos os integrantes da classe: é preciso 
reforçar a vigilância, já que, justamente em razão do trabalho que vem sendo reali-
zado, o Ministério Público tem sofrido ataques insidiosos e ostensivos por parte de 
segmentos insatisfeitos com a firme atuação de Promotores e Procuradores de todo 
o Brasil. Não há mais espaço para personalismos ou pseudolideranças: o Ministério 
Público reclama união, esforços convergentes, compartilhamento das decisões que 
vão definir o futuro da Instituição.

cláudio soares lopes
 Presidente do conselho Nacional dos Procuradores gerais 

dos estados e da união (cNPg)
organizador
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APRESENTAÇÃO

O Ministério Público Brasileiro necessita, para exercer plenamente suas funções 
constitucionais, de atuação integrada e harmônica entre todos os seus segmentos, 
visando atender às demandas contemporâneas da sociedade.

Neste sentido, é cada vez mais importante a construção de uma unidade institucional 
de Ministério Público, dando-se integral cumprimento ao princípio constitucional 
inscrito no Artigo 127 da Carta Magna.

Para tanto, o passo inicial é a interação entre todos os segmentos da Instituição, a in-
terlocução entre seus membros e a construção de uma identidade comum, facilmente 
perceptível para a sociedade, destinatária maior de nossas atribuições.

E o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da 
União (CNPG) é o veículo adequado para, aproveitando a singular posição de enti-
dade que congrega os chefes Institucionais do Parquet, contribuir, em comunhão de 
esforços com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e a Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), para a implementação dessa 
parceria estratégica.

Nesse viés, imprescindível a construção de uma doutrina de Ministério Público,  
materializada através da produção intelectual de membros oriundos de todas as par-
tes do país, registrando o pensamento Institucional contemporâneo e contribuindo 
para a reflexão e análise dos desafios que a Instituição enfrenta atualmente. 
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Num país continental como o Brasil, cada Unidade da Federação – e respectivo  
Ministério Público – apresenta singularidades e características que a difere das de-
mais, tornando-a peculiar.

E cada um dos Ministérios Públicos possui uma mensagem diferente, representativa 
dos desafios que enfrenta no seu respectivo mister. Imperiosa a publicidade e máxi-
ma repercussão desta carta de princípios.

Este é o objetivo da presente publicação: agregar em um único volume artigos de 
todos os segmentos do Parquet Brasileiro, apresentando à sociedade o pensamento  
institucional contemporâneo.

Diversos temas foram abordados, demonstrando a enorme gama de atribuições que 
a Constituição outorgou ao Ministério Público Brasileiro e que, apesar do maior pro-
tagonismo assumido nos últimos anos, ainda revelam ser a Instituição desconhecida 
por expressiva parcela da sociedade.

E o momento para o lançamento da obra não poderia ser mais propício, quando o 
colegiado realiza o I Congresso Internacional do CNPG e convida a classe a refle-
tir, na perspectiva do Direito Comparado, acerca do papel do Ministério Público no  
século XXI.

Representantes da Instituição dos Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Espa-
nha, Argentina e Tribunal Penal Internacional, vêm ao Brasil debater com colegas 
brasileiros, acerca dos desafios e perspectivas do Ministério Público em seus países 
de origem. A obra certamente servirá de parâmetro para que possam entender nossa 
estrutura e problemas que enfrentamos.

Propõe-se, em suma, difundir o papel do CNPG e do Ministério Público junto à so-
ciedade, mediante a apresentação do pensamento institucional contemporâneo, dis-
tribuindo-se, outrossim,  a obra em bibliotecas, Universidades Públicas e Privadas, 
Centros de Estudo e Organizações Não Governamentais de nosso país, além dos orga-
nismos estatais integrantes do Judiciário, Legislativo e Executivo. 

Não poderíamos deixar de agradecer aos autores que participaram deste esforço, 
afastando-se momentaneamente de suas atribuições constitucionais para viabilizar, 
juntamente com o CNPG, a presente edição.

À equipe da Fundação Getulio Vargas, nosso profundo agradecimento pela irrestrita 
parceria, que possibilitou o sucesso deste projeto institucional.

Esperamos que a publicação que agora vem à lume sirva para que integrantes do 
Ministério Público  reflitam acerca de sua principal missão: bem servir à sociedade 
brasileira, que lhe outorgou o mandato constitucional. 

carlos roberto de c. Jatahy
Procurador de Justiça/rJ

organizador
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A ARTE CONTEMPORâNEA E A AgENDA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A arte é o exercício experimental da liberdade. A afirmação de Mário Pedrosa, o maior 
crítico de arte brasileiro, é uma contribuição para o debate contemporâneo universal. 
No contexto da ditadura de 1964, Pedrosa também reconhece que a arte é uma po-
derosa força contra a entropia social. Diante da miséria política e das transformações 
radicais da cultura com o esgotamento da arte moderna, era necessário posicionar-se 
ao lado do artista, concluiu. Possíveis diálogos entre a obra de artistas brasileiros e a 
presente agenda do Ministério Público motivaram as escolhas conforme os comentá-
rios que se seguem.

Thereza Miranda reorganiza o perfil das montanhas do Rio de Janeiro para criar 
um panorama harmonioso com novas proporções para situar o espectador diante do 
espetáculo da natureza. A paisagem é sempre uma interpretação cultural da natureza 
conforme os parâmetros estéticos da linguagem e os valores que sustentam o olhar 
do artista. 

No Acre, a estrutura arquitetônica de algumas escolas estaduais inovam em soluções 
de sustentabilidade. Essa arquitetura acentua o valor da educação na vida civil e o 
sentido da ecologia como dimensão fundamental do pacto social contemporâneo. 
Fotografia de  Mardilson Gomes.

Delson Uchoa pinta com cores estridentes que capturam a solaridade do Nordeste. 
O artista levou centenas de sombrinhas importadas da China para o Agreste, onde 
as dispõe à moda de uma colônia de cores. Sua ironia constrói um Brasil com produ-
tos chineses através situações cromáticas tropicalistas. É tarefa da arte sustentar a 
diversidade da cultura.         
Fotografia de  Celso Brandão.
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Cildo Meireles ironiza a moeda como espaço de coesão social ao constituir para o 
espectador comum a diferença do valor agregado pelo trabalho do artista definido 
na etiqueta da obra. Uma escultura feita com cem notas de um Cruzeiro vale dois  
mil Cruzeiros.

Roberto Evangelista recorre ao vídeo para construir uma narrativa mítica sobre uma 
civilização que há séculos vive sob permanente estado de exceção: os índios sob o 
regime colonial em suas formas contemporâneas. Mitos, lendas, saberes e poesia ur-
dem a melancolia das perdas e a vital capacidade de interpretação poética da vida. 
Fotografia de  Isaac Amorim.

Paulo Vivacqua atua nas artes visuais através de instalações de aparelhos de áudio 
que atribuem mistério e requalificam espaços através de sons, desde o vento a vozes. 
Sua obra plurissensorial demonstra que a audição é fundamental na compreensão do 
mundo. Já se disse que toda arte aspira a condição de música.

Oscar Niemeyer pensou Brasília a partir do projeto urbanista de Lucio Costa, como 
um espaço de utopia com justiça social, horizontes nacionais e coesão coletiva. De-
cepcionou-se com a instalação do regime militar em 1964, que jogou por terra o pro-
jeto de social democracia do Presidente Juscelino Kubitschek.

Yuri Firmeza registrou a avó, que sofre do mal de Alzheimer, em seu grande prazer 
de boiar na piscina. Solicita uma resposta amorosa do espectador numa cadeia de 
nexos de solidariedade. A arte surge como um processo de mitigação e cura.

Amália Giacomini cria estados de tensão espacial. A noção de estrutura, caracte-
rística da modernidade, surge aqui expandida e tensa na trama contraposta a sua 
solidez na arquitetura onde se inscreve. A experiência do espectador oscila entre a 
relatividade do espaço-tempo na malha deformada e a solidez oferecida pelo abrigo 
da casa onde se instala. A arte contemporânea oferece mais dúvidas que certezas.

Emmanuel Nassar produz um corte numa roda do jogo de bicho decorada com ele-
mentos da cultura vernacular do Brasil profundo. O corte, que interrompe a imagem 
do círculo, intervém sobre o acaso e a teoria dos jogos. A arte não confirma normas 
sociais, mas exerce juízo crítico sobre elas.

Ascânio MMM opera a estética do módulo, elemento fundamental da arquitetura 
moderna, na formação do todo pelas partes ou do curvo pelo anguloso. Frequente-
mente, sua obra abstrato-geométrica incorpora conotações simbólicas do urbanismo 
e da anatomia.          
Fotografia de  Jaime Acioli.

Paulo Nazareth migra temporariamente entre universos antropológicos e adapta-se 
a cada lugar para sustentar sua deambulação. O mundo globalizado marca-se pela 
grande circulação de pessoas, ideias, capital, produtos, crimes e enfermidade. A arte 
posiciona-se criticamente diante desse processo de trocas legítimas e espúrias.

Éder Oliveira assume a tarefa de anunciar o preconceito social. Toma notícias que 
projetam estigmas na descrição de presos em flagrantes e suspeitos. São anônimos, 
privados de representação individual e política na vida civil. Grafita o retrato desses 
indivíduos em espaços coletivos frequentados pela população alvo dessas manifesta-
ções de obliteração da subjetividade.

Júlio Leite usa letras amarelas sobre fundo vermelho para lançar a indagação: “Exis-
te azul mais bonito que o meu?” A surpreendente combinação de cores para indagar 
sobre um azul ausente desestabiliza os sentidos na relação entre ver cores e ler sobre 
elas. A arte defende que ver não é ler.

Orlando Maneschy retrata uma boneca como diagrama da criança desamparada. 
Sem um braço, com um nome irreconhecível, Monembristh é entregue à acolhida 
pelo olhar do espectador para reconhecimento e aceitação da inteireza do ser.

Rodrigo Braga constrói um monumento de areia para abordar o fracasso da violência 
do Estado na construção das bases sólidas de um país. Mais força do que o necessário 
refere-se a todo excesso e descontrole jurídico e político nas relações do aparelho do 
Estado com os cidadãos.

Rubem Grilo utiliza um traço fino e firme para criar imagens devastadoras dos pro-
cessos de entropia do regime democrático. A delicadeza do desenho aumenta a con-
tundência da cena. É tarefa da arte converter os limites em potência da expressão.
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Lucia Laguna vê a cidade da janela de seu ateliê. O caos urbano e a densidade da 
história da pintura são confrontados numa paradoxal conjunção de fricção e har-
monia de materiais e cores. A pintura busca uma lógica que estabeleça o instável 
equilíbrio do mundo.          
Fotografia de Vicente de Mello.

Alina Okinaka, imigrante do Japão, demonstra a passagem cultural do imaginá-
rio da escrita ideogramática da língua japonesa para a necessidade de letramento 
de suas filhas na integração em uma nova cultura. A arte é essencial à formação da  
cidadania plena.

Simone Michelin constrói traquitanas tecnológicas que tratam o corpo como má-
quina clínica. Os resultados do pseudo-exame são estatísticas da criminalidade no 
Rio de Janeiro, dos lucros estimados do narcotráfico e das transferências de capital 
para o exterior. São drenos da energia social e índices da vida afetada.   
Fotografia de Wilton Montenegro.

Eliane Prolik articula o cânon da arte construtiva com réguas de cores que propiciam 
a reorganização da forma. Ao articular a racionalidade da estrutura formal com a sen-
sualidade mutante da cor, indica que a arte é um campo particular de conhecimento. 

Fotografia de Basílio Wille.

Adir Botelho grava a matriz de madeira com um corte vigoroso que faz emergir fan-
tasmas sociais, como as chacinas da favela de Vigário Geral e de crianças de rua na 
região da igreja da Candelária ou a atualidade do massacre de Canudos. É tarefa da 
arte evidenciar a violência da história.

Anna Maria Maiolino enfrenta um duplo autoritarismo: o regime militar de 1964 e a 
sociedade patriarcal. Não propõe cenas de masoquismo, mas expõe a devastação da 
censura sobre o sujeito e sobre o equilíbrio da sociedade.     
Fotografia de Max Nauenberg.

André Komatsu aborda a complexidade da vida urbana, o desperdício e o saber 
construtivo popular. Placas de rua marcadas apenas por uma linha vertical e uma ho-
rizontal indicam a deriva na metrópole e o valor de nosso senso básico de orientação.

Rosana Paulino emprega bastidores de costura e tecido como suporte e tela para 
costurar a boca em retratos de mulheres negras. O drama visual expõe a continuidade 
da exclusão de segmentos sociais e a permanência de traços escravocratas no Brasil. 
É tarefa da arte tornar visível o que se oblitera em sistemas de dominação.

Fernanda Magalhães desenvolve “ações” em que assume a obesidade como parte 
de sua potência poética não como uma desvalia estética. Suas “ações” conjugam a 
autoexposição como ato do sujeito da linguagem, a rejeição dos cânones opressivos 
de beleza e uma agenda política.        
Fotografia de Graziela Diez.

Paula Trope criou câmeras fotográficas com latas para dialogar com meninos de rua. 
Retratou Muller e depois pediu-lhe que fotografasse. Ele quis registrar o dinheiro que 
ganhou como guardador de carros. Trope transforma o objeto (a criança) da fotografia 
em sujeito (autor) da imagem ao reconhecer sua autonomia na produção simbólica.

Pedro Varela mapeia regiões da fantasia. Sua delicada cartografia do tempo reco-
nhece a inevitabilidade da morte e a imprevisibilidade da imaginação e do conheci-
mento através de florescências inesperadas. A arte é a cosmografia do imprevisível.

Raul Mourão reconfigura grades de proteção como retratos mentais da população 
urbana. Montadas para a proteção da vida e da propriedade, essas grades materia-
lizam uma geometria do medo que encarcera cidadãos em suas casas.   
Fotografia de Beto Felício.

Armando Queiroz criou uma alegoria do trágico encarceramento de uma menor em 
cela com dezenas de homens no Pará. Sua obra desenvolve narrativas da história da 
Amazônia com uma história de violência. A arte violenta a violência.

Paulo Herkenhoff
Curador e crítico de arte
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a atuação do ministério Público na construção de um meio 
ambiente sustentável 

A crise ambiental

O consenso entre ecologistas é que a crise mundial do final do século XX conduz a um 
questionamento profundo da ideologia do crescimento como um todo, induzindo à 
análise de sua origem histórica e dos interesses sociais e culturais que a alimentam.

Essa mesma crise penetra nos diversos aspectos da sociedade moderno-industrial, 
aguçada pelo  desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação 
e questionando suas consequências não só nos ecossistemas naturais, mas também 
nos campos social e cultural. 

Assim, desde que as questões ambientais vêm ganhando peso nas preocupações 
mundiais, as relações entre o modelo de desenvolvimento, o que constitui a socieda-
de urbano-industrial contemporânea e o meio ambiente, vêm sendo profundamente 
questionadas.

Os dados ecológicos demonstram que é inviável uma economia de crescimento ilimi-
tado num planeta finito e de recursos limitados, pela razão óbvia de não haver um 
estoque infinito de matérias-primas para alimentar, por tempo indeterminado, o rit-
mo da produção. Se, por um lado, os recursos renováveis não têm poder para se auto-
-reproduzir na velocidade exigida pela lógica do crescimento acelerado; de outro,  
os ecossistemas não têm capacidade para absorver indefinidamente os detritos  

1 Patrícia de Amorim Rego Procuradora-Geral de Justiça do Ministério do Estado do Acre, Mestre em Direito pela UFSC.
2  Danilo Lovisaro do Nascimento Promotor de Justiça do Ministério do Estado do Acre, Mestre em Direito pela UFSC.
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gerados pela sociedade industrial, sob forma de lixo, poluição, etc., conduzindo tais 
contradições, mais cedo ou mais tarde, ao colapso ecológico.3

Fritjof Capra, enfrentado essa questão, conclui que “a meta da teoria e da prática eco-
nômicas atuais – à busca de um crescimento econômico contínuo e indiferenciado –  
é claramente insustentável, pois a expansão ilimitada num planeta finito só pode 
levar à catástrofe”. 4

Por outra via, além de ignorar a existência de limites ecológicos, esse modelo de cres-
cimento não cresce em função das necessidades humanas e sim de sua própria dinâ-
mica interna, pois o crescimento é para ele um fim e não um meio. Ele tem no cresci-
mento a base de seu funcionamento e se utiliza de qualquer artifício para mantê-lo. 
Como a natureza é fonte de onde se retiram os recursos para alimentar essa fome de 
crescer, não é difícil perceber o impacto ambiental que esse modelo acarreta, surgin-
do, então, a “crise ecológica”.5

Com efeito, vários autores vêm apontando para a falácia do progresso induzido por 
esse modelo de desenvolvimento, especialmente, no que tange às questões sociais, 
já que para a manutenção de sua lógica inerente de acumulação e concentração cres-
cente de capital produz também uma crescente desigualdade social em nível nacio-
nal e mundial, sendo, pois, esse desenvolvimento produtor de subdesenvolvimento.

O desafio ambiental está, pois, no centro das contradições do mundo moderno-colo-
nial. Afinal, a ideia de progresso e desenvolvimento é rigorosamente sinônimo de do-
minação da natureza. Portanto, aquilo que o ambientalismo apresenta como desafio 
é, exatamente, o que o projeto civilizatório, nas suas mais diferentes visões hegemô-
nicas, acredita ser a solução: a ideia de dominação da natureza.

Nessa esteira, Porto-Gonçalves chama atenção para o fato de que “o ambientalismo  
nos coloca diante da questão de que há limites para a dominação da natureza.  

3 LAGO, Antônio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia? Coleção Primeiros Passos. 16 ed. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 48.
4 CAPRA, Fritjoj. As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 2002, p. 157.
5 LAGO, Antônio; PÁDUA, José Augusto, op.cit., 2006, p. 50.

Assim, além de um desafio técnico, estamos diante de um desafio político e mesmo,  
civilizatório”.6

Como afirma Enrique Leff, “a crise ambiental é o resultado do desconhecimento 
da lei da entropia, que desencadeou, no imaginário economicista, a ilusão de um 
crescimento sem limites, de uma produção infinita. A crise ambiental anuncia o fim 
desse projeto”.7

A crise ambiental, portanto, é fruto das inúmeras contradições que surgem em uma 
sociedade pós-moderna, que se vê diante da necessidade de compatibilizar interes-
ses diferenciados e, muitas vezes, conflitantes.

Essa sociedade contemporânea é também a sociedade do risco 
e fruto da complexidade. Um novo olhar sobre o conceito de 
desenvolvimento

A partir da Conferência de Estocolmo emerge uma alternativa média entre o econo-
micismo arrogante adepto do crescimento econômico e ilimitado a qualquer custo 
e o fundamentalismo ecológico anunciador do apocalipse ambiental. O crescimen-
to econômico ainda se fazia necessário, mas ele deveria ser socialmente receptivo e 
implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente. De modo geral, o objetivo 
deveria ser o do estabelecimento de um aproveitamento racional e ecologicamente 
sustentável da natureza.8

José Rubens Morato Leite preconiza que essa nova concepção, a qual ele denomi-
na de desenvolvimento duradouro, busca um paradigma diferente da racionalidade 

6 PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter, op.cit., 2004, p. 24.
7 LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental. A reapropriação social da natureza. Tradução de Luis Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2006, p. 290. 
8 SACHS, Ignacy, op.cit., 2002, p. 52-53.
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econômica tradicional, representada por duas preocupações básicas não inseridas 
na mencionada racionalidade: a não exclusão da geração futura no seu contexto 
e a consideração do valor intrínseco da natureza, desvinculando-se de uma visão  
antropocêntrica.9

Segundo Sachs:

O paradigma do caminho do meio, que emergiu de Founex e do encontro de Esto-
colmo, inspirou a Declaração de Cocoyoc, em 1974, e o influente relatório What 
Now, em 1975. Este trata de um outro desenvolvimento, endógeno (em oposição à 
transposição mimética de paradigmas alienígenos), auto-suficiente (em vez de de-
pendente), orientado pelas necessidades ( em lugar de direcionado pelo mercado), 
em harmonia com a natureza e aberto às mudanças institucionais.10

A importância das contribuições de Ignacy Sachs para a construção do conceito de 
desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento é incontestável. Suas críticas 
apontam, dentre outras coisas, que a degradação ambiental decorrente da pobreza 
tem sua correlação com a riqueza da sociedade contemporânea, causada por um de-
senvolvimento produtor de desigualdades socioambientais. Na sua visão, para que o 
ecodesenvolvimento se realize, é necessária a constituição de três pilares dessa nova 
proposta: a eficiência econômica, a justiça social e a prudência ecológica, pilares que 
certamente não estão presentes no atual modelo de desenvolvimento.11

O conceito de desenvolvimento, portanto, não pode se restringir a uma noção redu-
cionista de desenvolvimento como algo limitado, exclusivamente, à ideia de cres-
cimento econômico. O conceito de desenvolvimento também seria insatisfatório se 
admitisse outros enfoques, mas não pretendesse correlacioná-los. Por essas razões, 
considera-se de grande relevância o esforço científico de Kinoshita, que constrói um 
conceito de desenvolvimento que busca a universalidade e que não se limita à no-
ção tradicional fragmentária, restrita a visões e áreas de atuação limitadas no tempo, 

9 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 

p.24.
10 SACHS, Ignacy, op.cit., 2002, p. 53-54.
11 Idem.

12 KINOSHITA, Fernando. Ciência, tecnologia e sociedade: uma proposta renovada de desenvolvimento sustentável de caráter universal. 

jul. 2007, p. 15. Mimeografado.
13 ONU. Carta das nações unidas. Coletânea de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 33 e 41.
14 KINOSHITA, op. cit., p. 16.
15 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento sustentável. Brasília: Ibama, 1996, p. 10 (Série meio ambiente em debate, n. 7). Disponível em: <http://

www.ibama.gov.br/edicoes/site/pubLivros/serie_07.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2007.
16 Id. Ibid, loc. cit.
17 BUARQUE, Cristovam. Modernidade, desenvolvimento e meio ambiente. Brasília: Ibama, 1996. p. 12 (Série meio ambiente em debate, n. 

2). Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/edicoes/site/pubLivros/serie_02.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2007.

conforme a ênfase que se dê em um determinado aspecto do “desenvolvimento”, se-
gundo os momentos históricos e as políticas internacionais .12

Deve-se ter presente, como argumenta o próprio autor, que o conceito de desenvolvi-
mento, ao longo do tempo, foi objeto de ênfases diversas. Em um primeiro, momento, 
o termo desenvolvimento passou a ser utilizado, com o surgimento da Organização 
das Nações Unidas, em 1945, quando o termo tinha uma significação acanhada, no 
sentido de se satisfazer com os aspectos do desenvolvimento econômico e social, sen-
do que este conceito estava em sintonia com os objetivos fundamentais da própria 
organização internacional (arts.1º e 55 da Carta da Nações Unidas),13 no momento 
da sua criação. 14

Com as transformações do cenário internacional, essa perspectiva logo se mostrou 
insuficiente, ainda que alcançar o progresso econômico e com isso trazer também as 
vantagens de um desenvolvimento social fossem os principais objetivos dos países 
que acabavam de sair da 2ª Guerra Mundial. Verificou-se, porém, que atrelar o desen-
volvimento a metas eminentemente econômicas representava uma visão extrema-
mente reducionista e liberal que findava por desprezar outros aspectos importantes 
que deveriam ser incorporados no conceito de desenvolvimento. 

Nessa linha de evolução, Sachs lembra que há vários padrões de crescimento diferen-
tes e um desses tipos é chamado pelo autor de “crescimento selvagem”,15pelo qual 
se pagou um “alto preço social e ecológico”.16 Cristovam Buarque denominou esta 
situação como o “susto do limite ecológico”,17 para se referir ao momento em que a 
Ecologia trouxe argumentos que tornaram necessária a imposição de limites à capa-
cidade de crescimento da economia. De repente, passou-se a ter a consciência de que 
os recursos naturais não são inesgotáveis.
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Tanto Sachs,18 quanto Cristovam Buarque,19 lembram que o paradigma do desenvol-
vimento econômico a todo custo, como motor para a melhoria das condições de vida 
das pessoas, passou a ser abertamente criticado, até que em 1972, na Conferência 
de Estocolmo, com a publicação do livro Limit to Growth, ficou patente a limitação e 
inviabilidade do conceito nos parâmetros originariamente propostos. 

O sistema vigente voltado para a acumulação de riquezas apenas gerou mais  
desigualdade e degradação ambiental, se do importante frisar que a esperada  
distribuição de renda para as populações mais pobres, que deveria ocorrer como  
consequência do desenvolvimento econômico, não foi alcançada, tornando-se uma 
utopia, pois, em verdade, os que já eram ricos, tornaram-se mais ricos.

A partir daí, torna-se necessário um conceito de desenvolvimento sustentá-
vel com outros elementos que ultrapassam os aspectos econômico e social. 
O aspecto político não pode ser mais desprezado, pois como lembra Kinoshita,  
fazendo remissão a Celso Albuquerque de Mello, este orientará o sentido do  
desenvolvimento econômico.20

Outros fatores são chamados a compor, também, um novo conceito de desenvolvi-
mento. Sachs ressalta a dimensão cultural do conceito, alertando para a “impossibi-
lidade de forçar padrões, paradigmas de desenvolvimento que não correspondem à 
cultura de um dado grupo ou povo”.21

 Além disso, Sachs se refere, de igual modo, a um “critério de sustentabilidade es-
pacial-territorial”, pois na sua visão a má distribuição dos homens e das atividades 
humanas no planeta é uma das principais causas da “crise socioambiental”. 22

Nesse contexto, a reformulação do conceito de desenvolvimento se tornou pratica-
mente inevitável, pois o paradigma existente, de bases liberais, apresenta-se supera-
do, devendo ser substituído por um conceito mais abrangente, que além das dimen-
sões apontadas, tenha como um dos seus elementos centrais a questão ecológica, 
como uma preocupação reconhecidamente universal.

18 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento sustentável. Brasília: Ibama, 1996. p. 10 (Série meio ambiente em debate, n. 7). Disponível em: <http://

www.ibama.gov.br/edicoes/site/pubLivros/serie_07.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2007.
19 BUARQUE, op. cit., p. 12.
20 KINOSHITA, Fernando. Ciência, tecnologia e sociedade: uma proposta renovada de desenvolvimento sustentável de caráter universal. jul. 

2007, p. 16. Mimeografado.
21 SACHS, op. cit., p. 11.
22 Id. Ibid., loc. cit.

23 Esse relatório foi intitulado pela Comissão como “Our Common Future” e também ficou conhecido como Relatório Brundtland, em homena-

gem a Coordenadora da Comissão, Gro Harlem Brundtland.
24 RELATÓRIO COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO.  Nações Unidas, Assembléia Geral de 4 de agosto de 

1987. Disponível em: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement. Acesso em: 10 nov 2007, 

tradução nossa. (Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compro-

mising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development does imply limits – not absolute 

limits but limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the 

biosphere to absorb the effects of human activities.) 
25 KINOSHITA, Fernando. Ciência, tecnologia e sociedade: uma proposta renovada de desenvolvimento sustentável de caráter universal. jul. 

2007, p. 16. Mimeografado.
26 Vide AGENDA 21, Capítulo 1, item 1.1. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConte

udo=579>. Acesso em: 10 nov. 2007. 

Assim, em 1987 foi apresentado o Relatório Final da Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, com o título “Nosso Futuro Co-
mum”,23 que propôs o seguinte conceito de desenvolvimento sustentável, na Parte 1, 
subtítulo “Desenvolvimento Sustentável”, item 27:

A humanidade tem a capacidade de fazer o desenvolvimento sustentável para as-
segurar que se alcance as necessidades do presente sem comprometer a capaci-
dade para as gerações futuras alcançar as suas próprias necessidades. O concei-
to de desenvolvimento sustentável implica limites – não limites absolutos, mas 
limitações impostas pelo estado presente da tecnologia e da organização social 
sobre os recursos ambientais e da capacidade da biosfera de absorver os efeitos das  
atividades humanas.24

O termo desenvolvimento sustentável, mesmo na forma proposta pela Comissão 
Brundtland, não é um conceito acabado, e acredita-se, na linha do que defende Ki-
noshita,25 que este conceito sempre estará sujeito a algum tipo de aperfeiçoamento e 
evolução, devido ao seu aspecto complexo e transdisciplinar.

Seguindo uma linha de desdobramento natural, a partir do esforço crítico exercido 
pelo Relatório Brundtland, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-
te e o Desenvolvimento, também chamada de ECO-92, elaborou-se o documento 
denominado Agenda 21, que, embora não tenha o status de hard law, representa, 
igualmente, um marco muito importante na evolução do conceito de desenvolvimen-
to sustentável, pois se ampliou mais uma vez esta noção para enfatizar que no de-
senvolvimento sustentável deve-se levar em consideração uma conjunção de fatores, 
como pobreza, fome, doenças, analfabetismo, degradação do meio ambiente e que 
nenhuma não nação pode construir um futuro próspero e seguro sozinha.26  
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Na Cúpula Mundial de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável ocorre efe-
tivamente uma consolidação do conceito, que passou a se apoiar, como se manifesta 
Kinoshita, em três pilares interdependentes e complementares: o desenvolvimento 
econômico, o desenvolvimento social e a proteção ao meio ambiente.27 Na Declaração 
de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável, consta o seguinte propósito: 

Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança dos padrões de consumo 
e produção e a proteção e manejo da base de recursos naturais para o desenvol-
vimento econômico e social são objetivos fundamentais e requisitos essenciais do 
desenvolvimento sustentável. 28

Não se pode, portanto, perder nesse processo de evolução histórica do conceito as 
diversas facetas do direito ao desenvolvimento, que podem ser: o desenvolvimento 
econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento político, o desenvolvimen-
to ambiental, o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento científico tecnológico.

O conceito de desenvolvimento sustentável para Kinoshita dever ser aberto e dinâ-
mico, nunca fechando as portas a novos elementos que possam dar mais relevância 
e alcance a este direito, como, o desenvolvimento espiritual, enquanto algo que toca 
as pessoas e as transforma .29

A dimensão espiritual do conceito é muito valiosa e pode ser confirmada nas palavras 
de Leonardo Boff, que revelam, com muita clareza, que as transformações na busca 
de um futuro melhor para a humanidade, dependem diretamente dessa compreen-
são, mas do que de forças políticas:

Precisamos sim de revoluções para realizar as transformações necessárias. Mas 
elas não se farão por forças políticas, que supõem um determinado sujeito histórico, 
certo projeto e estratégias de realização. O tempo deste tipo de revolução já passou. 
Em fase de globalização, precisamos antes de uma coalizão de forças éticas, morais 

27 KINOSHITA, Fernando. Ciência, tecnologia e sociedade: uma proposta renovada de desenvolvimento sustentável de caráter universal. jul. 

2007, p. 17. Mimeografado.
28 DECLARAÇÃO DE JOANESBURGO SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, item n. 11. Disponível:<http://www.ana.gov.br/AcoesA-

dministrativas/RelatorioGestao/Rio10/Riomaisdez/documentos/680-DeclaracaoPoliticaJoanesburgo.doc.149.wiz>. Acesso em: 1 set. 2007.
29 KINOSHITA, op. cit., p. 16.

30  BOFF, Leonardo. Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. p. 96.  

e humanitárias que se mobilizam para as transformações que têm como destino a 
inteira humanidade. Elas começam pela transformação das subjetividades, pesso-
ais e coletivas. 30

A proposta defendida no artigo, portanto, introduz uma nova forma de pensar e 
trabalhar a questão do desenvolvimento, a partir de uma crítica à visão fragmentária  
dominante. Contrastando o conceito tradicional de desenvolvimento, (orientado por 
uma abordagem fracionada e fortemente influenciada pelos momentos históricos  
e pela lógica economicista) reducionista; com a proposta do autor, surge logo a 
constatação de que o conceito proposto define contornos mais abrangentes para o 
termo, afastando-se, de plano, qualquer associação do vocábulo desenvolvimento ao 
seu aspecto meramente econômico. 

É um esforço de se estabelecer um conceito de desenvolvimento sustentável amplia-
do, desde uma perspectiva inter e transdisciplinar que abranja todos os conceitos 
anteriores de desenvolvimento, tomando-os como indivisíveis, interdependentes, 
inter-relacionados e complementares, fato este que representa um grande avanço.

Essa transformação paradigmática descortina uma série de novas possibilidades, 
que, certamente, favorecem mudanças de abordagem para o tema, que podem ser 
mais interessantes aos países em desenvolvimento num primeiro momento, tendo 
por fim beneficiar a própria Humanidade de forma mais equilibrada.

A proposta defendida no artigo tem uma orientação metodológica de grande utilida-
de, pois se propõe a construir um conceito de desenvolvimento que atende ao pen-
samento complexo e, portanto, nesse novo contexto que tem por certo a superação 
de um modelo de sociedade industrial, na qual as relações se desenvolviam de uma 
forma bastante simplificada, repetitiva, economicista e reducionista.
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Desse modo, em uma sociedade complexa, o paradigma cartesiano, centrado na 
lógica racional que impunha a fragmentação do conhecimento, não tem mais ser-
ventia para a compreensão da realidade de uma “era planetária”, em que a inte-
ração entre diversos fatores, sejam eles econômicos, sociais, culturais, políticos, 
ecológicos, espirituais, éticos, entre outros, é o elemento característico dessa nova  
estrutura civilizatória.

Por isso, o conceito de desenvolvimento não pode desconsiderar a complexidade, 
ampliando-se a noção para fundir, no conceito de desenvolvimento sustentável, to-
dos os conceitos, sem perder de vista a indivisibilidade, a interdependência, inter-re-
lação e complementariedade desses conceitos, pois a complexidade é a “união entre 
a unidade e a multiplicidade”. 31

Essas colocações de Morin revelam que o conceito de desenvolvimento sustentável, 
na visão de Kinoshita, sendo um conceito multidimensional e, portanto, complexo, 
ainda que traga em si mesmo uma aspiração à completude, jamais poderá ser um 
conceito total ou absoluto.

O Ministério Público e sua atuação em uma  
sociedade complexa

A complexidade do conceito de desenvolvimento sustentável torna a noção de eco-
desenvolvimento um conceito em constante mutação, aberto, mas nunca absoluto.

Uma vez apresentado o conceito de desenvolvimento sustentável cumpre inserir o Mi-
nistério Público neste papel moderno e atual que o eleva a condição de protagonista  
na defesa do meio ambiente. 

31 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 38-39.

O Ministério Público contemporâneo é aquele que tem perfeita consciência do seu 
locus social enquanto agente indutor de políticas públicas e estimulador da mudança 
de comportamentos sociais.

A judicialização dos conflitos de interesses deve ser encarada com a alternativa extre-
ma e, por vezes, necessária, mas que, usualmente, deve ser antecedida por uma atua-
ção extrajudicial intensa, voltada para a elaboração de consensos sociais que tenham 
sempre como objetivo final a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.

A partir de uma visão de sociedade em que o diálogo entre os cidadãos e as instituições  
públicas deve ser estimulado, o Ministério Público exerce uma função de destacada 
importância, assegurando que o cumprimento das normas não se dê pela força da 
“espada”, porém pelo exercício do diálogo e da construção de um convencimento 
quanto à validade do discurso dirigido a preservação e proteção do meio ambiente.

No campo ambiental, muito mais importante do que se fazer cumprir as normas, 
é educar a sociedade para respeitar o meio ambiente, ou seja, a criação de uma 
consciência ambiental. Aceitar que o meio ambiente deve ser preservado para ge-
rações futuras não é uma tarefa que possa ser trabalhada exclusivamente com a  
judicialização de demandas.

O relato de uma experiência inovadora

Tomando por base essa perspectiva de atuação preventiva e voltada para o fortaleci-
mento dos canais de diálogo entre sociedade e instituições, é possível trazer à baila 
um caso que pode servir como uma alternativa de atuação para o Ministério Público 
no campo do meio ambiente, cujos resultados foram surpreendentes diante de uma 
situação de crise.

A prática das queimadas para limpeza de pasto e de roçado, bem como para implanta-
ção dessas atividades, é muito comum entre os produtores rurais da Amazônia. Não obs-
tante os graves impactos negativos sobre o meio ambiente e sobre a saúde e segurança  
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pública, há uma grande resistência por parte dos produtores em substituir as quei-
madas por outras práticas de tratos culturais menos danosas e sustentáveis. Para 
tanto, há que se admitir que, além de um intenso trabalho de educação ambiental e 
de extensão agroflorestal, é necessário que os órgãos governamentais competentes 
e instituições financeiras ofereçam alternativas para que os produtores incorporem, 
em seu dia a dia, as práticas ditas sustentáveis. Até que isso se efetive, o quadro 
continua a preocupar os órgãos ambientais e a sociedade civil que, a cada ano, têm 
enfatizado ações de controle e combate aos incêndios florestais e queimadas sem, 
contudo, reverter a problemática agravada à medida que o tempo passa.

O problema das queimadas no Acre atingiu seu ápice em 2005, contando para seu 
agravamento com as condições climáticas atípicas e adversas, decorrentes das mu-
danças climáticas globais. Naquele ano, a região Amazônica e o Estado do Acre vi-
venciaram uma seca sem precedentes em sua história recente, provocando danos 
irreversíveis ao meio ambiente, à saúde humana, ao patrimônio e à economia. Res-
salte-se que, por recomendação do Ministério Público Estadual, o Governo do Estado 
do Acre decretou estado de emergência em doze municípios situados na parte leste, 
em razão das queimadas e incêndios florestais tendo, inclusive, que recorrer ao auxí-
lio da Defesa Civil Nacional.

A estiagem prolongada criou as condições propícias a incêndios florestais incontro-
láveis, apontando para um prejuízo de milhões de reais em danos humanos, econô-
micos, sociais e ambientais. Além disso, há que se considerar os efeitos da fumaça 
sobre a saúde das pessoas. Nos meses mais secos de 2005 cerca de vinte e cinco 
mil pessoas foram atendidas nas Unidades de Saúde Pública de Rio Branco, princi-
palmente crianças e idosos, com problemas decorrentes da fumaça como bronquite, 
asma, doenças pulmonares e cardíacas, inclusive com vários óbitos, o que ocasionou 
a suspensão das aulas nas escolas públicas e particulares.

Diante deste quadro e considerando o papel constitucional do Ministério Públi-
co de fiscalizar o cumprimento da Lei e de defender os interesses da sociedade e, 
tendo em vista ainda, a possibilidade de agravamento da situação no ano de 2006, 
o Ministério Público do Estado do Acre com o intuito de aprimorar sua atuação na 
área ambiental, criou e instalou cinco Promotorias de Defesa do Meio Ambiente por 

Bacias Hidrográficas – Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá. Assim 
foi implementado o Grupo de Trabalho Institucional de Prevenção e Combate às Quei-
madas e Incêndios Florestais, composto pelos Promotores de Justiça das referidas  
Promotorias especializadas e de técnicos, o qual foi incumbido do planejamento e 
da execução das ações institucionais para o combate e prevenção de queimadas em 
todo o Estado. Suas atribuições eram apurar a responsabilidade civil e criminal pelos 
danos materializados em 2005, visando a sua devida reparação, bem como adotar as 
medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à prevenção de futuros e novos danos 
à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da prática das queimadas.

O desenvolvimento das atividades requereu a soma de esforços das várias instituições 
envolvidas. A integração foi fundamental para o desempenho do trabalho a contento, 
e, neste contexto, o Ministério Público desempenhou um relevante papel agregador, 
buscando a realização de atividades que envolveram educação ambiental, prevenção 
e combate a incêndios, bem como a inafastável função de controle exercida através 
de ações judiciais.

No decorrer do processo, após várias discussões com os órgãos ambientais e de-
mais instituições envolvidas com a questão, o Grupo de Trabalho, conjuntamente 
com o Ministério Público Federal, deliberou pela expedição de uma Recomendação  
Conjunta, dirigida aos órgãos governamentais, proibindo o uso do fogo para a prática 
de agricultura extensiva e para pecuária, em todo estado do Acre. Recomendava não 
emitirem Autorizações para Queima Controlada para os referidos fins; e ainda proibia  
o do uso do fogo para a prática de agricultura de subsistên- cia nos municípios 
 situados na região leste do Acre, durante setenta e cinco dias. Essa área havia sido 
severamente afetada pelos incêndios acidentais do ano anterior, estando mais  
suscetível ao fogo.

A referida Recomendação previa ainda uma massiva divulgação das medidas, atra-
vés dos veículos de comunicação, bem como uma mobilização da sociedade civil e 
das instituições públicas para educação e prevenção quanto ao uso do fogo, visando 
resguardar o equilíbrio ambiental, a saúde e o patrimônio das pessoas. Assim sendo, 
os Municípios que integram a Região Leste do Acre foram todos visitados por diversas 
vezes, objetivando organizar uma ação conjunta entre as várias municipalidades e o 
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poder público estadual e federal, com uma participação ativa da sociedade civil. Com 
esse intuito, todos os Prefeitos Municipais e seus secretários foram pessoalmente 
contatados para engajamento nos trabalhos de prevenção e controle de queimadas.

Dentre as muitas atividades desenvolvidas em decorrência dessa prática agrícola, 
cabe citar a recomendação aos Municípios de instalação das Coordenadorias de De-
fesa Civil Municipal e a elaboração de planos de ação emergencial, no caso de pro-
pagação de incêndios. Além disso, o Ministério Público também participou de uma 
ampla campanha educativa, de orientação quanto à importância da suspensão das 
queimadas nas áreas rurais e urbanas, no período mais seco do ano, em razão da po-
tencialidade de risco de novamente ocorrerem danos com a gravidade dos ocorridos 
no ano anterior, em toda a Região. 

Também foi instaurados inquéritos civis e policiais, requisição de perícias e realizações  
de vistorias técnicas, participação em Comitês Municipais de Controle e Combate às 
Queimadas e Incêndios Florestais. Houve reuniões com lideranças sociais, além da  
propositura de um número expressivo de ações penais e encaminhamentos aos  
Juizados Especiais Criminais e a propositura de uma ação civil pública, na qual se 
pleiteia uma definição de política agrícola para o Estado, na qual a prática da queima 
não seja mais tratada como uma “técnica” necessária para exploração da área rural.

Numa perspectiva de avaliação do trabalho executado, pode-se considerar como saldo  
positivo, em relação ao cenário do ano pretérito, o número bem mais reduzido de 
focos de calor verificados no correr de 2006, tendo como uma das consequências 
importantes a redução da poluição atmosférica, a qual afeta drasticamente a saúde 
de pessoas mais vulneráveis.

O aspecto positivo da atuação foi a integração e o empenho das várias instituições 
envolvidas, sobressaindo-se a atuação do Corpo de Bombeiros Militar, cujo esforço 
pessoal dos seus integrantes é digno de reconhecimento e louvor.

Como lição aprendida fica a certeza de ser esse um trabalho social relevante e contínuo,  
cujo planejamento anual deve ser incorporado à rotina dos órgãos diretamente  
responsáveis pelo seu controle, e que o Ministério Público, como guardião dos 

interesses sociais coletivos e difusos, deverá continuar imbuído no propósito de buscar 
o bem estar da coletividade, principalmente não descurando, na sua atuação, de ser o 
elo integrador dos diversos interesses sociais subjacentes a essa complexa temática.32  

Considerações finais

Surge como corolário da atuação relatada que o Ministério Público, cada vez 
mais, é chamado a atuar como órgão encarregado de coordenar o diálogo entre 
sociedade e as instituições, bem como induzir a promoção de políticas públicas de  
grande alcance social.

O conceito ampliado de desenvolvimento que foi defendido neste artigo impõe uma 
atuação voltada para a cooperação e que deve ser dirigida não para alcançar um 
ou alguns aspectos do desenvolvimento (econômico, social, político, ambiental, 
científico, tecnológico, cultural ou espiritual), mas para atingir um desenvolvimento  
sustentável, em que todas essas dimensões devem estar contempladas, sendo 
indivisíveis, interdependentes, inter-relacionadas e complementares. 

Dessa forma, o desenvolvimento será sustentável porque tomará o desenvolvimento 
a partir da sua complexidade, criando as bases junto à população para as transforma-
ções necessárias que possam emancipar as comunidades menos favorecidas, que em 
geral, são as mais prejudicadas.

É preciso ter presente, ainda, que o conceito de desenvolvimento sustentável, sendo a 
fusão de todos os conceitos de desenvolvimento, representa um direito fundamental  
que, por sua vez, é a síntese de todos os direitos humanos do indivíduo. Daí decorre 

32 A prática do Grupo Institucional de Prevençãoe Combate às Queimadas e Incêndios Florestais – GT de Queimadas foi inscrita como experiên-

cia do MPAC para concorrer ao prêmio Inovare e está relatada em informativo no site institucional. Disponível em: http://webserver.mp.ac.gov.

br/wp-content/files/Revista_GT_Queimadas.pdf. Acesso em: 15 mai 2012.
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que buscar o desenvolvimento a partir dessa concepção ampliada é promover e pro-
teger os direitos humanos, não somente daqueles que são menos favorecidos, mas 
igualmente de toda a sociedade.

Para concluir, fica a proposta para que o Ministério Público busque com mais inten-
sidade a atuação cooperativa, estimulando os canais de diálogo entre a sociedade 
e as instituições e promovendo, em última análise, os direitos humanos de forma a 
assegurar sempre uma qualidade de vida melhor para toda a sociedade.
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a atuação do conselho Nacional do ministério Público
Limites, potencialidades e o relacionamento com os Ministérios Públicos

O controle externo do Ministério Público foi fortemente cogitado durante os trabalhos  
da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. O texto final, historicamente registrado,  
não contemplou essa inovação.

Desde então, a discussão nacional relacionada à necessidade de um órgão de controle  
externo de todo o Ministério Público brasileiro ficou subjacente, entrando e sain-
do de pauta, gerando expectativas e receios, especialmente entre os membros da  
instituição.

Com a Emenda Constitucional nº. 45, finalmente foi criado o Conselho Nacional do 
Ministério Público, que iniciou suas atividades em 2005. Trata-se, portanto, de órgão 
recentíssimo, com aproximadamente sete anos de atividade. A magnitude de suas 
atribuições, em suma: o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério 
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, nos precisos ter-
mos do §2º do art. 130-A da Constituição Federal, parece acentuar essa juventude.

Com efeito, afora em sede de poder constituinte originário, raramente se observa o 
advento de órgão público dotado de tarefa tão complexa e delicada. Seu pouco tempo 
de existência e a circunstância de não ter surgido com o início simbólico do Ministério  
Público contemporâneo, em 1988, faz com que suas atribuições, e o exercício prático 
que delas se tem extraído, ganhem grande destaque e sejam observados com muita 
atenção.

1 Humberto Pimentel Costa  Promotor de Justiça. Mestre em Direito Público pela UFPE.
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Apesar de recente, percebe-se uma expressiva produtividade na atuação do Conselho 
Nacional do Ministério Público. A cada ano são julgados mais processos2, de todas 
as naturezas, em comparação com os anos anteriores3. As inspeções da Corregedoria 
Nacional, por Estados da Federação e por ramos especializados do Ministério Públi-
co, estão se intensificando. Há, atualmente, uma quantidade bastante significativa 
de normas (resoluções, enunciados, recomendações etc.) em vigor, bem como alguns 
projetos aguardando votação.

Do mesmo modo, paralelamente ao incremento da produtividade, com certeza fruto 
da estruturação que ultimamente vem se verificando no referido conselho, constata-se  
uma pronunciada mudança de modelo de atuação. O observador atento não terá difi-
culdade em perceber que o órgão que foi instituído para ser, pura e simplesmente, o 
controlador externo do Ministério Público brasileiro, tem procurado atuar, também,  
como proponente de nivelamento e integração.

quis custodiet ipsos custodes?

A famosa frase do poeta romano Juvenal, que pode ser traduzida de várias formas, den-
tre elas: Quem vigia os vigias? ou Quem fiscaliza os fiscais?, perfeitamente se encaixa  
no contexto referente aos limites de atuação do poder público, do Ministério Público 
ou do próprio Conselho Nacional do Ministério Público.

O exercício de parcela do poder, em uma democracia, pressupõe a existência de 
mecanismos de controle. A teoria a esse respeito é amplamente conhecida, mas  
nunca será demasiadamente relembrada. A tripartição dos poderes é o seu ápice, 
possuindo corolários que geram saudáveis imbricações entre as mais diversas formas 
de concretização da soberania popular.

No Brasil, consagrou-se a utilização do sistema de freios e contrapesos, com órgãos 
de Estado dotados de atribuições que se sobrepõem, cada um interferindo, em tese 
de forma salutar, nas esferas de atuação e composição ou na fiscalização dos outros. 

2 80% dos procedimentos autuados foram decididos pelo CNMP.
3 Processos autuados no CNMP: 2005 – 144; 2006 – 736; 2007 – 1.058;

2008 – 1.115;

2009 – 1.535;

2010 – 1.859.

Tudo com a finalidade de evitar o acúmulo de poderes, ou o exercício não controlado 
de parte desse poder.

A questão dos limites do exercício do poder está intimamente relacionada ao  
problema da legitimidade. Diz a Constituição Federal, em seu art. 1º, parágrafo único,  
que todo poder emana do povo. O povo, formado pelo conjunto de pessoas, tem o 
cidadão como elemento indivisível. O cidadão, ele próprio, origem de todo poder, 
sofre constantes limitações em suas liberdades. Cidadania, afinal, significa possuir 
direitos e deveres no contexto coletivo.

O cidadão é fiscalizado pelo poder público (poder de polícia lato sensu, por exemplo). 
Todo o art. 5º da Constituição Federal, grosso modo, veicula salvaguardas em face do 
poder estatal.

Os órgãos fiscalizatórios são fiscalizados, inclusive pelo Ministério Público, que dentre  
outras atribuições exerce o controle externo da atividade policial e a defesa da 
ordem jurídica como um todo. Por sua vez, o Ministério Público e seus agentes estão 
submetidos a uma gama eclética de fiscalizações.

Internamente, há a possibilidade de recursos administrativos e representações disci-
plinares, não olvidando a atuação rotineira das Corregedorias. Os setores de Controle 
Interno e as Ouvidorias completam o cenário.

No âmbito externo, afora o processo de escolha da chefia da instituição, com a par-
ticipação decisiva do Poder Executivo, há ainda a possibilidade de destituição do 
Procurador-Geral de Justiça, com a participação do Poder Legislativo. Não se pode 
esquecer da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário, 
ressaltando que, em relação a este último, impera o Princípio da Jurisdição Plena, ou 
seja: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 
conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos em que foi erigido, vem a 
ser, por excelência e independentemente de classificações doutrinárias mais preci-
sas ou rebuscadas, o principal controle externo administrativo do Ministério Público,  
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somando-se aos tradicionais controles administrativos internos e aos controles 
externos provenientes dos demais poderes e órgãos políticos.

Sua identidade constitucional4 , passando ao largo dos questionamentos  concernen-
tes à sua composição, revela essa natureza singular (controle externo administrativo).

Como órgão administrativo e à semelhança de todos os que exercem parcela do poder,  
o Conselho Nacional do Ministério Público possui limites e deve ser fiscalizado.

Em sua atividade-meio, há os mecanismos de controle inerentes ao serviço público, 
com prestações de contas e consectários. Em sua atividade precípua, pode-se des-
tacar o controle exercido pelo plenário, mediante recursos manejados em vista de 
decisões monocráticas. Afora isso, sempre será possível ao não resignado buscar a 
solução que repute mais consentânea por meio do Poder Judiciário.

4 Promotor de Justiça. Mestre em Direito Público pela UFPE.

80% dos procedimentos autuados foram decididos pelo CNMP.

Processos autuados no CNMP:

2005 – 144;

2006 – 736;

2007 – 1.058;

2008 – 1.115;

2009 – 1.535;

2010 – 1.859.

Art. 130-A ...

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento 

dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, 

ou recomendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 

ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços 

auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções adminis-

trativas, assegurada ampla defesa;

IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há 

menos de um ano;

V – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do 

Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recon-

dução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:

I – receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

Poder-se-ia continuar, indo além, abordando a fiscalização sofrida pelos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, com o intuito de demonstrar, ad aeternum, a repli-
cação do sistema de controle.

Quanto ao Poder Judiciário, por exemplo: escolha dos integrantes da cúpula da  
magistratura nacional (STF); livre convencimento motivado, com base em legislação 
elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo – eventualmente de iniciativa popu-
lar, do próprio Ministério Público ou do Poder Judiciário – atuação do TCU, sistema 
recursal etc.

Ao cabo, chegar-se-ia inevitavelmente ao povo e ao cidadão (eleitor, logo delegador), 
origem de todo o poder, reiniciando assim esse círculo infinito de fiscalizações pré-
vias e a posteriori, como uma cobra engolindo a própria cauda, fazendo lembrar o 
brilhante soneto de Machado de Assis5.

 Entretanto, tangenciada a questão da legitimidade e do controle em todos os órgãos 
públicos, como pressuposto democrático, a matéria de fundo exige que se observe, 
com mais atenção, os limites da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público.

Postas as premissas (1 – o perfil e a tarefa constitucionais do Conselho Nacional do 
Ministério Público e 2 – o fato de o referido conselho, como órgão público, estar su-
jeito a controles internos e externos), aceitando-as como postulados, pergunta-se: 
quais seriam os limites de atuação do Conselho Nacional do Ministério Público?

5 Círculo Vicioso

Bailando no ar, gemia inquieto vaga-lume:

- Quem me dera que fosse aquela loura estrela,

que arde no eterno azul, como uma eterna vela!

Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

- Pudesse eu copiar o transparente lume, 

que, da grega coluna à gótica janela,

contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela!

Mas a lua, fitando o sol, com azedume:

- Mísera! tivesse eu aquela enorme, aquela 

claridade imortal, que toda a luz resume!

Mas o sol, inclinando a rútila capela:

- Pesa-me esta brilhante aureola de nume... 

Enfara-me esta azul e desmedida umbela...

Porque não nasci eu um simples vaga-lume?

                                                   Machado de Assis
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A resposta está na própria Constituição Federal. A despeito da aparente simplicida-
de, a solução exigirá algum tempo para se tornar precisa, pois se trata de inserção de 
órgão novo em sistema que já estava funcionando. O amadurecimento institucional 
do Conselho Nacional do Ministério Público e a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal irão delimitar as fronteiras jurídicas dessa atividade.

A utilização da expressão controle externo do Ministério Público, atualmente em fran-
co desuso, aqui possui dois objetivos: resgatar o jargão da época em que foi decidida 
a sua implantação e destacar uma diversidade de natureza jurídica nem sempre con-
siderada: embora estejam no mesmo tópico constitucional, o Conselho Nacional do 
Ministério Público não faz parte do Ministério Público!

O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão eminentemente administra-
tivo, muito embora a notabilidade de sua composição e suas atribuições o façam ga-
nhar relevância ímpar.

Cabe ao Ministério Público, uno e indivisível, a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo atuar com 
independência funcional, assegurada a sua autonomia (funcional e administrativa), 
como preceitua o art. 127 da Constituição Federal.

Não seria razoável supor possível ao Conselho Nacional impor suas idiossincrasias 
ou discricionariedades ao Ministério Público, este sim composto de agentes dotados 
da tarefa de concretizar, dentro da legalidade, suas incumbências constitucionais. A 
fiscalização e o controle dessa atuação, ou seja, a verificação da legalidade das roti-
nas e iniciativas é o espaço originalmente destinado ao referido colegiado.

A sintonia fina entre atuação e limites do Conselho Nacional será construída com 
progressos interpretativos, à medida que os problemas forem sendo postos. Não há 
dúvidas de que, com o inevitável aprimoramento do Ministério Público, decorrên-
cia segura de uma atuação mais focada, por força da influência exercida pelo novel 
agente externo catalisador, haverá avanços significativos na consecução dos objeti-
vos primordiais da instituição.

6  O acendedor de lampiões

Lá vem o acendedor delampiões da rua! 

Este mesmo que vem infatigavelmente, 

Parodiar o sol e associar-se à lua 

Quando a sombra da noite enegrece o poente!

Um, dois, três lampiões, acende e continua 

Outros mais a acender imperturbavelmente, 

À medida que a noite aos poucos se acentua

O papel do Conselho Nacional do Ministério Público, quanto à defesa da ordem  
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
assemelha-se ao do antigo acendedor de lampiões, genialmente descrito pelo ala-
goano Jorge de Lima6 , ou seja, não possui ele próprio, o Conselho Nacional, a mis-
são constitucional de patrociná-los, mas sua atuação agrega força e qualidade nesse  
contexto, contribuindo para a sua realização. Conduzida criteriosamente, respeitando 
as autonomias institucionais e as prerrogativas dos membros do Ministério Público,  
sua atividade será sempre necessária e benfazeja.

quo vadis?

Para onde vais? ou Aonde vais? – pergunta-se ao Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Engendrado para ser o controlador externo do Ministério Público brasileiro, o  
Conselho Nacional ou o Conselhão tem desenvolvido uma inesperada vocação: ele-
mento propulsor de integração e nivelamento.

Segundo o próprio conselho, suas conquistas mais significativas, nos últimos sete 
anos, seriam: a. crescimento contínuo e amadurecimento no cumprimento de sua 
missão constitucional; b. controle disciplinar severo e equilibrado e c. normatiza-
ção de matérias de grande impacto nos serviços prestados pelo Ministério Público  
em todo o país.

Os itens “b” e “c”, controle disciplinar e normatização, são compatíveis com o que já 
era esperado do Conselho Nacional do Ministério Público, dado o texto constitucio-
nal a seu respeito.

E a palidez da lua apenas se pressente.

Triste ironia atroz que o senso humano irrita: - 

Ele que doira a noite e ilumina a cidade, 

Talvez não tenha luz na choupana em que habita.

Tanta gente também nos outros insinua 

Crenças, religiões, amor, felicidade,

Como este acendedor de lampiões da rua!

Jorge de Lima
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A inovação estaria singelamente contida no item “a”, em especial quando se men-
ciona sua missão constitucional. Em conformidade com o primeiro Plano Estratégico 
do CNMP, pode-se extrair os seguintes dados (identidade institucional): 1. Missão7: 
Fortalecer e aprimorar o Ministério Público brasileiro, assegurando sua autonomia e 
unidade, para uma atuação responsável e socialmente efetiva; 2) Visão8: Ser o órgão 
de integração e desenvolvimento do Ministério Público brasileiro; 3) Valores: ética, 
transparência, pluralismo, acessibilidade, cooperação, credibilidade, inovação, iden-
tidade institucional, valorização das pessoas e proatividade.

Observando-se a missão e a visão do CNMP, extraem-se, com alguma surpresa, as 
ideias de fortalecimento, aprimoramento, respeito à autonomia e à unidade, inte-
gração e desenvolvimento, tudo em relação ao Ministério Público brasileiro, com o 
escopo de possibilitar uma atuação responsável e socialmente efetiva.

A comparação entre a identidade constitucional e a identidade institucional do Con-
selho Nacional do Ministério Público revela claramente que há algo a mais na segun-
da. Talvez não seja de todo precipitado afirmar que o conselho, uma vez criado, vem 
trabalhando e desenvolvendo a opinião que tem acerca do seu próprio papel.

Essa diferença a maior – posto que o Conselho Nacional não deixa de fazer o que a 
Constituição lhe impôs: o controle da atuação administrativa e financeira do Ministé-
rio Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros – tem gerado 
evidentes melhorias, principalmente nas instituições menores.

Os avanços, em termos de iniciativas tendentes a um nivelamento por cima, bem 
como no âmbito da integração nacional entre as diversas instituições, são tão sig-
nificativos que a noção um Conselho Nacional do Ministério Público como órgão de 
controle externo, pura e simplesmente, já se tornou anacrônica e quase pejorativa.

O novo fica por conta de realizações como: Planejamento Estratégico Nacional do Mi-
nistério Público; fomento aos planejamentos estratégicos de cada Ministério Público; 
tabelas unificadas (taxonomia), em conjunto com o CNJ; ENASP, em parceria com o 
CNJ e o Ministério da Justiça; 1º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público  

7 Estabelece o que a instituição faz. Declara as razões de sua existência.
8 Estabelece em que a instituição quer se tornar. Declara o rumo que deve ser tomado.

(2010); 2º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público (2011); criação dos 
comitês institucionais, com representantes de cada Ministério Público (Políticas de 
Comunicação, Tecnologia da Informação, Fórum Nacional de Gestão e Segurança 
Institucional); cadastros nacionais (adoção, adolescentes em conflito com a lei e  
condenados por improbidade administrativa); 1ª Mostra de Sistemas das Atividades 
Fim e Meio do Ministério Público Brasileiro (ocasião em que as instituições que de-
senvolveram sistemas informatizados, nas mais diversas áreas, apresentaram e colo-
caram à disposição do Ministério Público brasileiro, gratuitamente, seus programas 
de computador) etc.

Talvez essa não tenha sido a vontade do legislador constituinte derivado, ao formu-
lar a EC nº. 45. Entretanto, por mérito dos que exercem ou exerceram a função de 
Conselheiro do CNMP, em harmonia com os anseios da sociedade e dos integran-
tes do Ministério Público, observa-se o surgimento de um órgão capaz de acelerar o 
processo de aprimoramento da instituição que tem a missão de: Defender a ordem 
jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis para a 
concretização dos valores democráticos e da cidadania; e a seguinte visão de futuro: 
(ser uma) Instituição reconhecida como transformadora da realidade social e essencial 
à preservação da ordem jurídica e da democracia.

Em apenas sete anos de existência, o Conselho Nacional demonstra possuir grande 
potencial agregador. Tornaram-se comuns e periódicas reuniões compostas de repre-
sentantes, membros e servidores, de todos os ramos de atividade e de todo o Minis-
tério Público brasileiro. Debates que conclamam para esforços nacionais, comparti-
lhamento de boas práticas, programas e projetos estratégicos. Além das iniciativas 
provenientes do CNMP, há sempre a possibilidade de aprimoramento com o contato 
amiudado com instituições que enfrentam ou já enfrentaram problemas semelhantes. 
O Ministério Público brasileiro, não descuidando de suas tradicionais e essenciais 
tarefas de cunho operacional (manifestações de toda sorte em processos ou inqué-
ritos, audiências, atendimento ao público, instauração de procedimentos etc.), vem 
adentrando no âmbito da administração por projetos, em grande parte por influência 
do Conselho Nacional, como forma inevitável de alcançar objetivos planejados.
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Nessa nova seara de relacionamento, que não possui caráter de controle externo e 
que provavelmente não foi imaginada pelo constituinte derivado, o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público assume função tutorial, defendendo, aprimorando e in-
tegrando nacionalmente a instituição. Trata-se de um paradigma totalmente novo, 
que não se confunde com as atividades disciplinares, correicionais e normativas do 
CNMP, como órgão de controle administrativo.

Em sua função tutorial, não prevista inicialmente, mas muito bem-vinda, o Conselho 
Nacional do Ministério Público convida as instituições a aderirem a novas ideias. São 
apresentadas práticas de sucesso, novas metodologias e tecnologias, com o intuito de 
demonstrar a necessidade de mudanças e inspirar iniciativas espontâneas.

resumo da ópera

A despeito de sua estatura constitucional, engrandecida por sua composição e forma 
de escolha de seus integrantes, o Conselho Nacional do Ministério Público não é um 
órgão plenipotenciário. Sua natureza administrativa o torna susceptível a todas as 
formas de controle inerentes à democracia contemporânea.

Originalmente criado para ser controlador externo, o Conselho Nacional tornou-se 
fiscal e parceiro, dentro de suas tarefas corriqueiras, tendo em vista a elogiável men-
talidade ora em vigor. A sociedade brasileira tem ganhado, seguramente, com o apri-
moramento da gestão institucional, razão pela qual deve-se reconhecer e incentivar 
o inédito papel de persuadir o Ministério Público brasileiro a inovar, com o intuito de 
acelerar progressos.

Sendo os Poderes e as instituições formadas por pessoas, as ideologias e os as-
pectos histórico-temporais devem ser levados em consideração, para um melhor  
entendimento dos fatos.

Desse modo, decisões, escolhas, iniciativas, votos, julgamentos e opiniões, em 
sede legislativa, administrativa ou judicial não são perenes, mudam a depender 
dos protagonistas, que invariavelmente serão, cedo ou tarde, substituídos por no-
vas gerações, novos sistemas e novas composições. A depender de quem esteja em 
posição de influenciar, levando em conta os dualismos do ser humano, como nos 

versos de Bilac9, pode-se avançar ou recuar, muito embora a História demonstre que 
o caminho, ainda que possua percalços e retrocessos momentâneos, orienta-se pelo  
viés do desenvolvimento.

A realidade extraída do pensamento dos que atualmente fazem o Conselho Nacional 
pode ser entendida como alvissareira. Entretanto, assim como a vontade do legis-
lador não vincula o intérprete, sendo o CNMP um bom exemplo disso, não se pode 
saber como atuarão os futuros Conselheiros ou como decidirá o STF, em face de even-
tuais questionamentos relacionados aos limites do conselho.

Deve o Ministério Público brasileiro, portanto, lutar constantemente e em todas as 
frentes, por um Conselho Nacional que siga agregando valor à instituição pois, como 
se pode observar, o mesmo texto constitucional pode ser interpretado em benefício 
ou em menoscabo do defensor da sociedade.

9 Dualismo

Não és bom, nem és mau: és triste e humano...

Vives ansiando, em maldições e preces,

Como se, a arder, no coração tivesses

O tumulto e o clamor de um largo oceano.

Pobre, no bem como no mal, padeces;

E, rolando num vórtice vesano,

Oscilas entre a crença e o desengano,

Entre esperanças e desinteresses.

Capaz de horrores e de ações sublimes,

Não ficas das virtudes satisfeito,

Nem te arrependes, infeliz, dos crimes:

E, no perpétuo ideal que te devora,

Residem juntamente no teu peito

Um demônio que ruge e um deus que chora.

                                          Olavo Bilac 
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administração pública accountability

Quando nos referimos à transparência pública, inegável que a primeira ideia que| 
surge é a de controle e prevenção de desvios, verificando-se, desde logo, a importân-
cia da estrutura legal que sustenta o acesso à informação pela população, estando ela 
vinculada ao modelo de administração desenvolvido. 

Nesse contexto, em uma breve incursão nos modelos concebidos de administração 
pública, o que indiscutivelmente se revela mais danoso é o patrimonialista, estrutu-
rado na ideia de que o aparelho do Estado nada mais representa que uma extensão do 
Poder do Soberano, propiciando a corrupção e o nepotismo, não havendo distinção 
entre a coisa pública e a privada.

Em posição oposta ao modelo patrimonialista está a administração burocrática, ide-
alizada a partir dos estudos de Max Weber1, com foco na eficiência organizacional e 
na carreira, com pouco grau de discricionariedade administrativa e elevado nível de 
desconfiança sobre os administradores e cidadãos, isso a define como um sistema 
fechado, excluindo a possibilidade de qualquer integração com o ambiente externo, 
sendo os cidadãos tratados como meros usuários dos serviços públicos. 

Embora o modelo burocrático tenha bons valores implícitos, como a eficiência orga-
nizacional e a equidade, seu elevado grau de formalismo e a preocupação exagerada 
com o controle dos processos administrativos torna a máquina pública dispendiosa 
e pouco eficaz. O Brasil tem experimentado o insucesso desse modelo entre 1996 e 
2004, dando-se início à implantação do modelo gerencial de administração pública, 
baseado no aprimoramento das ideias de Weber, com flexibilização de princípios e 
maior relação com o ambiente externo.

1 O modelo burocrático weberiano é um modelo organizacional que desfrutou notável disseminação nas administrações públicas durante o 

século XX em todo o mundo. O modelo burocrático é atribuído a Max Weber, porque o sociólogo alemão analisou e sintetizou suas principais 

características. O modelo também é conhecido na literatura inglesa como progressive public administration — PPA (Hood, 1995), referindo-se ao 

modelo que inspirou as reformas introduzidas nas administrações públicas dos Estados Unidos, entre os séculos XIX e XX, durante a chamada 

progressive era. (Modelos organizacionais e reformas da administração pública, Leonardo Secchi, Revista de Administração Pública, FGV — Rio 

de Janeiro 43(2):347-69, MAR./ABR. 2009. Extraído do site http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a04.pdf, acessado em 22/04/2012, às 

18h30min.)
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O modelo gerencial está focado em funções de controle e planejamento, com alto 
grau de discricionariedade do Administrador, permitindo uma maior relação com o 
ambiente externo e com foco nos resultados, concentrando os esforços no atendimen-
to ao cidadão. Trata-se de um modelo que, segundo Donald Kettl2, prioriza valores de 
produtividade, orientação ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de 
serviços, marketization e accountability3.

Delimitados os modelos de administração pública, vemos que o modelo gerencial, 
que prima pelo resultado sem prescindir do controle, tem na accountability seu mais 
precioso instrumento. Apesar de o termo ser de difícil tradução para a língua portu-
guesa4, não é difícil entender a sua importância também na administração pública, 
despontando como “um importante elemento que caracteriza a boa governança no 
setor governamental. O conceito envolve a obrigação de se responder pelos resulta-
dos de decisões ou ações, frequentemente, para prevenir o mau uso do poder e outras 
formas inadequadas de comportamento.”5

Disso decorre, segundo Nakagawa6, que a noção de accountability no setor público 
pode ser dividida nas seguintes formas: a. dando explicações a todos os cidadãos, 
sejam eles eleitores ou não; b. provendo informações posteriores sobre fatos relevan-
tes, quando se tornarem necessárias; c. revendo e, se necessário, revisando sistemas 

2 Apud Leonardo Secchi, op. cit.
3 “Para CAVALCANTI (2001, pags. 73-74) accountability, enquanto princípio norteador das ações do Estado, encontra-se no corpo da LRF, ao 

introduzir princípios de transparência e responsabilidade na política econômica brasileira, porque contribui para a eliminação da irresponsa-

bilidade moral praticada por governantes em anos recentes (Moral Hazard), quando expuseram o patrimônio público de forma irresponsável, 

acreditando que não seriam punidos ou que os prejuízos causados seriam eternamente bancados pelo Governo Federal.” CAVALCANTI, Márcio 

Novaes. Fundament os da lei de responsabilidade fiscal, São Paulo: Dialética, 2001, apud EDMO ALVES MENINI, in A LEI DE RESPONSABILIDA-

DE FISCAL – Uma retrospectiva no Estado de São Paulo, extraído do sítio http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2437, acessado 

em 25/04/2012, às 00h03min.
4 “Para MOREIRA NETO (2001, págs. 60 e 78), ao interpretar accountability, desenvolve um raciocínio entre o princípio da responsabilidade, 

quando o administrador público observa a legalidade e é responsável pelos seus atos, com o princípio da responsabilidade fiscal, que se rela-

ciona com a legitimidade e responsabilidade moral do administrador público, concluindo que o termo mais representativo expresso pela língua 

portuguesa encontra respaldo na obrigação do administrador público em responder pela violação da legitimidade que lhe foi atribuída por 

lei - respo nsividade.

Do ponto de vista das finanças públicas responsáveis, a Constituição de 1988, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, já enumerava prin-

cípios de austeridade, economicidade e seriedade como norteadores da eficiência na gestão pública (MATIAS PEREIRA, 2003, pág. 182).” Apud 

EDMO ALVES MENINI, op. cit.
5 Masavuki Nakagawa, Tania Regina Sordi Relvas, José Maria Dias Filho. REPec – Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Brasília, v. 

1, n. 3, art. 5, p. 83-100, set/dez 2007. http://www.repec.org.br/index.php/repec/article/view/17/19, acessado em 19/04/2012, às 10h20min.
6  Op. cit.

7 SACRAMENTO, A. R. S. Contribuições da Lei de Responsabilidade Fiscal para o avanço da accountability no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL 

DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, XXVIII, 2004, Curitiba. Anais Eletrônicos. Curitiba: ANPAD, 2004.v

ou práticas para atingir as expectativas dos cidadãos, sejam eles eleitores ou não, e 
d. concedendo compensações ou impondo sanções.

Em arremate, assinala o doutrinador, “busca-se disseminar a ideia essencial da ac-
countability que, segundo Levy (1999), é a obrigação que alguém tem de prestar con-
tas ao assumir responsabilidades perante outrem. No âmbito das organizações públi-
cas, essa obrigação pode ser entendida como um dever imposto àqueles que detêm o 
poder de Estado no sentido de darem visibilidade aos seus atos e, consequentemente, 
gerar um maior grau de confiança entre governantes e governados”.

Nesse cenário, dizemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é considerada 
como o mecanismo de introdução do conceito de accountability no Brasil, eis que pro-
vocou grandes mudanças na gestão do dinheiro público, fomentando a transparência  
e democratizando o acesso a informações indispensáveis para o controle social  
dos gastos. 

Sacramento7 define a Lei de Responsabilidade Fiscal como o principal instrumento 
regulador das contas públicas no Brasil e reforça a ideia de que a sua correta aplica-
ção fortalece o processo de accountability.

Transparência pública e direito à informação

Podemos dizer que não há democracia sem informação completa e de qualidade, con-
dição indispensável para o aperfeiçoamento da gestão pública, controle e inclusão 
social. Aliás, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a sociedade 
tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração (art. 15). 
É, pois, o direito à informação um dos mais valiosos instrumentos para o exercício  
da cidadania. 
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No plano internacional, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, o acesso a informações públicas tem guarida em diversos dispositivos, 
dentre os quais podem ser destacados: o art. 19 do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos; o art. 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos e os arts. 
10 e 13 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. 

No plano nacional, não podemos afirmar que o Brasil não dispunha de instrumento 
de controle da gestão fiscal anteriormente à Constituição Federal de 1988 e à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, eis que a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, já cuida-
va das Normas Gerais de Direito Financeiro destinadas à elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
embora suas disposições fossem tímidas quanto ao tema transparência e controle 
social. Na verdade, o conhecimento dos atos da administração pública ao longo de 
muito tempo foi tema reservado apenas aos gestores e aos órgãos de controle externo.

Com a Constituição de 1988 e o estabelecimento de rígidos princípios a serem obser-
vados pelos administradores, dispostos no art. 37, dentre os quais o da publicidade 
e o da garantia do acesso a informações previsto no art. 5º, XXXIII, um novo modelo 
de controle da administração era exibido, dessa feita com contornos mais amplos. 
Entretanto, até a entrada em vigor da LRF, pouco foi possível avançar no efetivo con-
trole da gestão pelos cidadãos.

Atualmente, o acesso a informação é assegurado, além das disposições da LRF, pelos 
artigos 5º, XXXIII; 37, §3º, II, e § 2º do art. 216 da Constituição Federal, regulamenta-
dos pela Lei nº 12.527/2011, bem assim nos tratados dos quais o Brasil é signatário.

Diante disso, temos de reconhecer que a Constituição Federal de 1988 permitiu sig-
nificativos avanços no controle social da administração pública, na medida em que 
viabilizou o surgimento de normas que facilitam o combate pela população das más 
práticas administrativas, em uma reafirmação da soberania popular assegurada no 
art. 14, III, da Carta Magna.

8 Outros exemplos podem ser encontrados no texto constitucional, como: art. 14, III, que assegura o exercício da soberania popular; o direito de 

petição e o de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral assegurados no art. 5º, XXXIV, 

“a” e “b”; o direito de examinar e questionar a legitimidade das contas dos municípios, que deverão ficar à disposição dos contribuintes, anu-

almente, por sessenta dias, por previsão do art. 31, §3º; a propositura de ação popular (art. 5º, LXXIII) e o direito de denunciar irregularidades 

ou ilegalidades perante o Tr ibunal de Contas (art. 74, §2º).

Dispersos no texto constitucional estão importantes instrumentos8 para o exercício 
pleno da cidadania, fincando-se no Princípio da Publicidade a garantia de que o  
administrador deverá submeter a sua gestão não só ao controle político, mas social e, 
por consectário, ao jugo popular.

Dentre os avanços na participação popular no controle das finanças públicas, desta-
camos a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000), que regulamentou parte9 do art. 163 da CF, como um grande instrumento à 
disposição da sociedade na fiscalização do equilíbrio das contas públicas por meio 
da busca pelo atingimento de metas de resultado.

Em que pese a previsão constitucional para a criação da LRF, sua origem não está 
ligada necessariamente a esse fato, tendo grande relação com o contexto em que sur-
giu, em meio às dificuldades enfrentadas pelo País no equilíbrio das contas públicas.

Um aliado importante, naquele momento, foi a edição pelo Fundo Monetário Inter-
nacional do Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal10, delineando os 
princípios que devem nortear a utilização dos recursos públicos, priorizando sempre 
a transparência. A LRF funciona como um verdadeiro código de conduta para os ad-
ministradores públicos e está estruturada em quatro eixos, quais sejam: Planejamen-
to, Transparência, Controle e Responsabilização.

O Planejamento está centrado na integração entre os processos de planejamento e 
orçamento, por meio da criação de instrumentos para o atingimento de metas de efi-
ciência na administração dos recursos públicos. São eles: o Plano Plurianual (PPA), a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Por seu turno, a Transparência é assegurada a partir do incremento da participa-
ção popular e pela realização de audiências públicas nos processos de elaboração e  

9 A regulamentação parcial foi contestada sem sucesso na ADI 2238, sendo um dos argumentos a existência de inconstitucionalidade formal, 

já que a LRF deveria regular por inteiro o art. 163, da CF, tendo sido dele excluído o item relativo à fiscalização das instituições financeiras.
10 “42. (...) A transparência fiscal exige que a atribuição de poderes e responsabilidades seja baseada em princípios claros, definidos em leis ou 

na Constituição. Os poderes e responsabilidades atribuídos a cada nível de governo devem ser exercidos de maneira aberta e coerente. 

66. (...) A transparência fiscal exige que o quadro jurídico das atividades fiscais evite a complexidade demasiada e as oportunidades de arbitra-

riedade por parte do governo. 

72. (...) Quanto mais complexo e discricionário for o sistema, mais difícil será atingir a transparência.” 

FMI. Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal. Washington: FMI, 2007. Disponível em: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/

por/manualp.pdf. (Acessado em: 10/03/2012). 
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discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, dando ampla  
divulgação ao público, inclusive em meios eletrônicos.

A transparência também alcança a divulgação das prestações de contas e o respecti-
vo parecer prévio, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal, além de dados relativos à execução da receita e da despesa pública.

O Controle, que se aprimora à medida que o processo de transparência evolui, tem 
foco no desenvolvimento de ações fiscalizadoras. É exercido pelos Tribunais de Con-
tas, sendo relevante a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público.

De se destacar que a LRF criou a figura do Conselho de Gestão Fiscal (art. 67), cuja 
finalidade é o acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal, constituído por representantes de todos os Pode-
res e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representati-
vas da sociedade, estando os objetivos focados, dentre outros, na disseminação de 
práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, 
na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da ges-
tão fiscal e na divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

Por fim, a Responsabilização envolve a aplicação de sanções ao gestor tanto de natu-
reza penal, administrativa ou político-administrativa, em razão do descumprimento 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre os dispositivos repressores previstos no 
art. 76 da LRF, estão: Código Penal Brasileiro; Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; 
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

No ano de 2009, a Lei de Responsabilidade Fiscal sofreu profundas alterações com 
as alterações introduzidas pela Lei Complementar 131, assegurando-se maior parti-
cipação popular no controle social da gestão fiscal. Da mesma forma, a Lei de acesso 
a informações também se revela um poderoso instrumento à disposição do cidadão, 
podendo a transparência se apresentar de duas formas: a ativa e a passiva.

Diz-se ativa a transparência realizada de ofício pela administração, cuja divulgação 
independe de requerimentos, referindo-se a informações de interesse coletivo ou  

11 Decorre das disposições da Constituição Federal e da LRF o dever de publicação: a) do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 

(art. 165, §3º, da CF; arts. 52 e 53 da LRF); b) do Relatório da Gestão Fiscal – RGF (Arts. 54 e 55 da LRF); c) da Prestação de Contas (Art. 31, §4º 

e Art. 56 da LRF); e das informações em tempo real (art. 48, parágrafo único, inciso II da LRF).

geral por ela produzidas ou custodiadas. Está presente no art. 165, §3º, da Consti-
tuição Federal, em diversos dispositivos da LRF11 e no art. 8º da Lei nº 12.527/2011.

A transparência passiva consiste no direito do cidadão de requerer o acesso a infor-
mações, sem que lhe seja exigida a apresentação do motivo ou qualquer outra condi-
ção, inclusive relativa ao serviço de busca e fornecimento da informação, que deverá 
ser gratuito (arts. 10 e 12 da Lei nº 12.527/2011).

Vemos, portanto, que o País vem avançando sobremaneira no tema transparência. 
Há, contudo, grandes barreiras a serem transpostas, sobretudo quando o tema é o 
tratamento da informação que será entregue ao cidadão12, destacando que o maior de 
todos os desafios é viabilizar a plena aplicação da norma em razão das dificuldades 
operacionais enfrentadas, especialmente pelos Estados e Municípios.

No contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência está prevista nos arts. 
48 a 49, valendo destacar, posto que objeto específico do presente estudo, o art. 48-
A, assim redigido:

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os 
entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso 
a informações referentes a:

I. Quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer 

12 Em recente publicação da CGU intitulada “Pesquisa Diagnóstico sobre Valores, Conhecimento e Cultura de Acesso à Informação Pública no 

Poder Executivo Federal Brasileiro” (disponível em

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/SumarioPesquisaAcessoInformacao/SUMARIO_FINAL.pdf, destacaram-se entre os problemas para o aces-

so pleno à informação:

- falta de organização, planejamento e sistematização das informações de cada área;

- limitada capacidade de resposta em caso de aumento significativo da demanda por informações;

- baixa interoperalidade dos sistemas e bancos de dados das diferentes áreas e até mesmo dentro de um mesmo órgão;

- baixa confiabilidade das bases de dados existentes, motivando temores de que os erros dos sistemas venham a ser utilizados de forma inade-

quada e danosa para o Estado ou para o governo;

- carência de recursos humanos destinados ao atendimento das solicitações de dados e informações e também de sua disponibilização proativa 

em face de maiores exigências de clareza, detalhamento e interatividade,

- perigo de a nova legislação cair em descrédito por falta de condições necessárias e suficientes à sua efetividade.



Administração pública accountability 7
5

7
4

José Cantuária Barreto

da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização 
mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem for-
necido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do paga-
mento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; (destacamos)

Embora a concepção de responsabilidade fiscal e do ideal da accountability esteja 
centrada na plena divulgação de dados e na responsabilização do administrador, 
temos em mente que a disposição da LRF que remete à divulgação de informações 
mínimas (inciso I, do art. 48-A), é absolutamente desnecessária e perigosa, já que, 
na busca pelo efetivo controle social, não há espaço para sigilo que não se encaixe 
dentro do campo constitucionalmente protegido13, sob pena de se amesquinhar o pi-
lar da transparência, facilitando a adoção de práticas perigosas, sobretudo a omissão 
proposital de informações relevantes.

Na verdade, a expressão disponibilização mínima dos dados presente no inciso I, art. 
48-A da LRF, está em colisão com a ampla divulgação presente no art. 48 da mesma 
lei, revelando resistência do administrador (ou do legislador) em expor a gestão pelo 
temor do questionamento popular sobre as ações de governo, deixando claro o an-
seio pela eficiência política e não legal.

Destacamos que a expressão ampla divulgação, em uma análise mais aprofun-
dada da LRF, dos seus pilares e da ideia da sua concepção, não pode jamais coe-
xistir com o mínimo, sob pena de se criar um cenário sombrio e desanimador  
para a transparência.

No mais, mesmo diante da obrigação da disponibilização das contas apresentadas 
pelo Chefe do Poder Executivo para o acesso público (art. 49 da LRF), o efeito prático 
disso é quase nulo, eis que se trata de documento técnico, de análise e compreensão 
restrita a um pequeno grupo.

De uma breve incursão nas informações contidas na maioria dos portais de transpa-

13 Vide Art. 5º, XXXIII, da CF; Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005 e Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (art. 7º, §1º) 14 Vide art. 24, X, da Lei 8.666/93.

rência de órgãos da administração pública, especificamente de Estados e Municípios, 
ditos construídos com estrita observância das disposições da LRF, concluímos que as 
informações divulgadas no mínimo possível apenas revelam o cumprimento de uma 
obrigação legal em face da omissão da lei quanto ao que significa conteúdo mínimo, 
sem qualquer preocupação com a viabilização do controle social.

Embora inegáveis os avanços da LRF, vemos que disponibilizar minimamente uma 
informação para o público pode significar, por exemplo, que a locação de determi-
nado imóvel pela administração poderia ser descrita em um portal como “Locação 
de imóvel comercial no Bairro X”. Trata-se de uma informação, digamos, mínima. 
É isso que a lei exige. Basta acrescentar o número do processo, o valor e o bene-
ficiário do pagamento. Exigir mais que isso é pretender que o administrador faça 
além do que a lei prevê, o que não se deve esperar, já que é quase impossível que  
ocorra, convenhamos.

Obviamente que, neste caso, o controle resta prejudicado, porquanto não é possível 
aferir, por exemplo, qual é o endereço do imóvel, quais as suas condições, se o preço 
contratado é compatível com o de mercado, etc. Trata-se de uma informação que não 
pode ser criticada e, portanto, inútil. Da mesma forma, não sendo possível no exem-
plo acima ter acesso à avaliação prévia exigida para a locação de imóveis14, não se faz 
possível, também, verificar a regularidade da despesa e, portanto, o comportamento 
ético do administrador, já que não há controle sem o domínio sobre a informação.

Aliás, permitimo-nos concluir que, no Brasil, infelizmente, estando a corrupção en-
raizada nas instituições, não se pode esperar que o administrador sempre vá além 
do seu dever. Em geral, as boas práticas cedem lugar a subterfúgios, e os pequenos 
espaços da lei podem servir para esconder milhões de reais.

Vemos, portanto, que não se pode atingir a efetiva transparência minimizando as 
informações para a sociedade, sendo necessário adotar mecanismos que evitem a 
difusão apenas daquelas de interesse pessoal em contraposição às de interesse geral.
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Aspecto que merece grande preocupação é a forma de apresentação dos dados. A 
interação dos portais é ferramenta imprescindível para que o controle social seja re-
alizado, devendo haver preocupação maior com a segurança, clareza, objetividade e 
qualidade da informação, e menor com a técnica, reservando-a para os órgãos de con-
trole. A propósito, o diagrama acimax15 ilustra os elementos da transparência pública. 
No âmbito da União, o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, regulamentado 
pela Portaria Interministerial nº 140, de 16 de março de 2006, é exemplo a ser se-
guido, dada a amplitude de informações disponibilizadas para a análise e controle.

Uma constatação que decorreu do presente estudo foi o fato de que, embora a Lei 
Complementar nº 101 tenha sido alterada sensivelmente no aspecto transparência a 
partir das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 131, a redação original 
do Projeto previa a “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da socie-
dade, em tempo real, por meio da Internet, de informações pormenorizadas sobre a 

transparência
das contas públicas

publicidade

divulgação

acesso

linguagem

apresentação

relevância

comparabilidade

confiabilidade

compreensibilidade

utilidade para decisões

15 PLATT NETO, ORION AUGUSTO e outros, em Publicidade e Transparência das Contas Públicas: obrigatoriedade e abrangência desses 

princípios na administração pública brasileira. Extraído do sítio http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos52005/89.pdf, acessado em 

26/03/2012.

16 Não é demais registrar que interpretar a lei não é tarefa fácil, já que a justificativa da sua criação é desagregada do texto aprovado. Disso decor-

re que, ao interpretar a norma, o aplicador deve analisar a vontade da lei em face do que pode ser extraído do texto, mesmo que outra tenha sido 

a vontade do legislador. Na lição do doutrinador Italiano Francesco Ferrara, a lei não é o que o legislador quis exprimir, mas o que ele exprimiu 

em forma de lei. A obra legislativa é como uma obra artística em que a obra de arte e a concepção do criador não coincidem. Também o conteúdo 

espiritual da lei não coincide co m aquilo que dela pensam os seus artífices.

execução orçamentária e financeira” e a divulgação de “todos os atos praticados ao 
longo da execução da despesa” (arts. 48 e 48-A do projeto original). Vemos, portanto, 
a se considerar o texto aprovado, que os substitutivos apresentados alteraram sensi-
velmente o nível de transparência, ou melhor, mutilaram a versão primária, que foi 
quase integralmente modificada.

Destacamos, ainda, que o projeto era mais audacioso e previa, inclusive, graves san-
ções aos que descumprissem a LRF, como a que impunha a drástica suspensão dos 
repasses do FPE e FPM na hipótese de violação à lei, com nítida agressão ao art. 160 
da Constituição Federal, aresta que, em sede de controle político-preventivo de cons-
titucionalidade, foi devidamente aparada em razão do evidente vício material.

Da leitura da justificativa apresentada16 pelo autor do Projeto de Lei, tem-se que 
buscava, “acima de tudo, imprimir maior eficácia e efetividade ao princípio da 
 publicidade dos atos da Administração Pública”, embora, ao final, tenha minimizado  
a transparência.

Reservamo-nos, portanto, o direito de dissentir quanto à amplitude da LRF nos ter-
mos em que está disposta, já que o administrador que não pretende expor sua gestão 
ao controle social, mas tem o dever de se adequar à lei, irá se valer da mínima infor-
mação sem que se possa afirmar que não agiu em conformidade com a norma. 

Diante disso, com as ferramentas hoje disponíveis e a facilidade de tratamento e ge-
renciamento de informações que permitem sua divulgação irrestrita e em tempo real, 
não há espaço para se impedir o acesso pleno aos atos de gestão e não apenas a uma 
parte deles, destacando que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, reafirmou 
a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção, reservado apenas a proje-
tos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja impres-
cindível à segurança da sociedade e do Estado (Art. 7º, §1º).

Dessa forma, vemos que, se por um lado o País, a duras penas, conseguiu evo-
luir para a regulamentação do acesso à informação, por outro, tratando-se da 
gestão fiscal, ainda mantém limites inaceitáveis no inciso I do art. 48-A da Lei  
Complementar nº 101.
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Com a devida justiça, devemos destacar que o Portal da Transparência do Governo 
Federal demonstra o amadurecimento e comprometimento com a transparência da 
gestão fiscal. Tem navegação amistosa e intuitiva e já contempla um bom nível de 
informações suficientes para uma análise crítica da gestão, permitindo um maior 
controle das ações do Estado.

 Importante frisarmos ainda que, mesmo antes da Lei Complementar nº 131, a Por-
taria Interministerial nº 140 já estabelecia, no âmbito da União, que a divulgação 
de informações deveria ser ampla e irrestrita, inclusive com disponibilização para 
o usuário, de atalho para solicitação, por meio de correio eletrônico, da íntegra de 
editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais, diretamente à área 
responsável do órgão ou (art. 10, XV), eis que só assim seria possível realizar uma 
análise ampla do comportamento da despesa.

Os portais dos Estados, de forma geral, carecem de profundas melhorias e, entende-
mos, deveriam ter na Portaria Interministerial 140 a referência para o que deve ser 
feito. Entretanto, ante a inexistência de norma que os obrigue a divulgar mais do 
que desejam definir, por meio de lei, o que deve ser considerado como informação 
mínima, nos parece a única saída. Ao nosso sentir, não há análise viável examinan-
do apenas números de procedimentos licitatórios. É preciso avaliar o procedimento 
como um todo, sendo relevante perquirir, além do edital, o contrato e os documentos 
relativos ao processamento da despesa, especialmente de natureza fiscal.

Para obras, é indispensável a divulgação dos boletins de medição, cronograma de 
execução e eventuais termos aditivos, sem os quais nenhuma utilidade prática terá 
qualquer tentativa controle social que se pretenda realizar.

No mais, é de grande importância o acesso da população ao cadastro de empresas e 
pessoas proibidas de contratar com a administração pública ou impedidas de receber 
benefícios fiscais ou creditícios.

Destacamos aqui que tudo isso pode parecer difícil ou inviável, mas, tecnicamente, 
os meios para isso já existem e podem ser acessados com grande facilidade. Aliás, 
somente para comparar, o Judiciário brasileiro já tem na virtualização de processos 
uma grande aliada. Em alguns tribunais, já é possível ter acesso integral a todo o 
processo de forma digital. Na Administração pública brasileira, a descentralização 
das atividades tem sido a tônica, o que facilita ainda mais a alimentação de dados 
para os portais.

Controle interno e fluxo de informações entre orgãos

É inegável que a Constituição Federal de 1988, em seus arts. 70 e 74, deu um gran-
de passo ao instituir mecanismos de controle interno17 da administração, reafirman-
do que a fiscalização dos atos de gestão18, a par do controle externo, também seria  
realizada por meio de órgãos de controle interno, de nível primário da própria admi-
nistração, diferentemente do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, 
integrantes da estrutura do Po der Legislativo.

Da análise desses dispositivos, constatamos que a estrutura de controle interno cria-
da deveria permitir não só a avaliação do cumprimento de metas e do controle da exe-
cução orçamentária e financeira, mas a integração com órgãos de controle externo. 
Entretanto, a posição do controle interno na estrutura dos Poderes não observou o 
mínimo de autonomia necessária para o seu exercício, livre de pressões que permi-
tam a efetiva integração e o compartilhamento de informações sobre a gestão com 
outros órgãos, sejam eles de repressão ou de controle.

Com efeito, havendo grande subordinação hierárquica, é de se perceber que a missão 
é difícil, especialmente nos Estados e Municípios, já que o grau de liberdade para agir 
do auditor interno é limitado, o que resulta, na maioria dos casos, em órgãos apáticos 
e de pouca ou nenhuma utilidade. A Controladoria Geral da União é exceção à regra, 
mantendo um trabalho irretocável, sobretudo no combate à corrupção, com grande 
liberdade para agir no cumprimento do seu dever.

A título de exemplo, na Alemanha, não se admite a nomeação e exoneração de audi-
tores internos sem a aprovação do Tribunal de Contas, o que permite um agir inde-
pendente e com pouco ou nenhum grau de subordinação. 

Assim, restando delimitada a subordinação excessiva dos órgãos de controle interno, 

17 “Significa todas as políticas e procedimentos (controles internos) adotados pela administração de uma entidade para ajudá-la a atingir o 

objetivo de assegurar, tanto quanto for praticável, um modo ordenado e eficiente de conduzir seus negócios, incluindo o cumprimento de 

políticas administrativas, a salvaguarda de ativo, a prevenção e detecção de fraude ou erro, a precisão e integridade dos registros contábeis e 

a preparação oportuna de informações financeiras confiáveis.” Normas Internacionais de Auditoria (NIA 400) da International Federations of 

Accountants.
18Desde a Lei nº 4.320/64, o controle interno já recebia tratamento legal, havendo previsão no art. 77 de três formas de controle: prévio, con-

comitante e subsequente.
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certamente o maior entrave para o integral cumprimento do dever constitucional, o 
trânsito de informações com outros órgãos é providência da qual não se pode pres-
cindir, sob pena de responsabilização.

Se da ação do controle interno se verificar a prática de ato lesivo à administração, 
impõe-se a sua comunicação a cada Órgão responsável pela apuração ou por buscar 
a devida reparação ou punição. O leque de interessados é extenso e aqui nos valemos 
do precioso fluxo utilizado pela Controladoria-Geral da União, com as devidas adap-
tações, para aplicá-lo a Estados e Municípios.

Embora a Constituição Federal tenha se encarregado de prever a responsabilização 
solidária dos responsáveis pelo controle interno que deixarem de comunicar aos Tri-
bunais de Contas a existência de irregularidades ou ilegalidades de que tiverem co-
nhecimento (art. 74, §1º), a falta de comprometimento da grande maioria dos gesto-
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internas

Controle político

Ações civis

orgãos tributários

TCU
TCE
TCM

Corregedoria sanções
administrativas internas

res com a estruturação e independência desses órgãos torna suas atividades, quando 
muito, restritas ao controle da execução orçamentária e financeira.

Em verdade, o papel do controle interno é decisivo para uma administração mais 
transparente e eficaz, especialmente porque está mais próximo do gestor, podendo 
exercer tanto um papel orientador, corrigindo eventuais equívocos da administração, 
quanto o de dar conhecimento aos órgãos interessados, seja da própria administra-
ção ou de controle externo, de informações sobre a existência de irregularidades ou 
ilegalidades. Não cumprida a missão constitucional, terá o controle interno perdido 
sua razão de existir.
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ministério Público resolutivo:  a atual missão institucional

Introdução

A todos que compõem uma instituição parece elevar-se como uma natural imposição 
moral zelar pela força, grandeza e prestígio perante a sociedade onde desempenha 
suas atribuições. Isso porque uma instituição, e falando especificamente do MP, dura 
independentemente dos homens que a integram. À complexa rede de relações com a 
qual os participantes se comprometem, a instituição vem acrescentar algo mais e di-
ferente aos elementos iniciais. Para além dos membros surge um elemento novo, uma 
entidade autônoma que não é o resultado de uma simples adição. Na vida quotidiana, 
ninguém se lembra de confundir a mais simples casa com a pilha de materiais de que, 
no entanto, ela é o resultado. Ora, a instituição é igualmente uma construção, um 
conjunto arquitetônico onde os indivíduos desempenham uma função (uma pedra 
num grande edifício), mas adquirem um novo valor pela sua situação em relação ao 
conjunto (Prélot, 1974:117). E o todo, a instituição globalmente considerada, porque 
perdura para além da curta existência dos homens, é a “realidade” última. 

Sobre o Ministério Público, dados os princípios da unidade e indivisibilidade, todos os 
membros falam em nome da instituição. Assim, cada promotor de justiça assume uma 
responsabilidade que supera o círculo individual (todos resumem em si o destino da 
instituição). Como as instituições são governadas por pessoas, a individualidade pas-
sa a ser um elemento a incluir na conduta institucional. Se os membros de uma insti-
tuição procedem errado ou de forma inadequada, se usam os meios (garantias e prer-
rogativas) como fins, o resultado ruinoso é sentido pela instituição. Se, por outro lado,  
atuam dentro de padrões de comprometimento com a causa pública, os resulta-
dos benéficos são distribuídos em cotas equânimes de prestígio entre os agen-
tes e a instituição. No somatório final, a instituição acaba sendo defraudada em  
seu patrimônio moral.

*Promotor de Justiça do Amazonas. Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra.
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É forçoso, portanto, buscar uma harmonia onde o todo serve às partes da mesma 
forma que as partes servem ao todo (Lapassade/Lourau, 1972:127). Dentro do binô-
mio indissociável instituição/individualidade, passaremos a analisar o atual perfil 
do Ministério Público, seus ideais institucionais intrínsecos e a forma mais adequada 
de se portar diante das exigências modernas de um ambiente social complexo e hete-
rogêneo. Indagando, também, como o conjunto das determinações sociais atravessa 
a instituição, e, reciprocamente, como a instituição atua sobre o conjunto das deter-
minações sociais.

O desafio de manter-se independente sem se isolar das  
demais instituições

O Ministério Público não retira sua força da proximidade com o Judiciário, Executivo 
ou Legislativo, ou de qualquer outro escaninho da máquina estatal. Não. Como Anteu 
da mitologia, a instituição fortalece-se quando se aproxima da sociedade, quando 
através de suas atribuições (judiciais e extrajudiciais) atende os legítimos anseios 
sociais, quando em defesa dos interesses sociais não escolhe ou poupa adversários, 
quando em sua evolução institucional se mantém fiel aos ideais de berço (ou às coor-
denadas originárias): justiça, paz, segurança, liberdade, interesse público. 

Todas as ações das diversas instituições públicas giram num concerto teleológi-
co, sem que o complemento da ação insuficiente de uma por outra possa ser inter-
pretado como invasão de competência ou de atribuições, ou ainda de violação à  
independência funcional. 

Esta união de esforços diversos, acomodada numa vasta cadeia de cooperação, é uma 
característica fundamental de uma sociedade democrática. É essencial que todas as 
instituições funcionem bem, dentro de objetivos que não sejam internos e exclusivos. 
Uma só a desafinar neste coro comum e todo o trabalho é posto a perder. Deve existir 
uma linha de continuidade funcional entre os diversos órgãos democráticos. Um sen-
do o prolongamento do outro. E neste quadro, o espírito de corpo surge como um elo 
desagregador, desviante de uma energia coletiva convergente.

João Lopes Guimarães Júnior (1997:99), analisando um aspecto específico ligado à 
essa temática, alerta que os “principais responsáveis pela repressão criminal e pela 
segurança pública no país falam línguas diferentes. Polícias Civil e Militar, Ministé-
rio Público e Judiciário vivem, em regra, tendo entre si o abismo das desconfianças 
recíprocas ditadas por impatrióticos espíritos corporativistas. Raramente trabalham 
de forma coordenada e estratégica, em prol de objetivos comuns, como seria de se es-
perar. O prejuízo decorrente, para a instrução de inquéritos e investigações, impede 
muitas vezes a eficiência da atuação do promotor criminal”.

Instituições sem coordenação neutralizam mutuamente sua eficácia. E todas estão 
ligadas por regras e compromissos distintos, embora sejam livres dentro do marco 
desses compromissos. A experiência demonstra, numa perspectiva mais ampla, que 
a democracia não pode existir a menos que todas as suas instituições estejam per-
feitamente orientadas para objetivos democráticos. E generalizando, podemos dizer 
que nenhuma sociedade pode sobreviver a menos que exista alguma coordenação 
dentro da rede de suas instituições, seus recursos educativos e seus valores funda-
mentais (Mannheim, 1960:193). Ou seja, numa sociedade politicamente adiantada, 
os elementos de luta diminuem, enquanto os elementos de ajuda mútua aumentam. 

diálogo institucional: o poder canalizado

Nesse desafio de coordenação com órgãos e instituições externas de forma indepen-
dente, o Ministério Público acaba esquecendo uma premissa básica: a cooperação 
interna é a primeira lei de competição externa. Afinal, como enfrentar poderes polí-
ticos e econômicos bem organizados sem contar com uma estrutura sólida e coesa? 

A Constituição ao dotar o Ministério Público de unidade e indivisibilidade (art. 127, § 
1º, CF), possibilitou a qualquer agente ministerial que, ao atuar, impute sua vontade 
funcional à instituição (Carneiro, 1995, pp. 43-44). Qualquer ato praticado por um 
promotor ou procurador de justiça, no exercício de suas funções, automaticamente é 
atribuído ao Ministério Público. Não há dualidade de pessoas (ente curador dos direi-
tos ou interesses – MP – e a pessoa que os exerce – membro) como na representação, 
legal ou voluntária. Há unidade: é uma só pessoa – a pessoa coletiva, a instituição –  
que persegue o seu interesse, mas mediante pessoas físicas – as que formam a vonta-
de, as que são suportes ou titulares dos órgãos. 
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Diante disso, seria extremamente traumática para a instituição a existência de tantos 
interesses ou vontades quantos fossem o número de membros a compô-la. Ou ain-
da, a justaposição de promotorias mais ou menos especializadas, sem diálogo e sem 
cooperação entre si. Não haveria convergência de energias, mas o caos anárquico e 
improdutivo conducente a uma espécie de anomia institucional. Os múltiplos agen-
tes independentes devem repousar suas individualidades e idiossincrasias sobre um 
núcleo irredutível que confira uma base segura para o desempenho linear das fun-
ções da instituição e não sobre fatores irracionais que interferem no curso da ação 
individual. Esse núcleo não é outro senão a ordem jurídica e o diálogo institucional. 

O diálogo institucional ou a solidariedade interna entre os agentes do Ministério 
Público, com delimitação precisa de atribuições, disposição de atuar em conjunto 
e uma interação funcional sujeita a princípios, normas e regras, onde cada órgão 
pode complementar a atividade do outro, é o passo decisivo para uma gestão funda-
da no resultado. Isso porque a reunião de uma série de energias (os diversos mem-
bros numa instituição) gera um somatório razoável, mas a multiplicação dessas ener-
gias reunidas só é possível se entre elas estabelece-se um diálogo ou uma forma de  
comunicação produtiva.

Para alcançar esse diálogo institucional alguns desafios devem ser postos claramen-
te: I- criação de condições efetivas para os órgãos de execução e de administração 
atuarem como uma equipe (com unicidade de propósitos), estabelecendo uma rede 
estreita de vínculos e compromissos; II- estabelecimento de condições para enfrentar 
diferenças internas criando motivação para ações cooperadas; III- extrair da intera-
ção entre os órgãos cooperantes soluções capazes de mudar a realidade (retroalimen-
tando a aliança orgânica); IV- eliminação ou expurgo da cultura burocrática avessa 
ao diálogo e ao agir compartilhado (que pressupõe uma atitude mental absolutamen-
te nova); V- aumento das redes de comunicações formais (relatórios, circulares, me-
morandos, reuniões etc) e redução das informais (Lapassade/Lourau, 1972:103).

Debates, estudos, intercâmbio de informações, realização periódica de congressos 
(estaduais, regionais e nacionais) reunindo a categoria, assim como as campanhas 
internas para os cargos eletivos dos órgãos superiores e da associação de classe criam 
espaços de formulação e discussão de temas jurídicos e problemas institucionais (Sil-
va, 2001:130). Essas atividades geram um discurso próprio à categoria e, em conse-
quência, um diálogo permanente.

A busca incessante por legitimidade social: termômetro da 
eficiência funcional do MP

O Ministério Público constitui uma estrutura jurídico-social, ou seja, é a institucio-
nalização de uma função indispensável ao bom desenvolvimento social. É uma es-
trutura estatal que, de toda maneira, saiu da coletividade, sendo controlada em seus 
objetivos pela sociedade e tendo um papel positivo a desempenhar no alargamen-
to do horizonte social, jurídico e político das massas. A sociedade inteira, por isso, 
lhe confia a função de agir em seu nome, de cumprir os seus deveres, de realizar  
os seus desejos.

A legitimidade e o prestígio social dependem sempre da competência e da eficiência 
como o Ministério Público desempenha suas atividades ordinárias. A motivação dos 
cidadãos em colaborar, participar e demandar os serviços prestados pelo MP funcio-
na como vetor legitimador da própria atuação institucional. Legítima será a ativida-
de funcional capaz de gerar crenças validadas pelo seu reconhecimento como valor 
ético e pela prática social que, por uma experiência concreta, confirma seu modus 
operandi (Grin, 2008). Daí que essa legitimidade social para o MP e práticas legiti-
mantes pela sociedade devam formar um círculo virtuoso, visando manter o padrão 
de eficiência da atividade-fim desempenhada pela instituição. 

Ser eficiente exige o aproveitamento máximo de tudo aquilo que a coletivida-
de possui, em todos os níveis, ao longo da realização de suas atividades. Significa  
racionalidade e aproveitamento máximo das potencialidades existentes. Mas não só. 
Em seu sentido jurídico, a expressão também deve abarcar a ideia de eficácia da pres-
tação ou de resultados da atividade realizada. Uma atuação ministerial só será juri-
dicamente eficiente quando seu resultado quantitativo e qualitativo for satisfatório, 
levando-se em conta o universo possível de atendimento das demandas existentes e 
os meios disponíveis (Cardozo, 1999:166).

Hoje em dia a representação democrático-formal que restringe a cidadania a uma 
feição meramente eleitoral amparada numa vaga noção de universalidade de direi-
tos (Grin, 2008) apresenta-se francamente em crise (Mannheim, 1960:165; Mazzilli, 
2001:127). Em seu lugar ou ao seu lado temos a participação cidadã e comunitária 
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(responsável) na formulação e implementação das políticas públicas. E isso exige 
um novo sistema de accountability ou de prestação de contas que reforce a confiança 
social na eficiência das instituições públicas. São os novos modelos de governança 
participativa que afetam não apenas o círculo político estrito, mas instituições jurídi-
cas com forte cariz político (a exemplo do Ministério Público). 

De fato, a democracia é o governo do poder público em público. E num Estado cons-
titucional democrático, o caráter público é a regra, o segredo, a exceção, e mesmo as-
sim é uma exceção que não deve fazer a regra valer menos (Bobbio, 1986, p. 84-86). 
Uma instituição tem um caráter público apenas enquanto se acredita que a sua ati-
vidade própria seja pública. Sessões secretas, reuniões, acordos e decisões secretas 
podem ser muito significativas e importantes, mas não podem jamais ter um caráter 
público, democrático e responsivo. 

No Amazonas, para não falar em todo o Brasil, a rendición de cuentas do Ministé-
rio Público ainda é muito deficiente e pouco democrática. Em sua Lei Orgânica (Lei 
n. 011/93) é prevista apenas a apresentação, pelo Procurador-Geral de Justiça, “no 
mês de março de cada ano, ao Poder Legislativo Estadual, em sessão especialmente 
convocada, relatório das atividades do Ministério Público, propondo as providências 
necessárias ao aperfeiçoamento da Instituição e da Administração da Justiça” (Art. 
29, inc. XXXIX). E consta ainda a atribuição ao Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos Administrativos de “coordenar a elaboração do Plano Anual de Atividades 
e o Relatório Anual” (art. 26, §2º. IX). Esses mecanismos (relatório e plano anual de 
atividades), na prática, não passam do cumprimento formal de determinação legal, 
sem o envolvimento da comunidade e sequer da maioria dos membros da instituição. 

O processo de definição das prioridades institucionais não pode prescindir da partici-
pação da sociedade. Como órgão de representação, o Ministério Público deve consul-
tá-la antes de estabelecer as metas prioritárias. Essas metas devem refletir aquilo que 
a sociedade quer e espera da atuação do Ministério Público. A accountability deve 
começar de baixo. Em cada comarca deve ser feito um diagnóstico sobre as ques-
tões que possam exigir a atuação do Ministério Público (criminalidade, segurança 
pública, meio ambiente, infância e juventude, consumidor etc.). Após a realização 
desse diagnóstico, deve ser convocada uma audiência pública (ou tantas quantas 
sejam necessárias) para a discussão dos problemas levantados (Goulart, 1999:329). 

O resultado das audiências públicas deve subsidiar o Programa de Atuação da Pro-
motoria de Justiça respectiva. E todos os programas setoriais devem desaguar num 
Plano Geral de Atuação do Ministério Público. Aí sim, teríamos um pouco mais de 
accountability e legitimidade social1. 

A prestação de contas e o desempenho funcional eficiente são vetores que influen-
ciam a capacidade do Ministério Público em obter legitimidade social junto à comu-
nidade. A renovada legitimidade social do MP depende de sua capacidade em: I- ga-
rantir níveis de desempenho funcional equivalentes aos níveis de exigência social 
gerados; II- engendrar um processo de accountability de suas ações e atividades que 
valorize a interlocução participativa e democrática com a comunidade2. 

A performance funcional do MP presta-se como um meio de ampliar a confiança na 
instituição e, principalmente, sua legitimação perante a sociedade. Performance com 
resultados e legitimidade social são faces da mesma moeda e constituem um círculo 
virtuoso: quanto mais eficiência funcional maior a legitimidade, e quanto mais legi-
timidade maior o estímulo para aprimorar a função. 

A gestão de resultados numa cultura de inovação: Ministério 
Público Resolutivo

Os membros do MP, até pela forma rigorosa de seleção a que se submetem para ingres-
sar na instituição, detêm um invejável cabedal jurídico e cultural. Na função também 
passam a deter prerrogativas e dispor de mecanismos jurídicos aptos a serem utiliza-
dos para tentar mudar a realidade de sua comarca, para tentar criar coisas que façam 
a diferença e não apenas para executar um trabalho burocrático (apresentando-se à 

1 Sempre há espaço para mais democracia (Dahl, 1998:137).
2 Atualmente, que tipo de responsabilização social (social accountability) tem o MP pelo mau desempenho de suas funções? Que mecanismos 

detém a comunidade para sancionar ou recompensar o exercício funcional do MP? 
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sociedade como um ramo especializado da burocracia). Assumem o supremo desafio 
de aplicar a lei em uma sociedade submetida a rápidas e constantes transformações3. 

As necessidades sociais, os modos de vida, a organização das relações entre os ho-
mens evoluem e evoluirão sem cessar segundo o progresso das ciências e das técni-
cas. Como diz o sociólogo alemão Leopold von Wiese (1932:41), a “eterna mudança 
das coisas só permite o surgimento de fenômenos circunstancialmente condiciona-
dos”, ou seja, que se submetem ao vai-e-vem histórico. Neste movimento dialético, 
tensões e conflitos são constantes. Iniciativas e ajustes, igualmente, surgem como 
necessários a cada estágio (Marchais, 1974:25). E é nesta etapa que a atuação do 
membro do MP pode ser muito útil à sociedade. 

Instituições como o Ministério Público tendem a enfraquecer e estiolar-se quando 
fracassam em satisfazer os anseios de justiça e de liberdade dos homens. Assim, no 
dizer de Bertand Russell (1958:15-16), se se quiser o desenvolvimento de uma so-
ciedade orgânica, é necessário que as nossas instituições sejam fundamentalmente 
transformadas de molde a representarem esse novo respeito pelo indivíduo e pelos 
seus direitos, exigido pelo sentimento moderno. 

O Direito guarda uma inocultável vocação pragmática, estando predisposto, como 
instrumento da sã racionalidade humana, a resolver e equacionar problemas. Não se 
fazem leis pelo prazer bizantino de fazê-las, mas para montar esquemas práticos de 
proteção de interesses e anseios legítimos dos cidadãos. 

Para evitar a terrível acusação de um jurista americano de que o “direito é apenas um 
mecanismo vazio, desprovido de conteúdo específico próprio e recebendo seu con-
teúdo das várias instituições não-jurídicas” (Hall, n/d, p. 111), o Ministério Público, 
como um dos principais aplicadores e intérpretes do Direito, assume a responsabili-
dade de pensar a ciência jurídica e seus mecanismos como alavancas de progresso 
social dentro de uma cultura de inovação e de contínuo reajuste. E para isso é preciso 
sair dos gabinetes e encontrar com o Direito nas ruas, deixando de ser apenas um 
feixe de competências a serviço do Estado (Foucault, 1979:09).

3 Sociedade a que Hermann Heller (1968:235) apropriadamente designa de “sociedade de mutação”.

O Ministério Público de perfil antigo (ou clássico, como queiram) se caracteriza 
por simplesmente reagir aos fatos sociais, aguardando que os fatos se tornem pa-
tológicos, conflituosos, para serem submetidos ao crivo judicial. É uma postura 
institucional reativa (inercial, fragmentária) a negar parcela valiosa de atribuições  
extrajudiciais do MP.

Essa mentalidade reativa conta com muitos defensores (Costa Machado, 1998:74) 
e ainda prevalece, embora não mais atenda às exigências da cidadania inclusiva 
no mundo globalizado. Além disso, o Ministério Público preponderantemente de-
mandista, dependente do Judiciário, é um desastre, pois o Poder Judiciário conti-
nua a responder mal às demandas que envolvem os direitos massificados e os plei-
tos da cidadania (Goulart, 1998:120; Almeida/Parise, 2005:612; Sadek/Lima/ 
Araújo, 2001:41).

O caráter reativo bem como a instrumentalização do MP na tarefa de apaziguamen-
to social são teses insustentáveis na atual quadra histórica e atreladas ainda a uma 
interpretação nostálgica da ordem jurídica destronada com a CF/88. Que o Ministé-
rio Público é indispensável ao Judiciário, na realização do mister institucional deste 
(prestação da tutela jurisdicional), não há a menor dúvida (Rodrigues, 1999:128; 
Porto, 1998:17). Mas outras funções, tão ou mais importantes, são desenvolvidas 
extrajudicialmente, tanto que o próprio art. 127, da Constituição de 88 ao dizer que 
o MP é essencial à função jurisdicional do Estado, acrescenta-lhe a incumbência da 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individu-
ais indisponíveis, aspectos mais abrangentes e igualmente relevantes da vida de um 
Estado, que não são necessariamente desenvolvidos perante o Judiciário.

A fatia de atribuições extrajudiciais (um rol sempre crescente) tem obrigado a ins-
tituição a adotar uma postura assumidamente pró-ativa e resolutiva, em que pas-
sa a concentrar seus recursos e esforços na busca de 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 a submis-
são judicial), o MP passa a trabalhar para a solução dos próprios problemas em 
conjunto com a comunidade. Neste novo perfil institucional, o promotor de justiça, 
como dizia Nietzsche (2005:260), deve ser um homem antecipador, ou seja, deve 
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se antecipar aos fatos, o que pressupõe uma nova atitude mental e uma renovada  
disposição para a ação.

O Ministério Público se debate entre dois tipos ideais de promotor: promotor de gabi-
nete e promotor de fatos. O primeiro tipo pode ser definido como aquele que, embora 
utilize procedimentos extrajudiciais no exercício de suas funções, dá tanta ou mais 
relevância à proposição de medidas judiciais e ao exame e parecer dos processos 
judiciais dos quais está encarregado. Detalhe: o promotor de gabinete não usa os pro-
cedimentos extrajudiciais como meios de negociação, articulação e mobilização de 
organismos governamentais e não governamentais. O segundo tipo, o promotor de 
fatos, conquanto proponha medidas judiciais e realize atividades burocráticas liga-
das à sua área, dá tanta ou mais importância ao uso de procedimentos extrajudiciais, 
mobilizando recursos da comunidade, acionando organismos governamentais e não 
governamentais e agindo como articulador político (Silva, 2001: 134-135). 

Por fim, pode-se dizer que uma gestão da atividade-fim do Ministério Público para 
alcançar resultados (um Ministério Público de resultados) deve apresentar algu-
mas características ou adotar certas medidas: I- uma nova cultura organizativa que 
realce a busca por resultados, pondo destaque na formação de agentes de iniciativa 
e de mente aberta que escutem com interesse ideias novas; II- introdução de um pa-
râmetro analítico apto a rever o desempenho dos objetivos estratégicos e a forma de 
sua execução; III- inserção de uma nova mentalidade onde o promotor possa perce-
ber que entre as atribuições constitucionais e a lei tem um significativo espaço para 
definir suas prioridades e criar métodos de trabalho (Silva, 2001, p. 127); IV- estabe-
lecimento de um diálogo institucional interno entre os diversos órgãos (de execução 
e de administração) com o fim de otimizar a cooperação e os círculos de inovação. 
V- criação de um núcleo de estudos e pesquisas em eficiência funcional. 

A necessidade de uma instituição ágil e flexível

Dentro de uma sociedade estática, conservadora ou fixa, uma instituição burocrática 
e pesada pode sobreviver e até se revelar indispensável, pois não existem alternati-

vas, e se existem, o caminho que leva até elas inexiste. Numa sociedade sem mudan-
ças, o presente escraviza-se à reprodução do passado, os problemas são sempre os 
mesmos e as soluções passam de geração para geração, sem modificações apreciá-
veis. O espaço para a especulação e a crítica é limitado: a função do pensamento não 
é questionar, mas aceitar uma dada situação. 

Num meio social dinâmico, entretanto, onde são criadas sem cessar novas tendên-
cias ou alternativas e em que as mudanças se processam num ritmo alucinante, as 
instituições precisam ser flexíveis e eficientes, pois se permanecem imobilizadas na 
tradição estão fadadas ao colapso. Como dizia Bacon (Uris, 1967:218), aquele que 
não aplica novos remédios, deve esperar novos males. As soluções de hoje podem se 
tornar os problemas de amanhã, exigindo-se das instituições públicas agilidade, fle-
xibilidade e uma capacidade de adaptação às exigências modernas. E acima de tudo, 
espera-se que o foco institucional esteja voltado para eficiência e resultados. 

Esse ambiente social cambiante requer um perfil diferenciado de Ministério Públi-
co, não mais meramente demandista ou parecerista, e sim dotado da capacidade de 
buscar resultados (estando aberto a inovações e aperfeiçoamentos) e de enfrentar, 
se necessário, o caudal dos interesses econômicos e políticos. E para nadar contra a 
corrente, como parece ser da natureza histórica da instituição, ela deve contar com 
bons nadadores, ágeis e resolutivos.

Num mundo em transformação, o homem precisa pensar não apenas nas coisas como 
elas são, mas também em como foram e como serão. Não há apenas o presente a con-
siderar, mas um feixe infinito de possibilidades (Soros, 2007, p. 148) que se voltam 
para o futuro. Esse esquema aplica-se, mutatis mutandi, às instituições públicas, em 
especial ao Ministério Público, dadas as suas funções de marcado cunho social.    

Historicamente, o Ministério Público adotou a política de “ocupar espaços” a todo 
transe, numa ampliação de suas atribuições como forma de firmar-se e fortalecer-se 
como Instituição (Rodrigues, 1999, p. 133; Sinhoretto, 2006, p. 173). Além disso, o 
legislador infraconstitucional tem, a todo propósito, aberto novas formas de inter-
venção do MP, seja quando regula a proteção ao idoso, à criança e ao adolescente, 
ao portador de deficiência etc., seja no que se refere a questões fundiárias, parcela-
mento do solo urbano, usucapião, defesa de investidores no mercado financeiro etc. 
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Há, sem dúvida alguma, como fruto dessas posturas uma sobrecarga funcional dos 
membros do Ministério Público na área civil nem sempre compatível com a letra e o 
espírito da Constituição Federal. Por tal perspectiva não é difícil lobrigar a impossibi-
lidade prática da instituição de se desincumbir de todas essas atribuições de forma, 
substancial e formalmente, adequada. E essas dificuldades funcionais têm rendido 
algumas críticas nem sempre justas. No dizer de Marchais (1974, p. 44) “sobrecarre-
gam o burro e gritam com indignação quando ele tropeça”.

as contrainstituições

Acredita-se que as instituições são eternas, indispensáveis, racionais. E podem até 
ser, desde que estejam preparadas para mudar, aceitando novos encargos ou o ex-
purgo de certas funções, de acordo com as exigências históricas e sociais. Ou seja, 
para não perecer e perder o rumo da história é necessário que a instituição seja fle-
xível e capaz de mudar (estando disposta a abandonar noções tidas há muito tempo 
como imutáveis). 

A regra, evidenciada pela história das perturbações sociais, é de que as instituições 
não estão garantidas para sempre. Em 1789, quem teria ousado pensar que a Igreja 
iria ser privada de sua potência temporal, que não regeria mais a totalidade da vida 
humana para o conjunto da sociedade? Dois anos mais tarde, a Igreja havia perdido 
uma hegemonia de mil e quinhentos anos (Lapassade/Lourau, 1972:156).

Dentre os fatores que ameaçam uma instituição como o Ministério Público destaca-
-se a ineficiência no desempenho de suas atribuições essenciais. Ao deixar um va-
zio no cumprimento funcional, a instituição abre espaço para que outros órgãos ou 
instituições, como verdadeiras contrainstituições (Lapassade/Lourau, 1972:154 ss.), 
apoderem-se dessas funções ou quebrem a exclusividade institucional. 

Conclusões

Uma sociedade em mutação requer um contínuo reajuste de suas instituições para 
atender eficientemente às novas demandas. O Ministério Público se insere nesse con-
texto como uma instituição vocacionada para defender os interesses, não mais do 
Estado ou de uma sociedade simplesmente, mas de uma complexa sociedade demo-
crática. Dentro desses objetivos, alguns desafios são postos e sintetizados nas con-
clusões seguintes:

1. A independência funcional como princípio constitucional de vital importância 
para a saúde institucional do Ministério Público não pode se converter em irra-
cional atitude corporativa e isolacionista em relação ao contexto sóciopolítico em 
que os intercâmbios democráticos se estabelecem entre os diversos órgãos públi-
cos; deve ter como política institucional a busca constante de uma coordenação 
entre os diversos órgãos públicos para viabilizar e otimizar sua atividade-fim. 
Neste propósito, assume uma espécie de corresponsabilidade pela saúde institu-
cional e técnica de tais órgãos, obrigando-se a ser um dos principais combatentes 
do Estado (Município, Estado-membro e União), na tarefa de forçá-lo a manter di-
tos órgãos (principalmente aqueles indispensáveis ao bom desempenho das fun-
ções ministeriais) dentro de padrões mínimos de eficiência (conforme imposição 
dos arts. 37 e 129, II, da CF).

2. O processo de definição das prioridades institucionais não pode prescindir da 
participação da sociedade. O Ministério Público deve consultá-la antes de esta-
belecer as metas prioritárias. A accountability deve começar de baixo; cada co-
marca deve fazer um diagnóstico sobre as questões que possam exigir a atuação 
do Ministério Público. Elaborado o diagnóstico, a discussão dos problemas le-
vantados deve ser feita em audiências públicas com a participação dos diversos 
setores da comunidade. O resultado desse trabalho articulado entre MP e comu-
nidade deve subsidiar o Programa de Atuação da Promotoria de Justiça respecti-
va. E todos os programas setoriais devem subsidiar o Plano Geral de Atuação do  
Ministério Público. 
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3. A legitimidade social do MP depende de sua capacidade em: a)- garantir níveis 
de desempenho funcional equivalentes aos níveis de exigência social gerados; 
b)- engendrar um processo de accountability de suas ações e atividades que va-
lorize a interlocução participativa e democrática com a comunidade. A eficiên-
cia funcional ou uma instituição de resultados é a força motriz para adquirir 
legitimidade social. E estas duas variáveis (eficiência-resultados + legitimidade), 
combinadas, perfazem um círculo virtuoso, em que quanto mais eficiência fun-
cional maior a legitimidade, e quanto mais legitimidade maior o estímulo para 
aprimorar a instituição.

4. O Ministério Público, como um dos principais aplicadores e intérpretes do Direi-
to, assume a responsabilidade de pensar a ciência jurídica e seus mecanismos 
como alavancas de progresso social, a partir de uma cultura de inovação; sua 
missão é promover o interesse público e a justiça não apenas com os elementos 
estáticos concedidos pela letra fria da lei, mas enriquecê-los com a práxis institu-
cional e as soluções que surgem da teorização dos problemas formulados a partir 
do contato com a comunidade.  

5. Uma gestão da atividade-fim do Ministério Público para alcançar resultados (um 
Ministério Público de resultados ou Ministério Público resolutivo) deve apre-
sentar algumas características ou adotar certas medidas: a)- uma nova cultura 
organizativa que realce a busca por resultados; b)- introdução de um parâmetro 
analítico apto a rever o desempenho dos objetivos estratégicos e a forma de sua 
execução; c)- inserção de uma nova mentalidade onde o promotor possa perceber 
que entre as atribuições constitucionais e a lei tem um significativo espaço para 
definir suas prioridades e criar novos métodos de trabalho; d)- estabelecimento 
de um diálogo institucional interno entre os diversos órgãos (de execução e de 
administração) com o fim de otimizar a cooperação e os círculos de inovação; e)- 
criação de um núcleo de estudos e pesquisas em eficiência funcional. 
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a questão da legitimidade de sustentação oral dos 
ministérios Públicos estaduais nos tribunais superiores
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Instalação 2006

Alto falantes, Fios, Objetos e Areia 

Dimensões variáveis

Alto falantes, fios, objetos diversos são distribuidos ao longo de um espaço coberto de areia. Sons de 
vento e vozes, processadas em múltiplos canais de áudio, saem dos alto falantes que estão soltos sobre 
a superfície arenosa, gerando uma paisagem atemporal e atmosférica.
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a questão da legitimidade de sustentação oral dos 
ministérios Públicos estaduais nos tribunais superiores

Introdução

O presente artigo busca uma breve descrição da atuação do Ministério Público Esta-
dual junto aos Tribunais Superiores, mormente o Superior Tribunal de Justiça e o Su-
premo Tribunal Federal. De acordo com nosso sistema judiciário, há duas instâncias 
de julgamento dos processos judiciais no país, o que garante a primazia do duplo grau 
de jurisdição. Admite-se, contudo, a existência de uma instância superior ou extra-
ordinária, a quem incumbe não o novo julgamento da causa posta à sua apreciação, 
mas sim a harmonização das decisões adotadas em segundo grau, adequando-as,  
quando necessário, ao ordenamento constitucional ou federal. Não há, portanto, va-
loração probatória ou reanálise de fatos submetido à instância extraordinária, que 
são mister das instâncias ordinárias. Perante os tribunais superiores, portanto, trami-
tam apenas as causas que de forma direta ofendam o ordenamento constitucional ou 
federal positivo, a norma em si, sendo da sua incumbência a preservação da higidez 
normativa da República.

A competência e a organização dos tribunais superiores encontram-se dispostas no 
Capítulo III do Título IV da Constituição Federal, que trata do Poder Judiciário. Siste-
maticamente temos: art. 101 a 103-B, do Supremo Tribunal Federal; art. 104 a 105, 
do Superior Tribunal de Justiça; art. 111-A, do Superior Tribunal do Trabalho, deven-
do lei própria dispor sobre sua competência; art. 118 a 121, do Tribunal Superior do 
Trabalho, cabendo a lei complementar dispor sobre sua organização e competência; 
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art. 122 a 124, do Superior Tribunal Militar, prevendo o texto constitucional a cria-
ção de lei para disposição de sua organização, funcionamento e competência.

Como se vê, apenas o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal fo-
ram genuinamente tratados sobre suas competências na Carta Fundamental, daí a 
razão de nossa especificidade quanto ao tema, limitando a abordagem da atuação do 
Ministério Público Estadual perante estes dois sodalícios.

Uma derradeira elucidação se faz necessária para o início de nossa exposição: o Ministério  
Público também possui certa divisão organizacional, tal qual se procede ao Poder 
Judiciário. Há, conforme exposição da Carta Magna, duas vertentes do Ministério  
Público: o Ministério Público da União, aí compreendidos o Ministério Público Fede-
ral, o do Trabalho, o Militar e o do Distrito Federal e Territórios; e o Ministério Público 
dos Estados (art. 128).

A discussão do presente tema se torna importante quando os tribunais superiores ora 
abordados entendem que compete apenas ao Ministério Público da União, por sua 
vertente Federal, a atuação nos recursos e ações originárias da competência daque-
les, conforme estatui o art. 37, inc. I, da Lei Complementar n. 75/1993. A represen-
tação funcional da instituição junto ao Supremo Tribunal Federal se dá por meio do 
Procurador-Geral da República (art. 46), podendo ser designados Subprocuradores- 
Gerais da República para os diferentes órgãos jurisdicionais, inclusive para o Superior  
Tribunal de Justiça (art. 47 c/c art. 66 da LC n. 75/1993), excluindo, sobremaneira  
a atuação do Ministério Público Estadual nestas duas Cortes.

Nesse sentido, buscaremos trilhar uma linha de elucidação segundo a qual defende-
mos a necessidade de ampliação da competência do Ministério Público, tornando-a 
concorrente entre o MP Federal e o MP Estadual, sendo que o primeiro atuaria como 
custus legis, conforme disposição constitucional e o segundo, órgão recorrente que é, 
seria parte da relação processual nas ações que detivessem esta qualidade, especial-
mente nos casos de processo penal e nas ações penais públicas.

Em decorrência da qualidade de parte do Ministério Público Estadual, defenderemos 
nas linhas abaixo, a ideia de que o membro representante de tal Parquet detém legiti-
midade para realizar sustentação oral perante as Cortes Superiores.

Os princípios da autonomia e da independência funcional no que 
tange ao Ministério Público Estadual

O Ministério Público foi consagrado pela Constituição Brasileira de 1988, como ins-
tituição permanente que exerce função essencial à administração da justiça. Assim, 
ele aparece como um dos mais importantes protagonistas  do Estado Democrático de 
Direito, zelando pelo  patrimônio público no atendimento das necessidades básicas 
da população. 

Não nos convém, nas poucas linhas abordadas dentro deste tema específico, efetuar 
estudo aprofundado sobre o Ministério Público e seu papel na sociedade brasileira, 
descrevendo seus princípios norteadores e suas funções essenciais, embora o tema 
seja dos mais palpitantes. Contudo, restringiremos nossas linhas nas formas de atu-
ação do Parquet Estadual, dentro dos processos crimes, em que seja o titular da ação 
penal (ação penal pública).

Relevante, todavia, antes de adentrarmos no cerne da quaestio que pretendemos 
estudar, fazermos uma rápida abordagem sobre os princípios da autonomia e da 
independência funcional do Ministério Público Estadual, que servirão de fundamento  
legal para a defesa da legitimidade de tal MP para realização de sustentação oral nas 
Cortes Superiores.

Autonomia,  de  acordo  com  José  Afonso  da Silva1, é a “[...] capacidade de agir den-
tro de círculo preestabelecido [...]”. Desta forma, a Constituição Federal do Brasil de 
1988 outorgou ao Ministério Público a autonomia funcional, administrativa e finan-
ceira (cf. art. 127, §§ 2º e 3º).

A autonomia ministerial é aquela que possui característica principiológica de o Mi-
nistério Público não se sujeitar a injunções de órgãos e poderes externos ao exercício 
de sua funções típicas, enquanto as exerce2. É, pois, uma disposição constitucional, 
que dedicou ao Ministério Público uma seção específica (Seção I do Capítulo IV), de-
finindo-o como instituição permanente, essencial à função jurisdicional.

1 SILVA,  José  Afonso  da. Curso  de  direito  constitucional  positivo.  24.  ed.  São  Paulo:  Malheiros,  2005.  p. 484.
2 RODRIGUES, João Gaspar. O Ministério Público e um  novo modelo de Estado. Manaus: Editora Valer e Associação Amazonense do 

Ministério Público, 1999. p. 63. 
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Lembramos, aqui, que a divisão tripartite do Estado compreende o Poder Executi-
vo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário (art. 2º da Constituição Federal). Nestes 
moldes, estabelece o art. 92 da Carta Magna os órgãos que pertencem ao Poder Judi-
ciário, os quais frisamos o Supremo Tribunal Federal (art. 92, inc. I, CF) e o Superior 
Tribunal de Justiça (art. 92, inc. III, CF).

Desta forma, pelo princípio da autonomia, não sendo o Ministério Público um ór-
gão do Poder Judiciário e sim uma instituição essencial à justiça, não está subor-
dinada a poderes externos, quando estiver no exercício de suas funções típicas 
constitucionais.

A independência funcional, por outro lado, refere-se a autonomia do membro do Par-
quet, que é, como elucida Hugo Nigro Mazzilli3, “[...] o juiz da existência e do alcance 
do interesse que lhe incumba defender”.

Assim, a independência funcional constitui-se na ausência de subordinação intelec-
tual de cada agente. A opinião pessoal de cada um tem que ser respeitada, sem ser 
nenhum obrigado a contrariar sua convicção quando atue. Cada membro (desde o 
Promotor Substituto até o Procurador Geral) só está vinculado ao imperativo da lei 
e de sua consciência, esteios que dão sustentação à independência funcional, não 
podendo receber ordens ou recomendações de caráter normativo, quando de suas 
manifestações, para agir deste ou daquele modo. 

O art. 257 do Código de Processo Penal diz que “O Ministério Público promoverá e fis-
calizará a execução da lei”, ou em outras palavras, será o órgão da lei e fiscal da sua 
execução. Se é um órgão da lei, não está escravizado a ela. Caso contrário, seria en-
tão, apenas, declaradamente, fiscal da sua execução, e nada mais. Mas, justamente 
por não ser apenas o fiscal da sua execução, é também o órgão da própria lei, que na 
sua observância não procede com a passividade subalterna dos fiscais apenas, mas, 
ao contrário, conserva o seu coeficiente irredutível de personalidade e autonomia. 

Neste ínterim, defendemos a autonomia do Ministério Público Estadual, bem como a 
independência funcional de seus membros, para representarem seus interesses nas 

3 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 144.

causas em trâmite perante as Cortes Superiores, sendo indevida a suscitação de sua 
ilegitimidade para tal frente a atuação do Ministério Público Federal, devendo, ao 
nosso ver, constituir legitimidade concorrente entre tais Parquets, nos casos em que 
houver competência originária do ente estadual, sendo este intimado para intervir no 
feito sempre que lhe houver relevante interesse institucional.

A atuação do Ministério Público Estadual perante os Tribunais 
Superiores na ordem jurídica atual 

Adentrando mais especificamente no tema proposto, ressalvando que limitaremos o 
nosso estudo, por questões didáticas e textuais, aos casos de processo crime, donde 
a competência inaugural seja da justiça estadual.

Prescinde de maiores delongas a competência do Ministério Público Estadual para 
ingressar com ação penal, quando se tratar de crime comum, ou seja, não sujeita à 
competência da Justiça Federal, sendo ele o titular da ação criminal. Deste modo, é 
inconteste a necessidade de acompanhamento do Parquet em todos os atos judiciais –  
interrogatório, oitiva de testemunhas, intimação da sentença, etc.

Da sentença penal recorrível, o MPE poderá interpor recurso cabível nos termos do 
art. 577 do Código de Processo Penal, mas que não poderá desistir do recurso que 
haja interposto. Os autos subirão para o Tribunal de Justiça competente, donde será 
lavrado o acórdão, que também é recorrível.

Havendo recurso da sentença, atua o Ministério Público Estadual de segundo grau 
de jurisdição, emitindo parecer opinativo na condição de custus legis. Do acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça, dar-se-á ciência ao Procurador-Geral de Justiça, a 
quem compete interpor o recurso cabível, se for o caso.

Segundo Moacyr Amaral Santos4, recurso é “o poder de provocar o reexame de uma 

4 Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. [S.l.]: Saraiva, 2010



Eliani Alves Nobre A questão da legitimidade de sustentação oral dos Ministérios Públicos Estaduais nos Tribunais Superiores 1
1
1

1
1
0

decisão, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, 
visando a obter a sua reforma ou modificação”.

O Ministério Público Estadual, além do direito, poder, ônus ou faculdade de recorrer, 
tem o dever de interpor o recurso cabível no caso concreto quando seu  ponto de 
vista, parecer ou pleito não é acolhido, pois isso indica vulneração do interesse pú-
blico por ele defendido. Deste modo, a partir do momento em que interpõe o recurso 
almejando a reforma do julgado ou contrarrazoa recurso interposto pela defesa, o 
Parquet Estadual de segundo grau sai do papel de fiscal da lei para tornar-se par- 
te naquele processo.

No Estado do Ceará, a Lei Complementar n° 72 de 12 de Dezembro de 2008, no seu 
art. 71, inc. XV, define a competência do Procurador-Geral para interpor recursos aos 
Tribunais Superiores, podendo delegar sua atribuição aos Procuradores de Justiça 
(parágrafo único do art. 72, da mesma lei).

Através do Provimento n° 14 de 30 de Novembro de 2004, instituiu-se no Estado 
do Ceará, como setor delegado pelo Procurador Geral de Justiça, o Núcleo de Recur-
sos Criminais – NUCRIM, órgão de execução do Ministério Público Cearense, cria-
do com o objetivo de apoiar os Membros do Parquet na interposição de recursos cri-
minais perante os Tribunais Superiores contra as decisões do E. Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará contrárias à manifestação do Ministério Público, pleiteando sua  
revisão e/ou reforma.

Dentre  as atribuições do referido Núcleo está a interposição de recurso judiciais das 
decisões de segundo Grau perante os Tribunais Superiores, mediante a elaboração de 
Recursos Especiais e/ou Extraordinários, a despeito da competência do Procurador 
de Justiça, o qual atuou no processo, e do Procurador Geral de Justiça do Estado do 
Ceará, nos feitos de sua competência originária.

Ademais, é sua atribuição o oferecimento das contrarrazões aos recursos Especiais 
e Extraordinários interpostos pelo réu recorrente, bem como apresentar agravo da 
decisão que nega seguimento a recurso excepcional aos Tribunais Superiores.

Deste modo, a atuação do Ministério Público Estadual fica restrita a interposição de 
Recurso Especial ou Extraordinário, que funcionará como parte recursal, sendo que a 

partir do momento em que os autos chegam a estes sodalícios, a competência passa 
a ser do Ministério Público Federal.

Tal competência se dá pela Lei Complementar n° 75/1993, no seu art. 37, inc. I, que 
diz “O Ministério Público Federal exercerá as suas funções nas causas de competên-
cia do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na parte que trata do Ministério 
Público, atribui competência para atuar em seus feitos ao Procurador-Geral da Re-
pública, que poderá fazê-lo por delegação pelo Subprocurador-Geral (vide art. 61). 
Desta forma, o Ministério Público Estadual não poderá intervir nas ações perante esta 
Corte de Justiça, muito embora seja ele a parte processual.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também limitou a intervenção ministe-
rial ao MPF, concedendo o Título II do seu Regimento Interno para as atribuições 
do Procurador-Geral da República, que terá vista dos autos nos casos de recurso cri-
minal (art. 52, inc. XIII), novamente excluindo a participação do Ministério Público 
Estadual.

Malgrado a necessidade de intervenção ministerial estatual perante as ações em tra-
mite nos Tribunais Superiores, vê-se que os regimentos internos destes sodalícios ex-
cluem a possibilidade de sua atuação, restando aos MPEs tão somente a competência 
para interpor os recursos extraordinários e especiais, conforme cada caso.

Da legitimidade do Ministério Público Estadual para realizar 
sustentação oral nos processos em tramite perante os  
Tribunais Superiores

Após vislumbrarmos a atuação do Ministério Público dos Estados até a fase de inter-
posição recursal perante o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 
repisando a função dos MPEs como parte de alguns processos, mormente àqueles re-
ferentes aos processos penais – ação penal pública. Discorremos, ainda, sobre a base 
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principiológica do Ministério Público, especialmente sobre a autonomia ministerial 
e independência funcional, adentramos agora na quaestio propriamente dita do pre-
sente artigo, ou seja, na legitimidade do Ministério Público Estadual para realizar a 
sustentação oral nos processos em tramite perante os tribunais superiores, nas cau-
sas em que atua como parte processual.

De início, o tema nos parece relevante quando as Cortes Superiores do país reconhe-
cem que somente o Ministério Público Federal tem legitimidade para atuar nas cau-
sas que tramitam em suas instâncias, utilizando como fundamento a unicidade do 
Ministério Público e, principalmente, os ditames da Lei Complementar n° 75/1993.

Segundo tal ditame legal, em seus arts. 47, § 1º, e art. 66, somente os Subprocurado-
res-Gerais da República possuem a legitimidade para atuar junto aos Tribunais Su-
periores, indicando, assim, a competência exclusiva do MPF para atuação naqueles 
tribunais, in verbis:

Art.  47.  O  Procurador-Geral  da  República  designará  os  Subprocuradores-
-Gerais  da  República  que  exercerão,  por  delegação,  suas  funções  junto  aos  
diferentes  órgãos  jurisdicionais  do  Supremo  Tribunal Federal.

§ 1º As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais  Superiores   
da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas  
por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República.

(...)

Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para  ofi-
ciar  junto  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.

Inobstante a incontroversa legitimidade do Ministério Público Federal para atuar 
junto a tais sodalícios, o certo é que ao nosso entender, tal legitimidade é concorren-
te com os Ministérios Públicos Estaduais, nas causas em que estes atuam como parte 
recorrente, por serem titulares da ação, nos processos crimes. 

Neste sentido, uma vez havendo a legitimidade recursal concorrente, o Ministério 
Público Federal funcionaria como custus legis e o Ministério Público Estadual, por 
sua vez, atuaria como parte recorrente,  resguardando, sobremaneira, o cumprimen-
to das atribuições dos mesmos. 

Aqui é que reside nosso ponto de irresignação com o entendimento até hoje pacífico 
no STF e STJ quando exclui completamente a legitimidade dos Parquets Estaduais 
para atuarem perante tais sodalícios. A priori porque, como já dito, entendemos que 
o MPE atuaria apenas como parte, não havendo miscigenação de funções entre este 
e o MPF, que teria resguardada sua função constitucional de fiscal da lei. A secundo, 
porque é justamente o membro do Ministério Público Estadual que está em contato 
direto com a causa, sendo conhecedor afinco da ação e sua repercussão no local do 
crime, o que lhe enseja maior propriedade para defender os direitos da coletividade 
do Município onde o fato típico se efetivou.

Com efeito, o Ministério Público Estadual é parte legítima da ação penal desde a sua 
propositura, com o oferecimento da denúncia, até a interposição do Recurso Espe-
cial ou Extraordinário, sendo-lhe tolhido o direito/dever de atuar no próprio recurso 
impetrado, oportunidade em que a legitimidade passa a ser exclusiva do Ministério 
Público Federal.

Parece nos bastante elucidador o entendimento de CARVALHO5, quando em sua obra 
questiona a dupla função do Ministério Público de segundo grau, que atua como par-
te e como custus legis, questionando  o fato de que caso o membro do MP de segundo 
grau verdadeiramente perdesse sua condição de parte, o processo penal chegaria ao 
juizo ad quem movido por uma “estranha ação penal sem autor”.

Corroborando esse entendimento, embora tendo sido voto vencido, o ex-Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça Ruy Rosado de Aguiar já teve oportunidade de se ma-
nifestar favoravelmente à legitimidade recursal dos Ministérios Públicos Estaduais, 
assim consignando:

5 CARVALHO,  Luis  Gustavo  Grandinetti  Castanho  de.  O  Processo  Penal  em  face  da  Constituição. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998,  

p. 85. 
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“Sr. Presidente, compreendo bem os fundamentos do voto do eminente Ministro-Re-
lator, dos precedentes que foram arrolados e da orientação do Tribunal, mas parece-
-me que, do art. 23 da Lei Complementar n.º 75, não se pode extrair a ilegitimidade 
do Ministério Público Estadual para ingressar, no âmbito do STJ, com os recursos 
cabíveis das decisões que foram tomadas em recurso por ele interposto. No caso, o 
Ministério Público Federal atuará na função de custos legis, mas a parte é o Ministé-
rio Público Estadual.                                     

Não vejo como impedir que a parte autora da ação, a recorrente, promova o seu 
recurso, porque não é incompatível com a regra da lei complementar que diz 
que, nos tribunais superiores, atuará o Ministério Público Federal. E continua-
rá atuando, mesmo neste recurso, mas não se pode, penso, proibir a represen-
tação da parte.”                                                

Revelando tratar-se de questão complexa, é de se referir que em outros processos, 
onde interpostos recursos de decisões proferidas pelo E. Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, implicitamente se re-
conheceu a legitimidade recursal concorrente, uma vez que restaram conhecidos e 
julgados (EDcl no REsp. n.º 434283/RS; RE no RESP 434283/RS – juízo de admissibi-
lidade pela Vice-Presidência do STJ; AgRg no REsp. n.º 649667/RS; AgReg no Agravo 
de Instrumento n.º 517890/RS – STF). 

Na verdade, ao se retirar ou mesmo proibir a possibilidade do Ministério Público 
Estadual atuar perante os Tribunais Superiores, e, especialmente em relação a sus-
tentação oral, vê-se que estamos diante de uma flagrante violação à independência 
e autonomia funcionais do Parquet Estadual, princípios estes albergados em nossa 
Constituição Federal.

Como já frisamos no decorrer deste artigo, a imposição do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça de limitar a atuação de o Ministério Público, legi-
timando somente o Parquet Federal, é, mesmo, uma ofensa à ordem constitucional, 
ferindo o princípio da autonomia ministerial.

E aqui falamos no que tange especificamente à sustentação oral. A teor do art. 132 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 160 do Regimento Interno 
do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal é quem detém a palavra 

para efetuar a sustentação oral, nos processos crimes, quando este atuar como parte.

Novamente a limitação imposta aos representantes do Parquets Estaduais de atuação 
perante os Tribunais Superiores se dá na forma regimental, sendo que por força da 
independência funcional, pode haver casos pontuais em que o Procurador de Justiça 
de determinado Estado Federado tenha o interesses institucional em efetuar a sus-
tentação oral, com fim de proteger os interesses coletivos da sociedade em que vive, 
e tal direito/dever ser-lhe tolhido por força de intervenção externa das legitimidades 
do Ministério Público.

Por fim, destaca-se que a legislação Constitucional ou mesmo a infraconstitucional 
não veda atuação do MPE nos Tribunais Superiores, não havendo desse modo, por 
entender proibida a sustentação oral do membro do Parquet Estadual, o que na ver-
dade ocorre é uma limitação imposta pelos Regimentos das Cortes Superiores que 
a nosso entender não são capazes de invalidar os princípios constitucionais da au-
tonomia e independência, nem muito menos, o direito do MPE intervir, como parte 
recorrente, quando venha a ser aquele que interpõe o recurso às Cortes Superiores, 
tornando a proibição uma lesão ao contraditório e à ampla defesa.

Conclusão

Não obstante a complexidade do tema do presente artigo, conscientes e sabedores do 
entendimento majoritário das Cortes Superiores, no sentido de proibir a atuação do 
Parquet Estadual nos sodalícios, ousamos defender entendimento diverso, frente ao 
reconhecimento da autonomia e independência funcional do Ministério Público Es-
tadual, sendo este legítimo para atuar, em especial quanto a  sustentação oral,  junto 
aos Tribunais Superiores, quando houver relevante interesse institucional.

O reconhecimento da legitimidade do Parquet Estadual, em sustentar oralmente jun-
to as Cortes Superiores, consubstancia o própria preservação dos princípios do con-
traditório e da ampla defesa, favorecendo assim que o MPE utilize todos os recursos 
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e meios a ela inerentes, princípios estes esculpidos no art.5º, inciso LV, da nossa 
Constituição Federal, na defesa dos direitos da coletividade.

Conclamamos, aqui, o princípio da paridade das armas, uma vez que o advogado do 
réu está, em tese, acompanhando todos os enlaces processuais, enquanto que o Par-
quet Estadual, órgão que por estar mais perto da causa e conhecedor afinco de suas 
minucias, bem como sua repercussão na sociedade do Estado Federado, acaba sendo 
tolhido de suas funções típicas constitucionais por força dos Regimentos Internos 
das Cortes Superiores.

De mais a mais, a Lei Complementar n° 75/1993 não proíbe ou mesmo retira a legiti-
midade do MPE em atuar perante as Cortes Superiores, na verdade, definindo em seu 
art. 37 a competência do Ministério Público Federal em intervir nas causas em tra-
mite perante o STF e STJ, sem, contudo, indicar-lhe competência exclusiva para tal.

Assim é que, não havendo expressa ilegitimidade do Ministério Público Estadual por 
parte das leis federais que cercam o assunto, nem, muito menos, pela própria Cons-
tituição Federal, é que os Regimentos Internos dos Sodalícios Superiores se tornam 
uma afronta à autonomia do MPE.

Superada a questão da legitimidade do Ministério Público em atuar nos feitos perante 
os Tribunais Superiores por dois fundamentos distintos, quais sejam, por agir como 
parte recursal e por inexistência de vedação legal para tal, é que entendemos ser 
possível a sustentação oral dos Ministérios Públicos Estaduais nas ações em trâmite 
perante o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
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a competência originária por prerrogativa de função deve ser 
estendida às ações de improbidade administrativa?

Introdução

A preservação do patrimônio público e a garantia da conduta ética do agente público 
e daqueles que, de alguma forma, relacionam-se funcionalmente com o Poder Pú-
blico tem sido objeto de preocupação do legislador, que procurou estabelecer meios 
legais para coibir vícios de conduta e de desvio ético, principalmente daqueles que no 
exercício do cargo ou função possam auferir e/ou permitir que outrem aufira indevida 
vantagem econômica.

Tal preocupação alcançou a pessoa comum do povo e, como é sabido, está presente 
em todas as discussões relativas ao combate à corrupção e à impunidade, seja porque 
a pessoa se sente espoliada na realização de seu direito constitucional à saúde, à mo-
radia, à educação, à segurança, seja porque a realidade está a demonstrar uma total 
in(eficiência) ou in(eficácia) do sistema de justiça, principalmente quando se trata de 
condutas ilícitas próprias ou relacionadas à administração pública. Assim, a questão 
reclama uma investigação científica mais apurada, necessária, até, para estimular 
uma discussão acadêmica e jurídica mais consentânea com a realidade objetivamente 
considerada.

De outra parte, o assunto alcança grande relevo no âmbito dos Tribunais de segundo 
grau, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista 
que as demandas se multiplicam e vêm encontrando obstáculos no direito interno.

Eunice Pereira Amorim Carvalhido Procuradora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Mestre em Direito das Relações 

Internacionais pelo UniCEUB – Centro Universitário de Brasília, Doutoranda em Direito Penal pela UBA – Universidade de Buenos Aires.
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Nesse artigo, serão tratados com relevo o conceito de probidade, os antecedentes le-
gislativos no direito brasileiro, a natureza, a competência para o processo e julgamen-
to da ação de improbidade administrativa, e, ao final, far-se-á um breve resumo dos 
pontos abordados e das perspectivas para o futuro, seja porque se está a viver uma 
era que trouxe problemas novos que tornam aguda a necessidade da proteção da éti-
ca pública e, consequentemente, do combate à corrupção, ante a evidência de uma 
crescente impunidade.

Probidade administrativa: conceito

Em seu dicionário eletrônico, Aurélio Buarque de Holanda define probidade como 
uma palavra de origem latina probitate que significa a “qualidade de probo, integri-
dade de caráter, honradez, pundonor”. Tanto na linguagem jurídica como na comum, 
a probidade também vem acompanhada da honestidade e da retidão de caráter, como 
pode ser observado nas lições do renomado constitucionalista e publicista José Afon-
so da Silva (2002, p. 571), quando assevera que a

[...] probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mere-
ceu consideração especial pela Constituição que pune o ímprobo com a suspensão 
dos direitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste no dever 
de o “funcionário servir à Administração com honestidade, procedendo no exercício 
das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades dela decorrentes em pro-
veito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.

improbidade administrativa: antecedentes legislativos no direito brasileiro

Nesse passo, e diante da importância do tema posto em discussão, convém que se faça 
uma breve recorrência ao histórico do tratamento normativo da improbidade admi-
nistrativa que, no Brasil, tem como antecedentes a Constituição do Império, de 1824, 
que fazia referência a atos de Ministros de Estado e a Constituição Republicana, de 
1891, ao tratar dos crimes de responsabilidade do Presidente da República, incluiu o 

atentado contra a probidade administrativa, cuja disposição foi repetida nas Consti-
tuições de 1937, 1946, 1967 e na Emenda Constitucional n.º 1, de 1969. 

A questão também foi tratada no direito penal com a publicação do Decreto-Lei Fe-
deral n.º 3.240, de 8 de maio de 1941, e a Lei Federal n.º 3.164, de 1º de junho de 
1957 (Lei Pitombo-Godoy Ilha), estabeleceu formas de repressão da improbidade ad-
ministrativa no âmbito extrapenal, assegurando a utilização de ação popular especial 
para o processamento e julgamento dos casos de enriquecimento ilícito e concedendo 
legitimidade concorrente ao Ministério Público para o exercício da referida ação. 

Acrescente-se, ainda, que a Lei Federal n.º 3.502, de 21 de dezembro de 1958, co-
nhecida como Lei Bilac Pinto, apesar de não se referir especificamente à questão da 
improbidade, recorreu ao texto constitucional vigente para alcançar formas típicas 
de enriquecimento ilícito, estabelecidas entre o abuso ou a influência do exercício do 
cargo ou função pública e a prática da corrupção, nas esferas política, administrativa 
ou judiciária. Posteriormente e sob os auspícios da era ditatorial surgiram o Decreto-
-Lei Federal 359, de 17.dezembro.1968 e o Ato Complementar 42, de 27 janeiro 1969, 
que também se referiam ao tão debatido enriquecimento ilícito. 

No tempo atual, a improbidade administrativa encontra previsão no art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal, que assim dispõe: 

Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políti-
cos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 
Tal dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal n.º 8.429/92, 
que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na admi-
nistração pública direta, indireta ou fundacional.

No exame da Exposição de Motivos do Projeto de Lei n.º 1.446/91 (Lei de Improbida-
de Administrativa), – que lembra, e muito, a Lei Bilac Pinto acima referida – , da lavra 
do então Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, no Governo do Presidente Fernando 
Collor de Mello, vê-se, sem nenhuma dificuldade, que a intenção do Poder Executivo, 
além de conferir executoriedade ao dispositivo constitucional acima referido, tam-
bém visava buscar alternativas para o combate à prática de corrupção que a seu sentir 
era “uma das maiores mazelas que, infelizmente, ainda afligem o Pais”.
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Não há dúvida de que a referida Lei, que alguns autores denominam de Lei de En-
riquecimento Ilícito, destina-se especificamente à proteção do patrimônio públi-
co e da moralidade administrativa, alcançando apenas as condutas de improbida-
de, e não aquelas de corrupção, cujo tratamento jurídico vem tipificado no sistema  
jurídico penal

A Lei de Improbidade Administrativa tem 25 (vinte e cinco) artigos, nos quais se re-
laciona os sujeitos ativos dos atos de improbidade; o dever de observância aos prin-
cípios da administração pública; a possibilidade de indisponibilidade dos bens e 
haveres; a responsabilidade dos sucessores do ímprobo; os tipos que caracterizam a 
improbidade – atos que importam enriquecimento ilícito; os atos que causam preju-
ízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, em 
várias modalidades de conduta; as medidas punitivas, em cujo rol há uma gradação 
dependendo do ato ímprobo que tiver sido praticado; a obrigatoriedade da apresenta-
ção de declaração de bens; o procedimento administrativo para apuração dos atos de 
improbidade; o procedimento das medidas cautelares; a medida judicial adequada; 
as normas processuais aplicáveis; as disposições penais; e as regras da prescrição. 

Além da Lei Federal n.º 8.429/92, existem outras normas que tratam da improbida-
de administrativa, tais como: a improbidade no âmbito do Direito Eleitoral (pratica-
dos em detrimento do procedimento eletivo), prevista no art. 73 da Lei Federal n.º 
9.504/97, e a improbidade no âmbito do Direito do Trabalho, prevista no art. 482, 
inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho. Demais disso, o inciso V do artigo 85 
da vigente Constituição Federal, trata da improbidade administrativa do Presidente 
da República, mas a considera como crime de responsabilidade.

Neste artigo, porém, o debate sobre a improbidade administrativa está restrito àquela 
prevista na Lei Federal n.º 8.429/92, com ênfase na competência originária para o 
seu processo e julgamento.

improbidade administrativa: natureza jurídica

A Lei de Improbidade Administrativa tem diversas particularidades que exsurgem 
das questões da determinação da sua natureza jurídica, notadamente porque conjuga 
normas de direito administrativo, civil, penal, processual civil e processual penal, 

visando à proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, erigida a 
principio constitucional.

Para José Armando da Costa (2000, p. 18), a ação de improbidade tem natureza admi-
nistrativa e patrimonial, e, referindo-se à própria Lei, afirmou:

Agora, sim, a improbidade administrativa adquiriu realmente o feitio legal de infração 
jurídica-disciplinar capaz de ensejar a demissão do servidor público que exterioriza 
desvio de conduta enquadrado no domicílio de incidência dos tipos de improbidade 
previstos nos artigos 9°, 10° e 11 da mencionada lei. 

Assinala o referido publicista que existem cinco espécies de improbidade, a saber: 
“improbidade trabalhista, improbidade político-administrativa; improbidade disci-
plinar, improbidade penal e a improbidade civil ou administrativa” (id., ibidem).

O Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul Fábio 
Medina Osório filia-se à corrente que defende a natureza civil da ação de improbidade 
administrativa e assim se manifesta (1998): 

[…] o legislador buscou, através da Lei n. 8.429/92, extrair conseqüências extrape-
nais ou cíveis lato sensu, vale dizer, no âmbito do direito administrativo, dando trata-
mento autônomo à matéria. Pensar de modo diverso, ou estender caráter criminal às 
figuras da Lei de Improbidade além daquilo que foi deliberado pelo legislador, equi-
valeria a desrespeitar o princípio da legalidade penal.

Atualmente, apenas uma minoria defende a natureza criminal da ação de improbidade. 

Pergunta-se: a ação de improbidade administrativa não teria natureza constitucional? 
E a natureza jurídica das sanções previstas na lei de improbidade administrativa: é 
civil, penal, disciplinar, político-administrativa ou constitucional?

Em princípio, pode-se afirmar que, em essência, não há distinção entre as sanções co-
minadas nos diferentes ramos do direito, pois são aplicadas por violação a um padrão 
de conduta estabelecido e que deve ser observado, mas, em matéria de improbidade 
administrativa, a discussão para a definição da natureza da ação e das sanções causou 
e ainda vem causando grandes transtornos ao sistema jurídico nacional, porque tal 
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definição tem o condão de influenciar na determinação da competência para o pro-
cesso e julgamento da respectiva medida judicial.

Em verdade, tais questões e muitas outras reclamam uma difícil tarefa para a elabo-
ração de uma construção jurídica lógica que se ajuste ao sistema jurídico brasileiro. 
É tranquilo, apenas, que entre tantas particularidades, sem dúvida, a mais discutida, 
debatida e suscitada foi e está sendo a questão da competência para processo e julga-
mento da ação de improbidade administrativa.

A competência originária por prerrogativa de função e a ação de 
improbabidade administrativa

Em princípio, pode-se afirmar que, tal qual como ocorre na ação popular, a compe-
tência para o processo e julgamento da ação de improbidade administrativa, indepen-
dentemente de quem seja o agente público que esteja no polo passivo da demanda, é 
do juiz de primeiro grau, especialmente porque inexiste qualquer dispositivo consti-
tucional ou infraconstitucional que discipline de forma contrária.

Com efeito, a própria Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 16, estabe-
lece literalmente que ao receber a inicial o “[...] juiz mandará autuá-la e ordenará a 
notificação do requerido […] o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamenta-
da, rejeitará a ação, […] o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito [...]” 
(grifos nossos). Vai mais além, tanto em relação à entrega da prestação jurisdicional 
como na fixação das penas, ao dispor que “[...] a sentença que julgar procedente […] o 
juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 
obtido pelo agente” (grifos nossos). 

Por um bom período, tal regramento encontrou respaldo na doutrina e na jurispru-
dência, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, 
como se infere da ementa da Reclamação n° 780-AP, da relatoria do Ministro Ruy 
Rosado de Aguiar, quando registra expressamente que “[...] não é da competência do 

Superior Tribunal de Justiça processar e julgar ação de improbidade fundada na Lei 
n.º 8.429/92, ainda que o réu tenha privilégio de foro para as ações penais”.

No entanto, veio à luz a Lei Federal n.º 10.628/02, que promoveu modificações no Có-
digo de Processo Penal, precisamente em seu artigo 84, estabelecendo, em matéria de 
competência originária por prerrogativa de função, duas situações que merecem ênfa-
se: a) a preservação do foro privilegiado para os casos em que o exercício do mandato, 
cargo ou função pública, seja elementar do crime; e, b) a extensão do foro privilegiado 
por prerrogativa de função às ações que versem sobre supostos atos de improbidade 
administrativa definidos na Lei Federal n.º 8.429/92.

O novo regramento trouxe consigo uma acirrada discussão que foi bater às portas do 
Supremo Tribunal Federal. 

improbidade administrativa: o tratamento jurisprudencial no supremo tribunal 
federal.

Tudo começou com a Reclamação n.º 2.138-6/DF, que visava ao reconhecimento da 
competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar determinado agente 
político pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. O Ministro rela-
tor concedeu liminar para suspender a decisão do Magistrado que havia decretado a 
suspensão dos direitos políticos do referido agente por oito anos e a perda da função 
pública, ao fundamento principal que os fatos descritos haviam sido praticados no 
exercício da função.

Na prática e no caso concreto, tal decisão liminar reconheceu que os agentes políticos, 
por estarem regidos por normas especiais, não respondiam por improbidade adminis-
trativa com base na Lei Federal n.º 8.429, de 1992, mas por crime de responsabilida-
de, cuja medida judicial somente poderia ser proposta perante o Supremo Tribunal 
Federal nos termos da alínea ‘a’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. 

Tal Reclamação, que foi ajuizada em agosto de 2002, somente foi decidida cinco anos 
depois, isto é, em 13 de junho do ano de 2007, após a apreciação das duas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADI n.º 2.797-2/DF e ADI n.º 2.860/DF), que lhe 
foram subsequentes, para reconhecer, por maioria, que a competência originária para 
julgar o agente político, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, 
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era efetivamente do Supremo Tribunal Federal, dispensando-se, assim, o mesmo tra-
tamento jurídico dado ao crime de responsabilidade. 

Seguiu-se com o questionamento da constitucionalidade da Lei Federal n.º 10.628, 
de 24 de dezembro de 2002, que acrescentou os parágrafos 1º e 2º ao artigo 84 do 
Código de Processo Penal, através das Ações Diretas de Inconstitucionalidade e que 
foram ajuizadas pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CO-
NAMP (ADI n.º 2.797-2/DF) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 
(ADI n.º 2.860/DF), cujos pedidos foram simultaneamente julgados procedentes, em 
15 de setembro do ano de 2005, para declarar a “[...] inconstitucionalidade do § 1º 
do artigo 84 do Código de Processo Penal, acrescido pela lei questionada e, por arras-
tamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, que manda estender a regra à ação 
de improbidade administrativa”.

Acrescentou-se, ainda, que a referida lei pretendeu equiparar a ação de improbidade 
administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos 
dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supre-
mo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal já havia estabelecido 
nítida distinção entre as duas espécies, especialmente porque somente a Constituição 
Federal poderia definir competências dos Tribunais. 

Deve-se registrar que o Ministro Celso de Mello deixa bem claro em seu voto o seguinte: 

[…] o Congresso Nacional não pode – simples porque não dispõe, constitucional-
mente, dessa prerrogativa – ampliar (tanto quanto reduzir ou modificar), mediante 
legislação comum, a esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de 
Justiça dos Estados. 

É de se observar ainda que o resultado do julgamento das referidas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade divergiu do resultado do julgamento da Reclamação n.º 2.138-
6/DF, e, então, as portas e as janelas foram definitivamente abertas para mais uma 
controvérsia provocada pela Lei da Improbidade Administrativa que, desde a sua pu-
blicação, vinha e vem sendo objeto de consideráveis debates tanto na área acadêmica 
como no entendimento jurisprudencial.

Registre-se, também, que na vigência da liminar concedida na Reclamação n.º 2.138-
6/DF e antes do julgamento da ADI n.º 2.797-2/DF e da ADI n.º 2.860/DF, foi ajuizada 
nova Reclamação n.º 2.381-8/MG, em que o Ministro relator concedeu o pedido limi-
nar para sobrestar o andamento de ação de improbidade até o julgamento do mérito 
da ADI 2.797-2/DF e determinou ao juízo de origem do primeiro grau a remessa dos 
autos ao colendo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 

Enquanto não sobrevier o julgamento do mérito da ADI 2.797-2-DF, é desta colen-
da Corte, nos termos do artigo 84, § 2º, do Código de Processo Penal (redação dada 
pela Lei n.º 10.628/2002), a competência para processar e julgar ação de improbi-
dade administrativa a ser ajuizada em face de Senador da República.

A parte autora desistiu da Reclamação e o pedido foi prontamente homologado, de 
modo a ensejar o arquivamento do feito.

Conclui-se que até o ajuizamento da Reclamação n.º 2.138-6/DF, tanto a doutrina 
como a jurisprudência haviam pacificado o entendimento de que a competência 
para processar e julgar ação de improbidade administrativa fundada na Lei n.º 
8.429/92, ainda que o requerido tivesse prerrogativa de foro era da justiça do 
primeiro grau. A partir da concessão da medida liminar antes referida a competência 
originária para ação civil de improbidade administrativa passou a ser a do juízo 
competente para o processo e julgamento da ação penal, mas com o julgamento 
das ADIn’s n.ºs 2.797-2e 2.860, a situação voltou ao curso normal, ou seja, a com-
petência para o processo e julgamento da ação de improbidade retornou ao juiz 
do primeiro grau.

A tal situação se acresceu a decisão vinda à luz em 13 de março do ano de 2008, 
no julgamento da Questão de Ordem na Petição n.º 3.211-QO, em que o Pleno do 
Supremo Tribunal Federal decidiu que compete ao próprio Pretório Excelso processar 
e julgar ação por ato de improbidade administrativa ajuizada contra seus próprios 
membros, utilizando-se como fundamento o princípio da hierarquia judiciária para 
afirmar que entendimento em outro sentido “[...] seria a desestruturação de todo o 
sistema que fundamenta a distribuição de competência, para julgamento dos ilícitos 
mais graves atribuídos a Ministro do Supremo Tribunal Federal […]”, especialmente 
porque, se o Ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser processado perante a 
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Corte por infrações penais comuns, não se harmoniza com o sistema de justiça que 
possa ser processado por ato de improbidade administrativa perante outros órgãos 
judiciais, notadamente se tal julgamento possa ter como resultado a perda do cargo.

Atualmente está em pauta no Supremo Tribunal Federal o Agravo Regimental na Peti-
ção n.º 3067-MG, em que os agravantes ressuscitam o tema da competência originária 
da ação de improbidade administrativa, ao argumento de que em face do disposto no 
artigo 102, inciso I, letra ‘b’, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal 
Federal processar e a julgar ação civil pública por atos de improbidade administrativa 
nos casos em que a agente público possua prerrogativa de foro. E ainda existem ou-
tros recursos a serem julgados.

improbidade administrativa: o tratamento jurisprudencial no superior tribunal 
de justiça

O Superior Tribunal de Justiça que havia sufragado o entendimento de que a compe-
tência originária por prerrogativa de função não se estende à ação por ato de improbi-
dade administrativa, como decidido nos REsp n.º 401.472/RO, da relatoria do Minis-
tro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. em 15.6.2010, p. DJe 27.4.2011; e n.º 1.106.159/
GO, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 8.6.2010, p. DJe 24.6.2010, 
vem caminhando em outra direção.

Revisando a sua jurisprudência sobre o tema, tem estendido à ação civil de improbi-
dade administrativa a competência originária por prerrogativa de função, ao funda-
mento principal de que as mesmas razões que levaram o Supremo Tribunal Federal 
a negar a competência de juiz de grau inferior para ação de improbidade contra seus 
membros, autorizam a concluir que “[...] também não há competência de primeiro 
grau para julgar ação semelhante, com possível aplicação da pena de perda do car-
go […]”, seja contra membros de outros tribunais superiores ou de tribunais de se-
gundo grau, seja contra Governador de Estado (Agr. Reg. no RESp n.º 2.112, Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, j. 
em 18.11.2009; Reclamação n. 2.790-SC, Reclamação n.º Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, j. 2.12.2009; Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.404.254-RJ, Primeira Turma do Superior  

Tribunal de Justiça, j. em 27.09.2011, DJe 17.10.2011, Relator Ministro Benedito Gon-
çalves). Vale ressaltar que há decisões (Agravo Regimental no RESp n.º 1.216.168-RS 
e o RESp n.º 1.186.083-RS, 2ª Turma, ambos da relatoria do Ministro Humberto Mar-
tins, julgados em 17.12.10) que acrescem àquele fundamento a competência implíci-
ta complementar, que permite ao Poder Judiciário, mediante interpretação sistemáti-
ca, identificar novas situações de competência.

A indefinição da questão da competência originária por 
prerrogativa de função e sua repercussão na atuação do 
Ministério Público Brasileiro 

A questão, por certo, repercute na atuação do Ministério Público em tema de defesa 
do patrimônio público, que não tem produzido efeito prático considerável, principal-
mente quando a ação por ato de improbidade administrativa se refere a agente po-
lítico que tem prerrogativa de foro, ora porque o juiz de primeiro grau não recebe a 
inicial e a encaminha ao Tribunal que entende competente, ou simplesmente a rejeita 
de plano, ora porque o Tribunal tido como competente não dá seguimento à ação, 
seja porque entende que o Órgão Ministerial não tem legitimidade, ou porque não se 
considera competente para apreciar e julgar o feito. 

O certo é que o Ministério Público brasileiro sustenta pelo menos quatro teses no 
sentido de que a competência originária por prerrogativa de função não se estende 
a ação de improbidade administrativa, a saber: a) a impossibilidade do legislador in-
fraconstitucional realizar interpretação da Constituição Federal; a) a necessidade de 
interpretação estrita das competências previstas na Carta Magna; c) a inexistência 
de submissão das ações de improbidade, cuja natureza é civil, ao foro por prerro-
gativa de função; e, d) o reconhecimento do efeito vinculante e eficácia erga omnes  
na ADI n.º 2.797.
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Além dessa questão de natureza predominantemente processual, levantam-se ou-
tras de natureza material ou, mais especificamente, as relativas à efetiva caracteri-
zação da improbidade administrativa. Uma delas, talvez a mais polêmica, refere-se 
à ausência de efetivo prejuízo ao patrimônio público. A outra se refere à indispo-
nibilidade dos bens, em face do disposto nos artigos 6° e 7º, parágrafo único, da  
Lei de Improbidade Administrativa.

Enquanto os debates prosseguem, os gabinetes ficam abarrotados de procedimentos e 
a sobrecarga de recursos se mostra evidente, sem esquecer que a certeza da impunida-
de grassa em várias esferas do Poder causando indignação da sociedade, alimentada 
pela noticia desavisada de que “quem tem dinheiro ou poder não vai para a cadeira”, 
formando, assim, um ambiente de desalento, de desesperança, atingindo diretamen-
te a Instituição Ministerial que, sem sombra de dúvida, tem papel fundamental na 
eficácia e na eficiência do sistema de justiça.

Desconhece-se um levantamento estatístico que possa demonstrar com fidelidade o 
número de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa ajuizadas em 
todo país, mas o certo é que tal indefinição funciona como estímulo a prática de atos 
ilícitos contra a administração pública, dificultando assim o combate à tantas práti-
cas ilícitas tão nocivas à defesa do patrimônio público.

Considerações finais

É imperioso asseverar que o momento atual está a exigir uma efetiva atuação do sis-
tema de justiça, sem se esquecer que o Poder Público precisa ultrapassar práticas 
só ajustadas ao combate a formas de ilicitudes tradicionais, fazendo frente a novas 
modalidades do agir ilicitamente, que se utilizam, até, de recursos tecnológicos de 
última geração, visando ao desfalque do patrimônio público, mesmo que, para tanto, 
deva superar o sistema que fundamenta a distribuição de competência; a exigência 
da simetria no estabelecimento da competência para o julgamento das ações de im-
probidade; o principio da hierarquia judiciária; o reconhecimento da competência 

implícita complementar; e mesmo o tratamento diferenciado que se atribui ao agente 
político ímprobo.

O fato é que os Tribunais, pela sua própria natureza e condições do seu funcionamen-
to não se mostram, nesse momento de interesse social de enfrentamento da improbi-
dade administrativa, como a melhor solução do problema, bem diversamente do que 
ocorre com os juízos do primeiro grau de jurisdição, de número maior e aptos à pronta 
especialização no trato das causas dessa natureza, quais sejam, as que tenham por 
objeto a improbidade administrativa.

No aspecto da eficácia e da efetividade da aplicação da lei de improbidade adminis-
trativa, várias questões necessitam de adequado tratamento jurídico e, com certeza, 
despertarão no leitor a curiosidade de acompanhar o desenrolar desse embate que 
busca alcançar o agente político que, calcado em desvio ético, pratica atos de impro-
bidade e trata o patrimônio público com descaso, sob o argumento de que referido 
patrimônio não pertence a ninguém especificamente.

O impasse permanece; a solução caminha a passos lentos; e a realidade vem a galope.

A questão está posta e uma solução com característica de definitividade precisa ser 
encontrada urgentemente, mesmo porque a conduta ímproba é atentatória ao Estado 
Democrático de Direito.
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a proteção ao direito dos idosos e das pessoas  
com deficiência

Se por um lado a Constituição Federal, promulgada em 1988,  foi generosa com o Mi-
nistério Público ao ampliar o seu leque de atuação, atribuindo-lhe, dentre outras, a 
função de promover a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem 
como constitucionalizando e ampliando o rol  de  interesses difusos e coletivos, então 
previstos na Lei nº 7.347/85,  por outro lado, legou-lhe enorme desafio, devido ao 
histórico de afronta aos mesmos, apesar da contundência de textos legais que vigo-
ram Brasil e Mundo afora, desde muito antes.

E tanto isso é verdade que mais de vinte anos se passaram e os temas ainda são objeto 
de verdadeiras batalhas jurídicas e sociais, não obstante a tenacidade do Ministério 
Público, aliado aos que perfilam ao seu lado na promoção desses interesses.

Na verdade, dos conflitos judiciais historicamente consagrados através da fórmu-
la “Tício versus Caio”, passamos ao enfrentamento  de demandas sociais que en-
trechocam verdadeiros interesses de massas, que costumam sacrificar as mais 
vulneráveis, exigindo, portanto, contínua busca de meios e respostas adequadas  
para a sua promoção.

Aliás, ampliando a análise para um contexto maior do que os limites territoriais bra-
sileiros, a globalização, nesse aspecto, se mostra como um fator muito preocupante, 
na medida em que, diminuindo a efetiva soberania das nações, universaliza, via de 
regra,  o viés econômico como aquele que molda as diretrizes em torno de interesses 
que ocupam a “zona cinzenta”  onde são fabricadas, rotineiramente, significativas 
mudanças que interferem em todo o mundo e  que o direito internacional de antiga-
mente não consegue penetrar.

No que tange, mais especificamente,  aos segmentos da população que nos incumbe 
discorrer, importante assinalar que a Carta Magna cuida em velar pela promoção das 



A proteção ao direito dos idosos e das pessoas com deficiência
Luiz Antônio de Souza Silva
Sandra Maria Ferreira de Souza 1

4
1

1
4
0

pessoas com deficiência e idosos, através de vários dispositivos espalhados em seu 
bojo, visando garantir-lhes   respeito e dignidade, mediante o desenvolvimento de 
sua capacidade e a  satisfação de suas necessidades, fatores  essenciais ao exercício 
da cidadania.

Contudo, mesmo que a relevância seja explícita, a implementação da política social 
decorrente, nos vários aspectos que implicam a garantia dos direitos das pessoas com 
deficiência e idosas, ao longo do tempo, ocorre com grande vagar, razão pela qual a 
eficiência da atuação do Ministério Público pode muito contribuir para acelerá-la. 
Mas como?

em busca na efetividade na proteção:

“...Devemos estar conscientes de nossa responsabilidade; é nosso dever contribuir 
para fazer que o direito e os remédios legais reflitam as necessidades, problemas e 
aspirações atuais da sociedade civil; entre essas necessidades estão seguramente 
as de desenvolver alternativas aos métodos e remédios tradicionais, sempre que 
sejam demasiado caros, lentos e inacessíveis ao povo; daí o dever de encontrar al-
ternativas capazes de melhor atender às urgentes demandas de um tempo de trans-
formações sociais em ritmo de velocidade sem precedentes”1

Primeiramente, é necessário reconhecer que apesar de todos os esforços desenvol-
vidos, pelas várias questões que importam ao resultado, em linhas gerais, se muitos 
avanços ocorreram, isso não impediu que, em termos conjunturais, contudo, a sa-
tisfação de necessidades no que tange, por exemplo, a serviços universais, constitu-
cionalmente públicos, como saúde e educação, tenha ganhado, nos últimos tempos,  
forte apelo para serem consumidos junto à iniciativa privada.

E isso é muito emblemático, pois, em se tratando de serviços públicos essenciais, 
não parece razoável que se tenha tamanha separação entre quem “pode” usufruir de 
um e quem necessita usufruir do outro, já que acaba se transformando em “sonho de 
consumo”  aquilo que é fundamental ao ser humano,  pois, não raro, diz  respeito ao 
seu  próprio direito à vida. 

1 CAPELETTI, Mauro. os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à justiça. Revista de 

Processo, nº 74, abril-junho/1994, RT, pp. 82-97.

Uma premissa basilar, portanto, à Instituição, nesse aspecto, é assimilar  o tamanho 
da  dimensão de sua  responsabilidade socialmente transformadora no que concerne 
à incumbência de zelar  pelos “serviços de relevância pública”, conforme insculpido 
no artigo 129, II, da Constituição Federal.

Nesse contexto, deve-se levar em consideração que as violências que são praticadas 
em detrimento da cidadania, decorrem, em grande parte, da violência estrutural, em-
butida nos sistemas político, social e econômico, ou, então, da violência institucional, 
essa considerada como a má execução ou omissão na realização de políticas sociais 
que incumbe ao Estado, como saúde, educação, segurança, dentre outras. 

Nessa linha, é importante reconhecer valorosos instrumentos  que foram confiados ao 
Ministério Público, como o inquérito civil e a ação civil pública, revestidos de meios 
que possibilitam melhor perseguir a  eficácia, valendo ressaltar, dentre outros, a im-
portância dos poderes notificatórios e requisitórios conferidos, assim como a salutar 
possibilidade de compromissar ajustamentos de conduta, dentre outros instrumen-
tos  que, conjuntamente, se constituem em forte base de atuação para a realização da 
missão institucional, no que tange ao assunto em foco.

De qualquer forma, é sempre importante salientar que os meios não se bastam  
a si mesmos!

Lembra MAZZILI2 , ao abordar a presença social do Ministério Público, que “antes de 
mais nada, é preciso dizer que as garantias, em si mesmas, não fazem uma instituição, 
se os homens que a compõem não as merecerem”.

Somando-se à atuação de outros órgãos e entidades governamentais e não governa-
mentais também voltados para a consecução de um  mesmo fim, a dimensão preconi-
zada para a atuação do Ministério Público  assume maior importância à medida que 
esse não se limite a uma atuação meramente reativa,   mesmo porque, diante das atri-
buições conferidas e confiadas e a realidade existente no que tange aos interesses que 
lhe incumbe promover, não se indignar, de ofício,  é impossível ao Ministério Público! 

2 MAZZILLI, Hugo Nigro.Regime Jurídico do Ministério Público. Saraiva, 2001.  p. 98 



A proteção ao direito dos idosos e das pessoas com deficiência
Luiz Antônio de Souza Silva
Sandra Maria Ferreira de Souza 1

4
3

1
4
2

Por tal razão, a atuação e os meios postos à disposição devem ser analisados sob uma 
ótica ativa e inclusiva, ressaltando, aliás,  que o constituinte foi extremamente feliz  ao 
não procurar limitar ou imaginar o que mais seja necessário para que essa mudança  
de paradigmas sociais efetivamente venha a ocorrer.

Aqui, faz-se menção à parte final do inciso II do artigo 129 da Constituição Federal, 
que ao referir-se às funções institucionais do Ministério Público, dentre as quais “ze-
lar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição”, deixou em aberto quanto ao que mais 
o órgão faria para alcançar sua finalidade, o que se infere  mediante as expressões 
“promovendo as medidas necessárias a sua garantia”.

A margem de liberdade confiada ao Promotor de Justiça, assim como as demais prer-
rogativas conferidas enquanto destacado agente político, tem como  razão exclusiva 
de ser justamente a atuação equilibrada, mas decidida,  visando à realização dos 
interesses que lhe incumbe promover.

Logo, estará promovendo os interesses das pessoas idosas e pessoas com deficiên-
cia, como os interesses sociais,  de modo geral, o Ministério Público, quando dedicar 
grande dose de sua energia para a defesa do patrimônio público e responsabilização 
dos usurpadores, eis que a dilapidação do erário fere mortalmente a crença na fina-
lidade da administração pública, além de possibilitar que minguem ainda mais os 
recursos que deveriam se destinar à consecução de políticas sociais.

Promove igualmente esses interesses, o Ministério Público, quando vela por políti-
cas públicas duradouras, que transcendam a figura dos transitórios administradores 
públicos,  preocupando-se em acompanhar e fazer com que a discussão e elaboração 
dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos, inclusive, envolvam a ne-
cessária participação popular3 , além de velar para que sejam  adequadamente desti-
nados recursos  para execução das políticas sociais, seja mediante aqueles recursos 
legalmente vinculados, seja intervindo, se necessário,  para observância de critérios 

3 Vide artigo 48, parágrafo único,  I,  da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000.

de razoabilidade e proporcionalidade,  quando na alocação de recursos seja patente 
o desatendimento a finalidades precípuas da administração em prol de interesses 
menos significativos.

Também promove esses interesses quando se preocupa em fazer cumprir as diretrizes 
constitucionais voltadas para um conceito mais amplo de cidadania, efetivando o con-
ceito de democracia participativa, onde a população se torna responsável mais direta 
pela formulação, execução, usufruto e fiscalização das políticas públicas. Esse fato 
muito apropriadamente se dá com os relevantes papéis atribuídos aos Conselhos res-
ponsáveis pelo controle social, cujo dinamismo muito incumbe ao Ministério Público  
promover. Na prática, não em raras situações, o poder público ainda muito tem 
funcionado como grande  algoz, criando inúmeras dificuldades, seja não criando 
os conselhos, seja implementando mecanismos de controle meramente fictícios, 
diminuindo-lhe a representatividade, manipulando-lhe a paridade, impedindo-lhe 
o funcionamento, ocultando-lhe as contas, dentre tantos empecilhos que cria para 
indevidamente sentir-se infenso ao controle social.

No caso do Ministério Público, enfim,  quanto maior for a capacidade de  reconhecer a 
parcela de responsabilidade que lhe é atribuída e, consequentemente, de envolver-se 
com a dinâmica  que o assunto importa,  mais se verá próximo  de outros atores so-
ciais, inclusive os próprios destinatários  diretos das políticas em foco, cada vez mais 
ativos  e combativos, possibilitando, assim, maior conhecimento de causa e conjuga-
ção de esforços.

É preciso dedicar algumas linhas para destacar, também, que, na condição de mero 
órgão  reagente, o Ministério Público se acostumaria a perder-se na infinidade de 
aflitivas demandas que resultam da violência interpessoal, essa que decorre das rela-
ções cotidianas e, em grande parte, é resultante de outros tipos de violências, como a 
estrutural e a institucional, antes enunciadas e que devem ser enfrentadas com vigor.

Exemplifica-se: 

Embora o ideal seja a permanência pelo maior espaço de tempo possível junto à fa-
mília, em razão do trabalho dos pais,  consolidou-se que um local adequado para um 
filho de tenra idade passar o dia  seja a creche. Porém, e um filho, maior, necessitan-
do trabalhar, que tem a responsabilidade de amparar os pais “na velhice, carência  
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ou enfermidade” e esses moram com o filho? Que providência esse filho pode ado-
tar com relação a um idoso, eventualmente “dependente ou que possua deficiência 
temporária e necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional”? 

Muitos o deixam em casa, sozinho; outros tentam institucionalizá-lo numa Institui-
ção de Longa Permanência para Idosos, outros contratam curador, outros se viram do 
jeito que dá...  E não raro a situação chega ao Ministério Público para apurar suposta 
“violência interpessoal”, consistente em “abandono” ou “maus tratos”.

Porém, desde 1994, a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842) previu como uma das 
competências dos órgãos e entidades públicos, o estímulo à criação de incentivos e 
de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de 
cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domici-
liares e outros (artigo 10, I, “b”).

Já  o Decreto nº 1.948/96, ao regulamentar a referida Política, especificou no que 
diz respeito às modalidades não asilares de atendimento, dentre elas, o Centro de 
Cuidados Diurno: “Hospital Dia e Centro Dia - local destinado à permanência diurna 
do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e necessite de assistência 
médica ou de assistência multiprofissional” (artigo 4º, II).

E quantos desses locais públicos existem no país? 

A falta desses estabelecimentos é um bom (mau) exemplo de violência institucional 
que contribui para tantas violências interpessoais e que, portanto, necessita de vigo-
roso enfrentamento.

Outro exemplo, agora já na área da pessoa com deficiência, diz respeito à  
acessibilidade:

Diuturnamente chegam notícias de falta de acessibilidade aos mais variados locais, 
ensejando a atuação do Ministério Público.

Porém, desde 2004, o Decreto 5.296, dentre outras disposições, estabelece em seu 
artigo 13, § 1º que “para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação 
para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibili-
dade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT”

Ora, não é o Ministério Público quem concede ou renova alvará de funcionamento e, 
no entanto, esse é um documento que alcança um sem número de estabelecimentos 
de uma mesma região.

Não é razoável que haja uma concentração maior de atuação em torno das autorida-
des públicas que emitem esse documento, já que alcançará grande âmbito, além de 
diminuir, em tese,  inúmeras demandas localizadas? 

Se desde 2004 os alvarás só podem ser concedidos ou renovados se o estabelecimento 
for acessível, das duas uma: ou todos os estabelecimentos estão acessíveis ou, então,  
estão sendo concedidos ou renovados alvarás sem mínima obediência à norma es-
sencial  à promoção das pessoas com deficiência.

Como isso, representa a perpetuação indefinida do sacrifício de um direito essencial, 
sem contrapartida equivalente no que tange à evolução do cumprimento do dever, 
também fundamental. Uma vez cientificados os administradores e não adotados, no 
tempo,  providências ínsitas ao seu poder de polícia para que a norma fosse cumprida,  
não estariam eles, diante da não razoável e desproporcional opção dolosa em não 
aplicar sanção correspondente aos estabelecimentos, quando a norma impõe o con-
trário, incorrendo no disposto no artigo 11, inciso II, da Lei de Improbidade Adminis-
trativa (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”)? 

Em nosso entendimento, o mérito do enfrentamento de situações como as exempli-
ficativamente expostas é que ela visa alcançar a gestão das políticas públicas, logo, 
objetivando um efetivo planejamento, que, uma vez existindo, muito contribui para 
diminuir espaços para os arautos da empulhação, que costumam sobreviver poster-
gando o real exercício da cidadania e da dignidade alheia.
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Papel do Ministério Público na implantação | fiscalização dos 
conselhos e fundos municipais dos idosos

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como “Constituição Cidadã”, in-
troduziu mecanismos de integração do povo no processo de construção e manuten-
ção do Estado brasileiro, como forma de efetivação da democracia participativa. Essa 
importante conquista advinda com a Constituição de 88, encontra-se plasmada no 
parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal quando diz,

“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”.

Mas a Constituição não se limitou a cuidar da democracia representativa, trouxe, 
também, dispositivos que, efetivamente, asseguram a participação popular na esfera 
da Administração Pública, especialmente, quando prevê o principio da descentrali-
zação político-administrativa, assegurando por vários meios, a participação popular 
na gestão e no controle das políticas públicas.

Dessa forma, definiu em vários de seus dispositivos, a missão constitucional das so-
ciedades civis de fiscalizar, controlar, discutir, colaborar e participar na gestão da 
coisa pública, exercendo assim, uma cidadania responsável e construtiva que assu-
me a co-responsabilidade de gestão do Estado.

Essa nova forma de relação entre Estado e indivíduos trouxe mudanças que possi-
bilitaram o fortalecimento dos direitos e garantias individuais, culminando com a 
eclosão dos direitos sociais. E, o ponto alto de conquistas desses direitos veio, exata-
mente, com os mecanismos de participação popular na administração pública, tais 
como o orçamento participativo, as audiências públicas e, como fenômeno cada vez 
mais crescente, os Conselhos de Direitos.

Portanto, são os conselhos fóruns legitimos de participação e a forma que os seg-
mentos sociais encontraram para se fazerem representar. Trata-se de espaços legais 
reconhecidos pelo Estado em que a sociedade civil pode exercer sua cidadania e ter 
seus direitos conquistados para além do voto. 

Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garantiu a participação popular nas 
discussões acerca da gestão pública, incumbiu ao Ministério Público a defesa do regi-
me democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput). 

Assim, ao assumir a missão de defesa do regime democrático e, considerando que 
uma das formas mais significativas de democracia participativa materializa-se na 
constituição de conselhos, deve o Ministério Público garantir sua criação e funciona-
mento e estimular a participação da sociedade nos mesmos. 

No caso dos Conselhos de Idosos, não resta dúvida, de que a atuação resolutiva do 
Ministério Público comprometida com a criação, constituição e funcionamento dos 
conselhos, tem se mostrado decisiva para a efetivação do previsto nos artigos 5º e 6º 
da Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994, que dispôs sobre a Política Nacional do Idoso 
e criou o Conselho Nacional do Idoso.

Ocorre que ainda hoje, isto é, 18 anos depois da edição da lei que previu a criação dos 
conselhos, encontramos inúmeros municípios espalhados pelo país afora que ainda 
carecem da existência dos conselhos do Idoso, demonstrando assim, que apenas a 
previsão legal não garante seu cumprimento. Esse cenário tem se modificado a medi-
da que o Ministério Público tem se especializado e atuado com eficiência.

Por outro lado, constatam-se ainda, municípios que criaram seus conselhos, mas que 
efetivamente, não foram implementados e não funcionam, isto é, não saíram do pa-
pel. Nesse caso, muitas vezes, o poder público age como se tivesse feito sua parte e as 
dificuldades enfrentadas não lhe dizem mais respeito.

Nesse cenário, um dos argumentos apresentados aos obstáculos enfrentados, reside 
na inexistência no âmbito municipal “de organizações representativas da sociedade 
civil ligadas à área”, para composição do conselho, haja vista sua formação paritária, 
com função deliberativa – art. 6º da Lei 8842 de 04.01.1994.

Ora, sabemos que o processo de participação dos segmentos sociais tem implicações 
históricas em anos de repressão e, por isso, cabe também ao poder público, garantir e 
estimular o exercício da cidadania, através da formação de associações e/ou entida-
des representativas, para que os movimentos sociais tenham condições de dialogar 
com o poder público e, a partir dessa relação, criar estratégias para a conquista de 
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direitos. Portanto, necessário se faz incentivar e fortalecer a prática da participação 
popular, para o pleno exercício de cidadania.

Por sua vez, o Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1º.10.2003 – veio reforçar, - nove 
anos depois da lei que criou o Conselho Nacional do Idoso, - a necessidade de criação 
e funcionamento dos conselhos estaduais e municipais e, reconheceu, ao lado do 
Ministério Público e da Vigilância Sanitária, o papel fiscalizatório do conselho e com-
petência específica para a construção das políticas públicas de atendimento ao idoso.

O Estatuto do Idoso previu ainda, em seus artigos 84 e 115, a criação do Fundo 
Nacional do Idoso, entretanto, o mencionado fundo só foi efetivamente instituído 
em 20 de janeiro de 2010, através da Lei nº 12.213. Com efeito, o Fundo destina-se 
a financiar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas assegurar a seus di-
reitos sociais e criar condições para promover a autonomia, integração e participação 
efetiva na sociedade.

Estabeleceu as possíveis receitas que comporão o Fundo, bem como autorizou a de-
dução do imposto de renda devido por pessoas físicas e jurídicas as doações efetua-
das aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso. Atribuiu a competência 
de gestão do Fundo Nacional do Idoso ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa, a quem caberá fixar os critérios para sua utilização. 

De fato, a existência de um fundo específico possibilita o efetivo controle social da 
atuação do poder público, especialmente com a fiscalização do Ministério Público 
sobre suas atividades, inclusive, com relação à aplicação dos recursos dos fundos, 
sem prejuízo da fiscalização prevista pela Receita Federal.

Nesse contexto, o Ministério Público pode e deve lançar-se em defesa da criação e 
funcionamento dos conselhos e fundos neste país, especialmente, em razão da mis-
são constitucional de defesa do regime democrático que lhe foi conferida, além dos 
diversos instrumentos jurídicos disponíveis que possibilitam a tutela de direitos, 
como o Inquérito Civil, as Recomendações e, sobretudo, o Compromisso de Ajusta-
mento de Conduta.

Na consecução da Política do Idoso, cumprir as diretrizes da legislação federal e esta-
dual vigente, é o mínimo que se pode fazer, cabendo ao Ministério Público potencia-
lizar o exercício da democracia e viabilizar a construção da cidadania plena, exigindo 
dos Poderes Executivo e Legislativo a criação e implementação efetivas dos Conselhos 
e respectivos fundos municipais da pessoa idosa, usando, para tanto, todos os instru-
mentos de que dispõe, acionando o Judiciário ou mesmo atuando extrajudicialmente. 
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Pec Nº 37/2011: um retrocesso institucional

Introdução

A Constituição Republicana de 1988 definiu o Ministério Público como uma “insti-
tuição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a de-
fesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis” (art. 127). Em termos mais simples, o Diploma Magno conferiu ao Mi-
nistério Público a nobre missão de defender a sociedade brasileira, inclusive contra 
os abusos e arbitrariedades praticadas por agentes do Estado em afronta direta aos 
direitos fundamentais individuais e coletivos lato sensu, dotando- lhe, para tanto, 
das garantias3 necessárias ao fiel cumprimento desse desiderato.

Além de outras importantes funções institucionais, o legislador constituinte conferiu 
ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública (art. 129, I), o poder-dever 
de exercer o controle externo da atividade policial (art. 129, VII) e o de executar di-
ligências investigatórias (art. 129, VI, VIII, IX), atribuição esta que encontra farta 
guarida na legislação infraconstitucional (arts. 4o, parágrafo único, e 474, ambos do 
CPP; arts. 26, 27, parágrafo único, I, e 80, todos da Lei no 8.625/93; arts. 7o e 8o da 
Lei Complementar no 75/93; art. 201, VI e VII, do ECA; art. 74, VI, do Estatuto do 
Idoso; art. 29 da Lei no 7.492/86; Resoluções 20/2007 e 13/2006, ambas do CNMP).

1 Benedito Torres Neto Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás.
2 Vinícius Marçal Vieira Promotor de Justiça no Estado de Goiás; Membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado; Ex-

-Delegado de Polícia do Distrito Federal.
3 Ad exemplum: vitaliciedade; inamovibilidade; irredutibilidade de subsídio e independência funcional (arts. 127, § 1o, e 128, § 5o, I, a, b e c, 

ambos da CF/88).
4 Sobreleva anotar que o Código de Processo Penal, desde os idos de 1941, atribuiu ao Ministério Público claros poderes investigatórios ao 

preceituar que, se “julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção”, poderá o 

parquet “requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-lo” (art. 47).
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Da teleologia do arcabouço normativo reportado, promana límpida a legitimação 
ministerial para a efetivação de uma vasta gama de medidas de cunho nitidamente 
investigatório, a exemplo da notificação de testemunhas, da requisição de informa-
ções, exames, perícias, documentos e auxílio de força policial. Por tudo isso, na linha 
intelectiva de BRUNO CALABRICH, “tanto a LC 75/93 quanto a Lei 8.625/93, como 
se percebe com sua simples leitura, são cristalinas, didáticas e redundantes até, ao 
declinarem, em diversos incisos, os atos de investigação que o Ministério Público 
pode praticar”5, entendimento que, diga-se en passant, rotineiramente vem sendo 
hancelado pelo Supremo Tribunal Federal6 e pelo Superior Tribunal de Justiça7.

Não obstante, um retrocesso inconstitucional estampado na proposta de emenda 
constitucional (PEC) no 37/2011 pretende dilacerar os poderes constitucionais do 
parquet – guardião das cláusulas pétreas –, retirando-lhe suas funções investigató-
rias, e dotar as polícias federal e civil da perniciosa privatividade para a apuração de 
delitos e contravenções.

É sobre isso que, sucintamente, dissertaremos nesse átimo.

5 Investigação Criminal pelo Ministério Público: uma Renitente e Brasileira Polêmica. Temas Atuais do Ministério Público: A Atuação do Parquet 

nos 20 anos da Constituição Federal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 620.
6 “(...) 1. Legitimidade do órgão ministerial público para promover as medidas necessárias à efetivação de todos os direitos assegurados pela 

Constituição, inclusive o controle externo da atividade policial (incisos II e VII do art. 129 da CF/88). Tanto que a Constituição da República 

habilitou o Ministério Público a sair em defesa da Ordem Jurídica. Pelo que é da sua natureza mesma investigar fatos, documentos e pessoas. 

Noutros termos: não se tolera, sob a Magna Carta de 1988, condicionar ao exclusivo impulso da Polícia a propositura das ações penais públicas 

incondicionadas; como se o Ministério Público fosse um órgão passivo, inerte, à espera de provocação de terceiros. 2. A Constituição Federal 

de 1988, ao regrar as competências do Ministério Público, o fez sob a técnica do reforço normativo. Isso porque o controle externo da atividade 

policial engloba a atuação supridora e complementar do órgão ministerial no campo da investigação criminal. Controle naquilo que a Polícia 

tem de mais específico: a investigação, que deve ser de qualidade. Nem insuficiente, nem inexistente, seja por comodidade, seja por cumplici-

dade. Cuida-se de controle técnico ou operacional, e não administrativo-disciplinar. (...) Noutros termos: ambas as funções ditas ‘institucionais’ 

são as que melhor tipificam o Ministério Público enquanto instituição que bem pode tomar a dianteira das coisas, se assim preferir. (...).” (HC 

no 97.969/RS, 2a Turma do STF, Rel. AYRES BRITTO, unânime, DJe 23.05.2011). Em idêntico sentido: HC no 85.419, Rel. CELSO DE MELLO; 

HC 91.661, Rel. Min. ELLEN GRACIE.
7 “(...) É firme a compreensão deste Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Ministério 

Público, como titular da ação penal pública, pode realizar investigações preliminares ao oferecimento da denúncia (...)” (HC no 109762/MA 

(2008/0141279-9), 6a Turma do STJ, Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, unânime, DJe 01.07.2011), sendo certo que “a participação de 

membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.” 

(Súmula no 234 do STJ).

A investigação direta pelo MP e a PEC nº 37/2011

Da lavra do Deputado Federal Lourival Mendes, delegado de polícia8 do Estado do 
Maranhão, a PEC no 37, datada de 08 de junho de 2011, almeja conferir uma “priva-
tividade” às polícias federal e civil no que concerne à apuração das infrações penais, 
a teor do que se colhe do seu texto:

Art. 1o. O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:

Art. 144

§ 10. A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1o e 4o deste artigo, incu-
bem privativamente às policias [sic] federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, 
respectivamente.

Prima facie, pode-se afirmar que a proposta de emenda constitucional em foco peca 
por trazer consigo a pecha do corporativismo, na medida em que, logo no primei-
ro parágrafo da exposição de motivos apresentada pelo seu autor, está assentado 
o propósito único de retirar do Ministério Público – o maior interessado na esmera 
apuração das infrações penais, tendo em vista a sua especial condição de titular da 
ação penal pública – a atribuição de conduzir investigações criminais por vontade 
própria, mantendo-se incólume, contudo, os poderes investigatórios conferidos a ou-
tros órgãos, in verbis:

Preliminarmente, devemos ressaltar que as demais competências ou atribuições 
definidas em nossa Carta Magna, como, por exemplo, a investigação criminal por 
comissão parlamentar de inquérito, não estão afetadas, haja vista o princípio que 
não há revogação tácita de dispositivos constitucionais, cuja interpretação dever 
ser conforme. Dessa forma, repetimos que, com a regra proposta, ficam preservadas 
todas as atuais competências ou atribuições de outros segmentos para a investiga-
ção criminal, conforme já definidas na Constituição Federal.9

8http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189077
9http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965
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Conquanto a confessada intenção do autor da PEC no 37/2011 tenha sido vedar “ape-
nas” ao Ministério Público a realização de investigações criminais, transformando-se 
em emenda constitucional, certamente, além da exclusão do poder investigatório do 
parquet, serão tolhidas também as investigações realizadas por outras instituições 
públicas sempre que da apuração do fato investigado surgir a notícia de algum crime 
ou que o fato em si seja tipificado como tal, haja vista que a apuração das infrações 
penais serão afetas “privativamente” às polícias federal e civil.

Com isso, serão extirpadas do mundo jurídico, por exemplo, as investigações realiza-
das pela Receita Federal (no que importa à repressão ao contrabando e descaminho), 
pelo Ministério do Trabalho (no que diz respeito às ações fiscais coordenadas pela 
Secretaria de Inspeção do Trabalho com a finalidade de erradicar o trabalho escravo), 
pelo Conselho Tutelar (no que tange à apuração dos fatos criminosos praticados con-
tra crianças e adolescentes10), pelo IBAMA e demais órgãos de proteção ambiental 
(no que se refere à repressão dos delitos contra o meio-ambiente), pelo Poder Legis-
lativo (com relação aos delitos cometidos nos edifícios da Câmara dos Deputados11) e 
pelo Poder Judiciário (no caso de crime cometido na sede do STF, hipótese em que o 
inquérito será presidido pelo próprio tribunal12), sempre que se estiver diante de uma 
notitia criminis.

Do mesmo modo, as atividades levadas a cabo pelo Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (COAF) e pela Controladoria Geral da União (CGU) serão fortemente 
dilaceradas, haja vista que a atuação destes órgãos se dá eminentemente na detecção 
e prevenção de crimes de lavagem de dinheiro e de atos de improbidade administra-
tiva (desvio de recursos públicos, malversação do erário, etc.), que, na maioria das 
vezes, também configuram crimes. Assim, COAF e CGU, com a transformação da PEC 
no 37/2011 em emenda constitucional, ao se depararem com fatos que se revestem 
de alguma aparência delitiva, deverão paralisar os seus trabalhos e remetê-los à polí-
cia para a condução dos procedimentos investigatórios, o que embargará ainda mais 

10 Arts. 136 e 194, ambos do ECA.
11 Note-se que o art. 269 do Regimento Interno da Câmara atribui ao “diretor de serviços de segurança” e ao “Corregedor” (se o indiciado ou 

preso “for membro da Casa”) a instauração de “inquérito”, com a utilização do “CPP” e dos “regulamentos policiais do Distrito Federal”, para a 

investigação de “delitos” praticados em seus edifícios.
12 Art. 43 do Regimento Interno do STF.

 

a já sucateada13 atividade policial e redundará, inexoravelmente, no aumento dos 
índices de impunidade.

Até mesmo os “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais” (art. 58, 
§ 3o, CF/88) que são afetos constitucionalmente às Comissões Parlamentares de In-
quérito (CPIs) ficarão reduzidos aos estritos lindes das apurações de fatos políticos 
e de singelas irregularidades administrativas, “pois se uma investigação de CPI tan-
genciar uma investigação de crime, ela não poderá avançar, pois tal finalidade de 
esclarecer possíveis crimes torna-se-ia ‘privativa’ da polícia”14.

A inconstitucionalidade chapada da proposta de emenda constitucional em tela não 
passou despercebida ao acurado estudo do parlamentar VIEIRA DA CUNHA – no que 
já foi acompanhado pelos Deputados Federais Luiz Couto15 e Onyx Lorenzoni16 –, o 
qual, ao propor a emenda substitutiva17 à PEC no 37/2011, pontuou que a sua reda-
ção original “afasta, portanto, qualquer atividade investigatória de fatos com reper-
cussão penal das polícias militares, rodoviária e ferroviária federal, além das polícias 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e de outras casas legislativas”, acen-
tuando, ademais, que:

(...) a proposta de emenda original incorre em grave incoerência sistêmica, afron-
tando até mesmo a possibilidade do Parlamento manejar as CPIs que venham a de-
saguar na apuração de prática de infrações penais, tornando letra morta o instituto 
constitucional preceituado no artigo 58, § 3o da Constituição Federal. (...) Eventu-
al supressão das atribuições complementares e concorrentes de todos e cada um 
destes entes na investigação criminal, além de contraditória com outros disposi-
tivos constitucionais, seria ilógica. Qualquer passo neste sentido, por outro lado, 
ainda que parcial, prejudicaria, enormemente, no mérito, a eficiência e eficácia da 
persecução criminal, atentando, desta forma, contra o bem comum e à Justiça.18

13 “Que a polícia brasileira em linhas gerais está sucateada, com agentes mal remunerados e muitas vezes despreparados é fato conhecido e 

largamente comentado”, afirmaram FERNANDA SALLES FISHER e RODRIGO JÚLIO CAPOBIANCO (A Descentralização da Atuação nas Investi-

gações Policiais junto ao Crime Organizado. Crime Organizado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 419).
14 ÁVILA, THIAGO ANDRÉ PIEROBOM. PEC n. 37/2011: sobre sua inconveniência político-administrativa e sua impossibilidade jurídico-consti-

tucional. Nota Técnica da AMPDFT sobre a proposta de emenda constitucional em estudo.
15 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=530106
16 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=530191
17 O substitutivo tem a seguinte redação: “ Art. 1° O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte: ‘§ 10: Art. 144 (...) 

§ 10. A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1° e 4° deste artigo incumbem às polícias federal e civis dos Estados e do Distrito 

Federal, ressalvadas as competências e atribuições investigativas do Ministério Público definidas em lei e derivadas da Constituição Federal’”.
18ht tp://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas; jsess ionid=ACDB71CD1D48246F42DECAD5E7FA085B 

.node2?idProposicao=507965
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Fica evidenciado, dessarte, que a finalidade perseguida com a fustigada proposta de 
emenda constitucional é a alteração de um entendimento há muito sedimentado no 
ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, para que 
seja inaugurada, na seara dos poderes investigatórios, no lugar da harmonização, a 
exclusividade, com todos os reflexos nocivos que lhe são peculiares. Nesse prisma, 
repise-se à exaustão, a expressão “privativamente”, utilizada na redação original da 
PEC, denota que somente as polícias federal e civil poderão efetuar a apuração das 
infrações penais, relegando todas as demais instituições, “afinal, privativo, no plano 
semântico, é aquilo afeto a apenas um sujeito ou objeto”19.

Noutro giro, calha assinalar que o Ministério Público é a instituição constitucional-
mente vocacionada à tutela dos interesses sociais difusos (notabilizando-se aqui o 
“direito à segurança” – arts. 6o e 144 da CF/88), dos direitos fundamentais indis-
poníveis e, em última análise, das cláusulas pétreas, o núcleo duro da Carta Política 
sobre o qual o legislador constituinte não admitiu sequer a deliberação acerca de 
emenda constitucional tendente a aboli-lo (art. 60, § 4o, da CF/88).

Não foi outra a razão que impulsionou o atual presidente da Suprema Corte brasilei-
ra, o Min. Carlos Ayres Britto, em estudo reproduzido na Revista do Ministério Públi-
co (no 20, julho/dezembro de 2004, p. 476/478), a identificar o Ministério Público 
pós/88 como o “fiador” das cláusulas pétreas, qualidade que, por si só, impede a 
supressão das suas prerrogativas, na senda dos excertos abaixo citados:

As cláusulas pétreas da constituição não são conservadoras, mas impeditivas do 
retrocesso. São a salvaguarda da vanguarda constitucional... a democracia é o 
mais pétreo dos valores. E quem é o supremo garantidor e fiador da democracia? O 
Ministério Público. Isto está dito com todas as letras no art. 127 da Constituição. Se 
o MP foi erigido à condição de garantidor da democracia, o garantidor é tão pétreo 
quanto ela. Não se pode fragilizar, desnaturar uma cláusula pétrea. O MP pode ser 
objeto de emenda constitucional? Pode. Desde que para reforçar, encorpar, aden-
sar as suas prerrogativas, as suas destinações e funções constitucionais.20

19 Trecho da Nota Técnica emitida pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministério Públicos dos Estados e da União (CNPG) sobre 

a questão.
20 Apud JATAHY, CARLOS ROBERTO DE C. 20 anos de Constituição: O Novo Ministério Público e suas perspectivas no Estado Democrático de 

Direito. Temas Atuais do Ministério Público: A Atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2008, p. 11.

 

21 Sobre o aludido princípio, FÁBIO KONDER COMPARATO (A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2001, p.406) aduz 

que “em matéria de direitos humanos, não se admitem regressões, por meio de revogação normativa, ainda que efetuada por diplomas jurídicos 

de hierarquia superior àquele em que foram tais direitos anteriormente declarados.” 
22 http://www.conamp.org.br/Lists/Notcias/DispForm.aspx?ID=1645
23 A instrução de procedimentos investigatórios com vistas a tutelar direitos individuais indisponíveis e difusos (segurança pública, p.ex.) é 

tarefa constitucional tipicamente afeta ao Ministério Público. Atente-se, todavia, para o fato de que até mesmo as investigações efetuadas por 

meio dos inquéritos civis ficarão extremamente reduzidas com a PEC no 37/2011, pois que não poderão tangenciar fatos que também tenham 

repercussão na esfera criminal. 
24 “A cifra negra seria a diferença entre a criminalidade real, quantidade verdadeira de delitos cometidos em uma época (ainda que não per-

cebidos ou não punidos pelo sistema) e a criminalidade aparente (que é a criminalidade conhecida pelos órgãos de controle social). É, assim, 

todo um conjunto de delitos que não são percebidos pelo sistema criminal.” (CASTRO, LOLA ANIYAR DE. Criminologia da reação social. Rio de 

Janeiro: Forense, 1983. p. 67-68). 

A vergastada proposta de emenda constitucional, para além de buscar o decotamen-
to inconstitucional de cláusula pétrea (na proporção em que diminui a efetividade do 
direito constitucional difuso à segurança pública e retira atribuições do MP), viola 
cabalmente o princípio que estabelece a proibição de retrocesso21 em matéria cons-
titucional ao subtrair do “fiador da democracia” o importante papel de investigar e 
buscar reprimir as infrações penais que assolam mais gravemente o Estado Demo-
crático de Direito, especialmente as praticadas por organizações criminosas, milícias 
e detentores de poder político, esvaziando-se, por conseguinte, a tutela integral da 
ordem jurídica (art. 127, CF/88).

Ainda sob esse prisma, a já apelidada “PEC da Impunidade”22 faz tabula rasa da dis-
posição constitucional segundo a qual o Ministério Público é uma instituição “per-
manente” incumbida da proteção do cerne intangível da Carta Maior, isso porque a 
contundente redução da atribuição mais caracterizadora de seu perfil constitucio-
nal23 equivale ao “furto” de sua própria essência.

Em outras palavras: o legislador constituinte originário formatou o Ministério Pú-
blico como uma instituição “permanente” (insuprimível!) e confiou a ela a defesa 
dos direitos coletivos (em sentido amplo) e individuais indisponíveis, dotando-a das 
garantias e dos instrumentos (procedimentos investigatórios; poder de requisição; 
controle externo da atividade policial; exercício privativo da ação penal, etc.) ne-
cessários para o cumprimento desse mister. O legislador constituinte derivado, por 
outro lado, movido por interesses puramente classistas (para dizer o mínimo), aten-
tando contra o projeto constitucional originário e violando cláusulas pétreas, preten-
de suprimir a natureza constitucional do parquet e diminuir o espectro de proteção 
do direito fundamental social à segurança pública (arts. 6o, caput, e 144, caput, da 
CF/88), o que, sem sombra de dúvida, implicará o incremento da cifra negra.24
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Assim sendo, impende salientar uma vez mais que o Ministério Público, diferente-
mente dos organismos policiais, detém um largo rol de garantias constitucionais que 
lhe dão substrato para investigar com independência e eficiência delitos que a auto-
ridade policial, por sua conformação constitucional estritamente vinculada ao Poder 
Executivo, não é capaz de apurar. Nesse contexto, destaca-se a indagação formulada 
pelo Deputado Vieira Cunha, na ocasião do voto apresentado à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC) acerca da PEC no 37/2011, nos termos que se 
seguem:

(...) a carreira policial clama por autonomia, na medida em que se encontra hoje li-
gada a interesses de governantes e representantes do Executivo. Ora, se a categoria 
reconhece tal dependência e vinculação, como atribuir a este órgão a competência 
privativa para a investigação criminal, sem prejudicar a apuração de delitos que exi-
jam um certo distanciamento dos demais Poderes da República?25

Portanto, a privatividade das polícias federal e civil para a apuração de crimes, mu-
tatis mutandis, equivale à negação do regramento maior que preconiza ser função  
institucional do Ministério Público a promoção da ação penal pública e o exer-
cício do controle externo da atividade policial e representa um retrocesso incons-
titucional sem precedentes na história da sociedade brasileira, que tem, no órgão 
ministerial, a última trincheira para a salvaguarda dos seus direitos fundamentais  
mais comezinhos.

De mais a mais, não se olvide que “a teoria dos poderes implícitos explica que a Cons-
tituição Federal, ao outorgar atribuições a determinado órgão, confere-lhe, implici-
tamente, os poderes necessários para a sua execução”26. Dessa forma, do disposto 
no art. 129, I, do Pacto Social de 1988, emana, por razões óbvias, lógicas e jurídicas 
o poder investigatório do Ministério Público, que agora, por interesses inconfessá-
veis27, pretende-se abolir.

25 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=530144
26 RHC no 25475/SP (2009/0030646-8), 5a Turma do STJ, Rel. JORGE MUSSI, unânime, DJe 16.11.2010.
27 “Num tema tão sensível e caro à efetiva realização da justiça, não pode haver espaço para ingenuidades. A tese da impossibilidade da inves-

tigação direta pelo Parquet tem sido levada aos tribunais, via de regra, pela defesa de acusados de alto coturno: políticos, grandes empresários, 

agentes públicos com notável poder dentro da estrutura do Estado, muitos dos quais com direito a foro por prerrogativa de função (o caso do 

deputado Remi Trinta, outrora mote principal dos debates no STF, talvez seja o caso mais emblemático). Além desses, tem sido costume invocar 

a tese em casos envolvendo autoridades policiais (delegados de polícia e agentes), denunciadas com base em investigações diretas do MP.” 

(CALABRICH, BRUNO. Op. cit. p. 604-605). 

  

28 No mesmo sentido: HC 91661, 2a Turma do STF, DJe-064 publicado em 03/04/2009.
29 ÁVILA, THIAGO ANDRÉ PIEROBOM. Op. cit. 
30 Colha-se, por exemplo, o disposto no art. 327 do Codice di Procedura Penale: “Art. 327. Direzione delle indagini preliminari. 1. Il pub-

blico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di 

reato, continua a svolgere attivita` di propria iniziativa secondo le modalita` indicate nei successivi articoli.” (http://www.altalex.com/index.

php?idnot=36797).
31 A teor do que preleciona JUAN-LUIS GOMES COLOMER (apud BASTOS, MARCELO LESSA. A investigação nos crimes de ação penal de iniciativa 

pública (papel do ministério público). Uma abordagem à luz do sistema acusatório e do garantismo. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 53): 

“La doctrina alemana considera como ayudantes Del Ministerio Fiscal, en la realización de los actos propios del procedimiento de 

averiguación o preparatorio, a las siguientes autoridades y funcionarios: la Policía, el juez Investigador, y las autoridades que prestan 

ayuda judicial. 1. LA POLICÍA: Es él órgano ayudante de más importancia (...) Como obligaciones generales, la Policía tiene las dos siguien-

tes: 1) Practicar de oficio todas las ordenaciones que no permitan aplazamiento, con el fin de prevenir el ocultamiento des asunto (...), enviando 

inmediatamente los resultados al Fiscal; 2) Debe practicar todas las investigaciones que le ordene el Ministerio Fiscal (...)”.

  

Destarte, apreenda-se que os poderes investigatórios do Ministério Público não de-
correm apenas do direito objetivo, mas também da invocada teoria dos poderes im-
plícitos, tantas vezes acolhida pela jurisprudência pretoriana:

(...) PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) Há princípio ba-
silar da hermenêutica constitucional, a saber, o dos “poderes implícitos”, segundo 
o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá os meios. Se a atividade 
fim - promoção da ação penal pública - foi outorgada ao parquet em foro de priva-
tividade, não se concebe como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, 
já que o CPP autoriza que “peças de informação” embasem a denúncia. (...) (RE 
468523, Relatora Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma do STF, DJe-030 publicado em 
19/02/2010).28

No plano do direito comparado, é curial expor que a tese consubstanciada na PEC no 
37/2011 “não encontra respaldo em nenhum outro ordenamento jurídico do mundo. 
Em todos os países civilizados, o Ministério Público se responsabiliza por assegurar o 
sucesso da investigação criminal, pois esse é o elemento central do sucesso da ação 
penal”29. Assim, o que se encontra no direito alienígena, por via de regra, é que o 
Ministério Público dirige a investigação e dispõe diretamente da polícia judiciária.30

Nessa vereda, merece ser posto em relevo que na Itália (art. 327 do CPP italiano), em 
Portugal (art. 263 do CPP português), na Alemanha (art. 160 do CPP alemão31), na 
Suíça (arts. 15 e 16 do CPP federal suíço), na França (arts. 12 e 41 do CPP françês), no 
Chile (arts. 3o e 79 do CPP chileno) e em várias outras nações é o Ministério Público 
quem dirige a investigação criminal, no que é auxiliado pelos órgãos policiais.
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Caminhando ainda pelo campo do direito estrangeiro, prestimosa contribuição nos 
dá Ela Wiecko De Castilho, ao sublinhar a tendência mundial de conferir poderes 
investigatórios ao Ministério Público e rememorar a deliberação pontual do 8° Con-
gresso das Nações Unidas sobre o Delito, nos seguintes termos:

A tese de que o MP não pode participar da investigação criminal presta um desserviço 
à sociedade brasileira e se distancia da tendência mundial. (...) Em diversos países, 
as investigações são conduzidas pelo MP com o auxílio da Polícia. O 8° Congresso 
das Nações Unidas sobre o Delito, realizado em Havana, em 1990, aprovou a diretriz 
segundo a qual os membros do MP desempenharão um papel ativo no procedimento 
penal, incluída a iniciativa do procedimento e, nos termos da lei ou da prática local, 
na investigação dos crimes, na supervisão da legalidade dessas investigações, na su-
pervisão das execuções judiciais e no exercício de outras funções como representan-
tes do interesse público.32

Não é diversa a atuação do Ministério Público perante o Tribunal Penal Internacio-
nal, jurisdição perante a qual o “Procurador” investiga delitos e formula a acusação, 
na esteira do que preconizam os arts. 14 e 15 do Estatuto de Roma33, in ipsis litteris:

Artigo 14

Denúncia por um Estado Parte

1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar ao Procurador uma situação em que 
haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários crimes da competência do 
Tribunal e solicitar ao Procurador que a investigue, com vista a determinar se uma 
ou mais pessoas identificadas deverão ser acusadas da prática desses crimes. (...)

Artigo 15

Procurador

1. O Procurador poderá, por sua própria iniciativa, abrir um inquérito com base em 
informações sobre a prática de crimes da competência do Tribunal.

32 CASTILHO, ELA WIECKO V. DE. Investigação Criminal pelo Ministério Público. Boletim dos Procuradores da República – Ano 1 – n° 11 – Mar-

ço/99, p. 3-5.
33 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm

34 4a ed. Madrid: Trota, 2000, p. 93-104.
35 SARAIVA, WELLINGTON CABRAL. Legitimidade Exclusiva do Ministério Público para o Processo Cautelar Penal. Garantismo Penal Integral: 

questões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 168.
36 “(...) O inquérito policial é dispensável quando o Ministério Público já dispuser de elementos capazes de formar sua opinio delicti. (...)” (HC 

no 96.638/BA, 1a Turma do STF, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 01.02.2011)

  

Nesse panorama, evidenciada a inclinação universal no sentido de estabelecer uma 
participação cada vez mais ativa do Ministério Público na fase investigatória, pode-
-se afirmar seguramente que para o alcance da eficiência (exigida no art. 37, caput, 
da CF/88) no âmbito da persecução criminal é indispensável que o Ministério Pú-
blico não seja mutilado, mas, sim, fortalecido, reforçando-se, com isso, o processo 
penal acusatório e os próprios axiomas do garantismo penal preconizados por Luigi  
Ferrajoli na clássica obra Derecho y Razón34.

Com efeito, a cogitação, aventada na Itália, de retirar a ação penal do Ministério Pú-
blico e transferi-la ao Poder Executivo, bem como a aprovação de leis policialescas, 
foram expressamente apontadas por LUIGI FERRAJOLI “como movimentos de gran-
de risco para as garantias do cidadão.” Nota-se, portanto, que, “na ótica do autor, o 
protagonismo do Ministério Público é requisito para existir verdadeiro garantismo.”35

Conclusão

A malsinada PEC no 37/2011, ao estabelecer em favor das polícias federal e civil o 
monopólio da investigação criminal, transforma o então dispensável36 (arts. 27, 39, 
§ 5o e 40, todos do CPP) inquérito policial em uma espécie de conditio sine qua non 
para oferecimento da ação penal.

Com a aprovação da “PEC da Impunidade”, ficarão proibidos de efetuar investiga-
ções, sempre que se estiver diante de notitia criminis, o Ministério Público, a Receita 
Federal, o Ministério do Trabalho, o Conselho Tutelar, o IBAMA, os Poderes Legislati-
vo e Judiciário, o COAF, a CGU, etc. Bem assim, as Comissões Parlamentares de Inqué-
rito (CPIs) terão as suas atuações reduzidas aos fatos eminentemente políticos, haja 
vista que, surgindo a notícia de infração criminal, a polícia será a única instituição  
autorizada a promover a devida apuração.
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Nesse cenário, a proposta de emenda constitucional não resiste à adequada filtragem 
constitucional, por escancaradamente abolir cláusula pétrea – na proporção em que 
minimiza a efetividade do direito constitucional difuso à segurança pública e tolhe 
atribuições ministeriais reconhecidas amplamente no ordenamento jurídico – e vio-
lar o princípio que estabelece a proibição de retrocesso em matéria constitucional.

A tese esposada na PEC no 37/2011 desconsidera a inteligência do direito compara-
do que, em regra, alça o Ministério Público à condição de dirigente da investigação 
criminal. Ou seja, a PEC em exame “anda na contramão da tendência político-crimi-
nal mundial de conferir efetividade à fase da investigação mediante a aproximação 
do titular da ação penal com a atividade de recolhimento das provas necessárias para 
exercer a acusação pública”37, circunstância que levou BRUNO CALABRICH a quali-
ficar a celeuma criada em torno da investigação criminal pelo parquet como “uma 
renitente e brasileira polêmica”.38

A participação direta de membros do Ministério Público na fase investigatória, além 
de não macular a sua imparcialidade (Súmula no 234 do STJ), confere maior alcance 
ao primado da eficiência vertido no art. 37, caput, da Constituição Federal, home-
nageia o processo penal acusatório e a própria teoria do garantismo penal de LUIGI 
FERRAJOLI. A propósito, acerca da compatibilidade entre o processo penal garantis-
ta e as investigações diretas promovidas pelo parquet, o afamado professor italiano, 
em palestra ministrada no dia 01/05/2007, na cidade de Porto Alegre, verberou:

Eu acredito que não existam contradições entre o papel de investigação, de defe-
sa da segurança, e o papel garantista em relação aos direitos, no sentido em que 
somente a aplicação das garantias processuais, somente os vínculos garantistas 
impostos também ao Ministério Público e à polícia – que a meu ver deveria depen-
der do Ministério Público, não somente no plano constitucional, mas no plano de 

37 ÁVILA, THIAGO ANDRÉ PIEROBOM. Op. cit.
38 O mencionado autor chegou a ponderar que: “Se um jurista estrangeiro, em visita ao Brasil, pudesse conversar com juristas brasileiros sobre 

o papel do Ministério Público brasileiro na investigação criminal, provavelmente ficaria bastante surpreso ao ser informado de que nossos 

tribunais, hoje, estão debruçados sobre a tese da exclusividade da investigação policial e sobre a (im)possibilidade de realização de diligências 

investigatórias diretamente por membros do MP. (...) Pela estranheza que causaria aos aplicadores e estudiosos do direito em países nos quais 

se busca a modernização do processo penal (pela materialização de um processo penal plenamente acusatório, com mecanismos eficazes de 

proteção dos direitos fundamentais do acusado ou investigado) e onde a questão já está há muito superada – se é que algum dia existiu –, pode-

-se dizer que se está diante de uma polêmica genuinamente brasileira.” (Op. cit. p. 620)
39 Apud CALABRICH, BRUNO. Op. cit., p. 630.

investigação –, somente o respeito às garantias de defesa, de garantias processuais 
(...) podem assegurar a verificação da verdade (...). Porque a segurança depende da 
aplicação da eficiência e esta, por sua vez, existe e é válida quando possui condi-
ções de verificar a verdade processual (...).39

Com espeque em todas as considerações aqui lançadas, tem-se que o retrocesso que 
se busca com a PEC no 37/2011 é manifestamente inconstitucional tanto sob ponto 
de vista formal como material, por atentar contra cláusulas pétreas, remar contraria-
mente à política criminal mundial desenvolvida em torno do tema, violar os princí-
pios da eficiência, do processo penal acusatório, do garantismo penal e, em especial, 
o postulado da proibição de regresso em sede de direitos fundamentais.
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a necessidade de alteração no código Penal brasileiro: os 
jogos de azar, o terrorismo e a delação premiada

O Código Penal brasileiro foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, tendo somente entrado em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Trata-se de 
legislação inspirada no famoso Código Rocco ou Código Italiano.

Nesse período, ocorria uma extensa crise política, econômica e social, o aumento da 
criminalidade, a iminência de uma guerra mundial, além da necessidade de repres-
são social, em face da instauração de um regime ditatorial.

Assim, segundo Andrade (1997), os agentes a serem criminalizados foram definidos, 
de forma consciente ou não, com base em critérios segregacionistas, os quais tinham 
por objetivo a alienação de indivíduos não desejáveis e que orientam a criação das 
leis penais de forma direta, com a definição dos bens jurídicos a serem protegidos e 
as condutas definidas como criminosas.

Desse modo, ainda segundo a referida autora, a lei penal é, acima de tudo, um ins-
trumento de controle social, o que é facilmente verificado em uma rápida análise 
da legislação penal, que apresenta medidas enérgicas na tentativa de conter as con-
dutas usualmente relacionadas a grupos e classes sociais marginalizadas, as quais 
precisam ser controladas.

A esse respeito, Zaffaroni (2007, p. 36) assinala:

As dificuldades eram criadas sempre pelos indesejáveis que reincidem em compor-
tamentos de menor gravidade ou que, simplesmente, se manifestam de forma indis-
ciplinada. Estes seriam os inimigos ou estranhos mais complicados, pois requerem 
vigilância, uma vez que, aos olhos do poder, são sempre potencialmente perigosos. 
As dificuldades foram acentuadas com o crescimento das cidades e o consequente 
enfraquecimento do controle social rural, espontâneo e estrito; se, no começo, tam-
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bém os indesejáveis era eliminados, o caráter gregário do ambiente urbano, que 
além disso favorece a circulação de informações, foi pouco a pouco tornando mais 
difícil o apelo a esse método: não só aqueles indesejáveis tendiam a aglutinar-se e 
multiplicar-se como a população dificilmente toleraria a matança indiscriminada e 
em massa.

Nessa linha de raciocínio, assevera Andrade (1997), são previstas penas exemplares 
para os crimes contra o patrimônio individual, enquanto que para os crimes carac-
terísticos das classes sociais dominantes, tais como a corrupção, evasão de divisas 
e sonegação fiscal, se aplicam medidas brandas, que não levam em consideração o 
dano causado pelo autor e/ou a quantidade de pessoas lesadas.

Zaffaroni e Pierangeli (2006, p. 194) tecem as seguintes considerações a respeito do 
Código Penal de 1940:

O código de 1940 possui uma parte especial ordenada da mesma maneira que apre-
sentava o projeto Galdino Siqueira, ou seja, encabeçada com os delitos contra a pes-
soa, mas com uma estrutura decididamente neoidealista, própria do código italiano 
de 1930. É um código rigoroso, rígido, autoritário no seu cunho ideológico, impreg-
nado de “medidas de segurança” pós-delituosas, que operavam através do sistema 
“duplo-binário” ou da “dupla via”. Através deste sistema de “medidas” e da supres-
são de toda norma reguladora da pena no concurso real, chegava-se a burlar, dessa 
forma, a proibição constitucional da pena perpétua. Seu texto corresponde a um 
“tecnismo jurídico” autoritário que, com a combinação de penas retributivas e me-
didas de segurança indeterminadas (própria do Código Rocco), desemboca numa 
clara deterioração da segurança jurídica e converte-se num instrumento de neutra-
lização de “indesejáveis” [...].

Não obstante, hoje em dia, os tempos são outros, pois passados mais de 70 (setenta) 
anos da entrada em vigor do Código Penal, máxime os mais de 50 (cinquenta) atos 
normativos que modificaram o seu conteúdo, tal diploma não traduz os anseios da 
sociedade, necessitando de ajustes à orientação da conduta atual dos cidadãos.

Nesse espectro, a Parte Especial do Código Penal é a que apresenta maior descom-
passo social e é objeto de críticas ferrenhas dos estudiosos da matéria, na medida em 
que a sua Parte Geral foi revisada integralmente pela Lei nº 7.209/1984, apesar de o 
referido trabalho ter sido iniciado desde 1961, pelo Presidente Jânio Quadros. Toda-

via, esta última guarda algumas incongruências e, por isso, também merece revisão.

Para tal desiderato, o Senado Federal constituiu, no final do ano de 2011, uma Co-
missão formada por juristas, sendo esta presidida pelo Ministro Gilson Dipp, do Su-
perior Tribunal de Justiça, e tendo como objetivo primário a adaptação do Código 
Penal à Constituição Federal de 1988 e aos tratados e convenções internacionais, no 
âmbito penal, dos quais o Brasil é signatário.

Em entrevista concedida ao “Consultor Jurídico”, Dipp (2012) esclareceu que o 
primeiro parâmetro adotado pela Comissão foi que nenhum tabu seria deixado de 
lado, partindo para o enfrentamento de todas as questões necessárias, isto sem 
levar em consideração o seu potencial de polêmica, nem que fosse para chegar a 
um determinado ponto e reconhecer que certo tipo penal não seria oportuno de ser  
criado ou modificado.

O referido Ministro afirma ainda que a segunda diretriz do trabalho é fazer do Código 
Penal o centro do sistema penal brasileiro, principalmente na Parte Especial, deixan-
do naquele apenas as condutas que são realmente lesivas à sociedade, e cita como 
exemplo de lei defasada a que define os crimes de colarinho branco, tendo em vista 
que as penas lá previstas são muito pequenas, tanto é que existem vários condenados 
por esses crimes, mas ninguém é preso. Assim, estão trazendo para o Código Penal a 
lei dos crimes ambientais, de lavagem de dinheiro, a que tipifica organizações crimi-
nosas, a de abuso de poder, as que definem crimes de trânsito, dentre outras.

Quanto à questão da elevação da pena, Dipp assinala que a supracitada Comissão 
chegou a debater a respeito, mas não chegou a deliberar, e ressalta que foram rece-
bidas propostas para que a pena máxima fosse aumentada para 40 (quarenta) ou 50 
(cinquenta) anos, mas a tendência é manter os 30 (trinta) anos atuais.

Segundo informa, dados mostram que houve mais de 2.500 (duas mil e quinhentas) 
manifestações de pessoas com sugestões feitas no site do Senado e que 90% das ma-
nifestações populares são pelo endurecimento das penas, em vista da questão da se-
gurança publica e da sensação da impunidade. Contudo, assinala a possibilidade de 
endurecer algumas coisas, mas tem que haver alguma concorrência de todos os ór-
gãos da segurança pública para aplacar a sensação de impunidade, senão não adian-
ta, pois o aumento da pena não é garantia de punição e o aumento da criminalidade  
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se dá pela certeza da impunidade, a qual deve ser combatida com polícias mais bem 
aparelhadas, polícias técnicas, salários melhores de policiais, preparo, Ministério 
Público mais eficaz e Judiciário mais ágil.

No cotejo dessa reforma, foi aprovada uma proposta para criminalizar a exploração 
dos jogos de azar, atualmente considerado apenas como contravenção penal. O an-
teprojeto de lei vai enquadrar como crime, com pena de 01 (um) a 02 (dois) anos de 
prisão, quem explorar a atividade sem autorização do Estado.

Antes de adentrar no mérito da questão, vale destacar que o capítulo que cuida dos 
jogos de azar no Decreto-Lei nº 3.688/1941, que dispõe a respeito da Lei das Con-
travenções Penais, para Sznick (1991), objetiva a proteção aos bons costumes e a 
moralidade da sociedade, bem como a proteção ao trabalho.

Analisando a referida infração penal, Nucci (2007) aduz que o seu objeto material 
é o jogo de azar e o seu objeto jurídico são os bons costumes. Assim, a ideia, ainda 
prevalente, é manter as pessoas afastadas desse tipo de jogo, que não depende de 
habilidade para ganhar (como, por exemplo, os jogos esportivos), mas de mera sorte. 

Sznick (1991) explica que jogo de azar é o que depende da sorte e o fator risco é o 
mais importante. São jogos de onde intervém o fortuito e o acaso. Não é de azar quan-
do depende da habilidade, da força (física) ou do cálculo (mental).

Nesse prisma, necessário ressaltar que Nucci (2007, p. 192) entende que os jogos de 
azar não devem mais ser considerados como infração penal, in verbis:

Não há mais sentido em se manter vigente a contravenção do art. 50 desta Lei por 
variadas razões. Em primeiro plano, invocando o princípio da intervenção mínima, 
não há fundamento para o Estado interferir, valendo-se do Direito Penal, na vida 
privada do cidadão que deseja aventurar-se em jogos de azar. O correto seria re-
gularizar e legalizar os jogos, afinal, inúmeros são aqueles patrocinados pelo pró-
prio Estado, como loterias em geral, além de constituírem uma realidade as casas 
de bingo. Em segundo lugar, havendo a previsão da contravenção e inexistindo, ao 
mesmo tempo, punição efetiva a todos aqueles que exploram esse tipo de jogo – e 
são vários – não há eficiência para o Direito Penal, que somente se desmoraliza, 
gerando o malfadado sentimento de impunidade. Parece-nos, pois, dispensável esta 

infração penal, que se realiza, muitas vezes, na via pública, à luz do dia, na frente de 
fóruns e delegacias de polícia, sem qualquer providência eficaz do Estado.

Em sentido contrário, Leite (1976, p. 272) afirma:

O jogo é universal, tem base na natureza humana. O homem joga para se divertir, 
para desenvolver sua musculatura, para competir e por mera cobiça. Há no jogo ati-
vidades louváveis e atividades viciosas, prejudiciais à sociedade que, estimulando 
as primeiras, procuram eliminar as segundas. Como vício “desorganiza o trabalho, 
exalta a imaginação, favorece os maus desígnios, aguça a cupidez, avilta o caráter, 
entretém a ociosidade, gera a ruína, motiva os crimes mais graves, sobretudo con-
tra o patrimônio, as falsidades, as chantagens, os peculatos e, por fim, insensibili-
za, corrompe, degrada” (José Duarte, Comentários à Lei das Contravenções Penais, 
pág. 490). Atacando o problema, nossa legislação procura localizar o jogo, eliminar 
suas formas mais perniciosas e perseguir o imoral explorador do vício. Perniciosos 
por sua natureza, os jogos de azar deixam sempre vasto campo aos aproveitadores 
da fraqueza alheia.

Sznick (1991) destaca ainda os malefícios do jogo justamente pela ilusão de ganhos 
rápidos e sem muito esforço. Além das já conhecidas consequencias, o jogo avilta, 
empobrece e degrada, pois leva o rico à pobreza e o pobre à miséria; e junto com a 
miséria o desemparo à família.

No início dos debates da referida Comissão, o jurista Luiz Flávio Gomes havia propos-
to acabar com a criminalização de qualquer atividade ligada ao jogo, sob o argumen-
to de que se estaria sucumbindo a uma manifestação midiática e que, se o jogo está 
atrelado ao crime organizado, deve-se punir apenas o crime organizado e não quem 
explora a atividade ou apenas joga.

Entretanto, Gilson Dipp discordou de tal entendimento, pois não se pode desconhe-
cer a realidade que o jogo do bicho e as máquinas caça-níqueis estão atraindo até 
máfias internacionais, bem como que a atividade está também associada a outros 
crimes, tais como homicídios, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas.

Destarte, foi debatido um meio-termo, com a proposta de criminalizar só quem explo-
ra a atividade, mas sempre acrescida, no caso concreto, das penas de outros crimes 
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conexos, porque eles não são praticados isoladamente, retirando, inobstante, o joga-
dor da possibilidade de cometimento da dita infração penal.

Em que pesem as críticas de Streck (2012), no sentido antes defendido por Luiz Flá-
vio Gomes, entende-se extremamente salutar o enquadramento dos jogos de azar 
como crime, e não mais como mera contravenção penal, elevando-se, inclusive, o 
seu apenamento, pois, como ressaltado anteriormente, a lei penal é, acima de tudo, 
um instrumento de controle social, e a sociedade brasileira atual não tolera mais esse 
tipo de conduta, a qual, em geral, está associada a crimes mais graves e, sobretudo, 
patrocina as organizações criminais, nacionais e até internacionais.

Outra salutar proposta deliberada e aprovada pela multicitada Comissão é a tipifica-
ção do terrorismo, o qual é basicamente causar terror à população mediante o carre-
gamento de explosivos, explosão de estações, estádios, promoção de incêndios etc., 
ou seja, tudo aquilo que cause um verdadeiro terror na população (DIPP, 2012), com 
a pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de prisão. Há também a previsão da revogação 
da Lei de Segurança Nacional, criada em 1983 e utilizada até o momento para enqua-
drar práticas terroristas.

No ponto, não se concorda com aqueles que argumentam que a referida tipificação 
não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio e que isto somente teria ocor-
rido em virtude das pressões de conteúdo norte-americano, pois, além de o Brasil já 
ter assinado vários tratados internacionais nesse sentido, sediará, em breve, eventos 
de grande porte, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

E nem se diga que tais eventos são passageiros e que, por tal motivo, não se justifica-
ria uma alteração legislativa criminalizando o terrorismo, pois o Brasil já se inseriu, 
no contexto internacional, como país de grande economia e mercado, podendo, as-
sim, sofrer um ato de terrorismo a qualquer tempo, muito embora adote uma postura 
muito comedida quanto a determinados assuntos polêmicos de ordem mundial.

Por fim, também quanto à tipificação do terrorismo, necessário ressaltar a existência 
de alguma resistência a respeito, em vista de uma certa dose de vagueza na sua con-
ceituação, com o medo da criminalização dos movimentos sociais. Todavia, isto não 
mais se justifica em virtude da cláusula de exclusão com o seguinte teor, aprovada 
pela supramencionada Comissão: “não consistem atos de terrorismo aqueles atos so-
ciais ou reivindicatórios mediante ações compatíveis com a sua finalidade”.

No que diz respeito à delação premiada, derradeiramente, discorda-se do entendi-
mento, formado pela citada Comissão, de que aquela tem relação exclusiva com mé-
todos modernos de investigação e meios de prova e, assim, não seria matéria para o 
Código Penal, mas sim para lei especial.

Tal conclusão é chegada porquanto não é menos verdade que a delação premiada 
tem estreita relação com a redução de pena, o perdão judicial e a aplicação de regime 
penitenciário, bem como pelo fato de que, conforme assinalado por Silva (2011), o 
instituto vem sendo previsto em leis especiais sem nenhuma sistematização, gerando 
dúvidas prejudiciais à sua consolidação como verdadeiro instrumento eficaz de com-
bate às organizações criminosas.

Entretanto, crítica mais forte é dirigida ao silêncio acerca da possibilidade de o Minis-
tério Público realizar acordos com investigados, acusados e até condenados quanto à 
questão da delação premiada, que possuiria força vinculativa ao magistrado.

O sistema acusatório se caracteriza pela distribuição de funções muito bem deline-
adas entre vários atores, assumindo o Ministério Público importância ímpar, como 
o órgão encarregado de dar início à ação penal, valorando a prova produzida pela 
polícia judiciária e possibilitando a imparcialidade do julgador. Assim sendo, não 
seria nada estranha, e até mais consentânea com o sistema, a previsão legal de ne-
gociação entre o delator e o Parquet, a essência da delação premiada. Como está, 
consoante Silva (2011), configura-se insegurança ao delator e se desprestigia a ti-
tularidade da ação penal ao Ministério Público, entregando-se ao estado-juiz a valo-
ração acerca das informações delatadas e o cálculo da proporção do benefício penal  
auferível pelo delator.

Segundo Ballan Junior (2009, p. 117), “não se pode cometer ao Ministério Público 
a árdua função de ser o titular privativo da ação penal pública e não lhe conferir o 
direito de produzir provas, entre elas a delação premiada”.

Em outros países, o instituto é bem mais amplo, com a possibilidade de o membro 
do Ministério Público negociar com investigados, acusados e até condenados. Nos 
Estados Unidos, os acordos entre acusação e acusado (plea bargaining) encontram-se 
incorporados ao ordenamento jurídico, o mesmo acontecendo na Itália, permitindo, 
neste último caso, nas décadas de 70 e 80, o combate à máfia. Todavia, alerta Oliveira  
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(2009, p. 111-112), “a distância cultural que separa a realidade do Brasil da realida-
de dos países acima citados, aliada à timidez das providências do Estado brasileiro 
com relação ao combate ao crime organizado, justificam o insucesso das medidas até 
agora apresentadas, cópias apagadas das legislações de outros países”.

Ferraz e Guimarães Júnior (1999, p. 29-30) observaram que o Ministério Público, 
no contexto brasileiro, encontra-se limitado a reproduzir as provas colhidas no in-
quérito policial, o que não se coaduna com a sua postura constitucional, propondo 
mudanças, litteris:

Entre os inquéritos instaurados e levados ao conhecimento do Promotor, é raro en-
contrar os que tenham por objeto a apuração de alguns dos mais perniciosos “ra-
mos” da criminalidade, sobretudo daqueles que levam à profissionalização do delin-
qüente e à formação de quadrilhas (tráfico de entorpecentes, receptação, crimes de 
“colarinho branco”, corrupção ou prevaricação, jogo do bicho, roubo organizado de 
automóveis e cargas etc.). Por outro lado, o Ministério Público não dispõe de quais-
quer meios para interferir na produção da prova nos feitos criminais (isto é, naquela 
minoria de casos criminais investigados, normalmente chamados de “delitos de ba-
gatela”), limitando-se a tentar reproduzir em juízo a prova que recebeu no bojo do 
inquérito policial. Não dispõe, tampouco, de mecanismos eficientes de controle da 
atividade policial. Ao contrário do que acontece em outros países, no Brasil, inex-
plicavelmente, a atividade da polícia judiciária é desenvolvida de forma absoluta-
mente independente e estaque, sem qualquer orientação ou acompanhamento por 
parte do Ministério Público, que é o destinatário natural e exclusivo do resultado 
da investigação! Essas circunstâncias concorrem para determinar a despersonali-
zação e burocratização da atuação do Ministério Público na área criminal, com sua 
conseqüente sensação de impotência para interferir eficazmente na repressão ao 
crime e distanciamento da elaboração legislativa penal e processual penal. [...] com 
o intuito de “dar personalidade” à atuação do promotor de justiça criminal, seria 
indispensável que ele passasse a interferir mais diretamente na repressão ao crime: 
cabe-lhe assumir, concretamente, o papel de órgão promovente, responsável pela 
produção da prova, isto é, comprometido, sobretudo, com a instrução dos feitos que 
levou a Juízo e com o efetivo cumprimento da pena pelo condenado.

Assim, registra Oliveira (2009) que o instituto da delação premiada, tal como está 
previsto no ordenamento jurídico pátrio, é completamente diferente daquele dos pa-
íses supramencionados, pois o legislador, apegado a conceitos originados, talvez, da 
Inconfidência Mineira (trauma da traição), ainda não teve a coragem para criar um 
instituto apto ao combate à criminalidade dos dias atuais, extremamente sofisticada.

A respeito dessa resistência, frisa Silva (2011, p. 123-124):

Como moderno instrumento de persecução penal, que rompe com a tradicional e 
ultrapassada forma de se apurarem crimes, a delação premiada encontra resistên-
cias. E essas resistências, que incisiva e efetivamente são postas à incorporação 
do instituto pelo Brasil, fundam-se, primordialmente, em valores de ordem moral. 
Cabe, pois, indagar se se justifica o Estado, por excesso de pudor e por razões extra-
-jurídicas, privar-se de relevante instrumento no embate com organizações funda-
das na completa ausência de valores e com nocividade social elevada, tendente a 
corromper a própria estrutura estatal. A despeito, a delação premiada é realidade 
a integrar o ordenamento jurídico pátrio, ainda que metodizar não tenha sido preo-
cupação do legislador.

Destarte, a supramencionada Comissão falha sobremaneira ao não detalhar as fun-
ções do Ministério Público na negociação da delação premiada, matéria que pode sim 
ser colocada no Código Penal, na medida em que suas consequencias têm relação di-
reta com o referido diploma, enaltecendo-se, todavia, o brilhante trabalho executado 
pelo eminente conjunto de juristas, que, se agora não apresenta o que se reputa mais 
interessante, já aprimora bastante o sistema jurídico penal brasileiro.
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o aumento da representatividade dos mPs estaduais no 
colegiado do cNmP

Materializando uma ideia antiga sobre a qual o Ministério Público nunca se rebe-
lou, o legislador derivado concretizou na Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 
a criação dos órgãos de controle externo da Magistratura (CNJ) e do Ministério  
Público (CNMP).

Por meio do cumprimento de suas atribuições constitucionais, o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público tem contribuído para a maior transparência e aprimo-
ramento no desempenho das funções da Instituição, a fim de que a mesma esteja 
cada vez mais próxima da satisfação integral do papel que a Carta de 1988 lhe con-
feriu, especialmente valorando sua  imprescindibilidade na formação do Estado  
Democrático de Direito.

Conforme preceitua o art. 130-A da Constituição Federal, os membros do Conselho 
são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maio-
ria absoluta do Senado Federal, para cumprirem um mandato de dois anos, admitida 
uma recondução. 

Sendo que a composição dos 14 (quatorze) membros do colegiado se reparte da se-
guinte forma: o Procurador-Geral da República; 04 (quatro) membros do Ministério 
Público da União; 03 (três) membros dos Ministérios Públicos dos Estados; 02 (dois) 
juízes; 02 (dois) advogados e 02 (dois) cidadãos indicados, respectivamente, pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Passada a fase embrionária e após sete anos de existência, a experiência tem demons-
trado, no entanto, a necessidade de aperfeiçoamento do CNMP, que pode ampliar sua 
atuação não somente no controle externo, mas sobretudo no aperfeiçoamento do Mi-
nistério Público Brasileiro. 
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E um dos aspectos que se revela imprescindível ao seu aprimoramento diz respeito a 
sua forma de composição, uma vez que se percebe nitidamente que, nas vagas desti-
nadas ao Ministério Público Nacional, 05 (cinco) delas são reservadas aos membros 
pertencentes ao Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério 
Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Fede-
ral e Territórios), enquanto que apenas 03 (três) foram garantidas aos membros dos 
vinte e seis Ministérios Públicos Estaduais. 

Em franco contraste à Constituição Cidadã de 1988 que enalteceu em várias pas-
sagens (caput do art. 1o. e caput do art. 18) a forma federativa e a autonomia dos 
Estados, a composição do Conselho Nacional do Ministério revelou grande mácula 
ao princípio do pacto federativo, já que houve evidente fortalecimento do centro, em 
detrimento dos 26 (vinte e seis) Estados que compõem a Federação.

Basta que se diga, para se visualizar a discrepância, que cinco assentos foram reser-
vados para aqueles que representam pouco mais de dois mil membros do Ministério  
Público da União, enquanto apenas três cadeiras foram destinadas àqueles que 
representam mais de catorze mil membros que compõem os Ministérios Públicos  
Estaduais.

Com tal concepção, transmite-se a ideia de que o Conselho Nacional do Ministério 
Público é essencialmente um conselho de âmbito federal, e não de cunho nacional, 
como fora ele outrora idealizado.

Para que se estabelecesse uma correlação mais justa entre o perfil constitucional do 
conselho e o respeito ao princípio federativo, seria necessário que, no mínimo, os 
Ministérios Públicos Estaduais se fizessem representar pelas 05 (cinco) regiões que 
compõem a nação, quais sejam, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Com o aumento de duas vagas ao Ministério Público dos Estados, ao menos se dimi-
nuiria a franca desproporção na representatividade de um ramo com sete vezes mais 
membros que os outros. Logicamente, este singelo aumento da representatividade 
não estabeleceria uma proporcionalidade, mas serviria para corrigir minimamente a 
distorção existente sem comprometer significativamente a importância do peso dos 
integrantes não pertencentes à carreira.

Cumpre que se entenda que a representação por regiões é algo de extrema importância  
em um órgão que controla externamente as atividades daqueles que atuam nas mais 
variadas partes de um pais de dimensões continentais, como é o Brasil.

Não há como alguém que atua num grande centro do sudeste ou em Brasília ter 
noção das dificuldades, costumes, vícios, cultura, estrutura, daquele que exerce  
suas atividades numa distante comarca na região de fronteira de um pobre  
Estado da Federação. 

Certamente, quando se enxerga os fatos num amplo contexto, incluindo aí o conheci-
mento das adversidades por que passam diariamente os membros dos mais variados 
e longínquos Estados, permite-se um julgamento mais adequado e equânime.

Visando exatamente a corrigir essa grave mácula à forma federativa de Estado, re-
vertendo a ideia de centralização da representatividade do Ministério Público, em 
data de 16/11/2011 foi apresentada, no Senado Federal, pelo Senador Demóstenes 
Torres (GO), a proposta de Emenda Constitucional de n. 07, que altera o art. 130-A, 
caput e inciso III, da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho 
Nacional do Ministério Público.

Pela proposta de Emenda Constitucional apresentada, são acrescidos dois novos in-
tegrantes ao CNMP, ambos do Ministério Público dos Estados, de modo a elevar dos 
atuais três para cinco o número de membros do Parquet dos Estados no referido ór-
gão,  tornando, assim, mais coerente o perfil do Conselho com o pacto federativo e a 
autonomia dos Estados.

Aludida proposta de emenda ainda aguarda votação na Comissão de Constituição e 
Justiça daquela Casa, tendo como relator o Senador José Pedro Taques (MT), egresso 
do Ministério Público Federal.

Eis o teor da proposição:

Art. 1º O caput e o inciso III do art. 130-A, da Constituição Federal, passam a vigo-
rar com a seguinte redação: 

“Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de dezesseis 



O aumento da representatividade dos MPs estaduais no Colegiado do CNMPMarcelo Ferra 1
8
7

1
8

6

membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida 
uma recondução, sendo: 

...

III – cinco membros do Ministério Público dos Estados; 

...” 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Sobre essa proposta de emenda já se manifestaram inúmeras entidades, algumas opi-
nando favoravelmente, outras de forma contrária, como a OAB.

Dentre os argumentos contrários, pesa aquele segundo o qual o objetivo do Cons-
-tituinte derivado, quando da criação do CNMP, foi o de fazer uma composição mista, 
tendo dentre suas características essenciais, o caráter híbrido, com integrantes da so-
ciedade civil, magistratura e advocacia. Sendo assim, caso haja a modificação alme-
jada, seria grande o risco da formação do corporativismo e consequente dificuldade 
no julgamento do fiscalizado pelos próprios pares.

Alertam que o aumento do número de representantes de qualquer área sem que se 
faça uma equalização em relação aos demais segmentos ali representados, dilui e 
mitiga a força da magistratura, do parlamento, da advocacia, e da sociedade civil 
dentro do Conselho, o que ocasionaria um paulatino esvaziamento da principal razão 
de existir do CNMP, qual seja, a realização do controle externo.

Em que pese o preciosismo da crítica e a inteligência e respeito dos órgãos que a de-
fendem, não nos preocupa, nem um pouco, que o temor se transforme em realidade, 
acaso aprovada a emenda constitucional n. 07/2011.

A resposta está embutida na própria história do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico que, apesar do pouco tempo de existência, nunca demonstrou, especialmente 
por parte dos membros do Ministério Público Estadual que dele fizeram parte, desde 
a sua implantação, qualquer espécie de corporativismo ou ausência de independên-
cia para com os casos que passaram sob a sua batuta.

Ao contrário, os integrantes da carreira sempre se mostraram extremamente prepara-
dos e formadores de opinião dentro do colegiado, não hesitando em “cortar a própria 

carne” quando fosse necessário. Não há qualquer fato concreto que demonstre que 
o julgamento pelos pares é menos rígido que aquele proferido pelos integrantes do 
colegiado oriundos de outras carreiras ou da sociedade.

Conforme mencionamos anteriormente, dentro do Ministério Público Nacional antes 
de 2004, quando da discussão prévia sobre a criação do órgão de controle externo, 
nunca houve qualquer oposição à criação do órgão de controle, diferentemente da 
Magistratura que sempre se opôs a qualquer forma de fiscalização de suas atividades.

Não podemos esquecer que a iniciativa de correição e inspeção em todas as unidades 
do Ministério Público da Federação partiu de um Conselheiro representante do Minis-
tério Público dos Estados, quando ocupou o cargo de Corregedor Nacional.

Depois dessa iniciativa, aumentou-se consideravelmente a instauração de pro-
cedimentos de controle administrativos e procedimentos disciplinares contra  
membros dos MPs.

Logicamente, não podemos auferir o rigor da atuação do Conselho Nacional pelo 
quantitativo de punições aplicadas em procedimentos disciplinares, pois a maioria 
dos fatos que são objetos de análise pelo órgão de controle já foram apurados na ins-
tância de origem.

Quanto a outra preocupação, de eventual diluição da força da magistratura, da ad-
vocacia e da sociedade acaso o colegiado seja composto por mais membros do Minis-
tério Público, o que tiraria forças de sua composição heterogênea, também não nos 
causa qualquer constrangimento em dela discordar.

Ora, ao pensar por esse lado, dá-se a nítida impressão de que há uma colisão de for-
ças contrapostas no Conselho antes mesmo da análise de qualquer procedimento e 
que esse sistema de “pesos e contrapesos” restaria fora de esquadro.

Não é e nunca foi assim! Quem conhece a trajetória do Conselho Nacional do Minis-
tério Público bem sabe que as divergências que existiram e existem são no campo 
puramente jurídico ou da análise da situação fática verificada de acordo com o livre 
convencimento motivado.

Não é incomum julgamentos unânimes de procedimentos disciplinares. Não é 
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incomum divergências entre Conselheiros dos Ministérios Públicos Estaduais.  
Não é incomum posicionamentos idênticos entre Conselheiros da OAB e dos  
Ministérios Públicos.

De outro lado, relembrando o que já foi ressaltado, a ampliação não resolve a questão 
da proporcionalidade, mas mitiga a distorção sem comprometer significativamente a 
participação de outras carreiras e especialmente da sociedade.

Assim, todos os argumentos que tentam rebater a proposta de emenda constitucional 
n. 07/2011, não foram capazes de ilidir e de contrapor a evidente injustiça que há 
quanto à formação e composição do colegiado do Conselho Nacional do Ministério 
Público, em franco prejuízo à representatividade dos Ministérios Públicos Estaduais.

Também, não encontra respaldo eventual argumento sustentando a desnecessidade 
da alteração, sob o enfoque do caráter nacional do Ministério Público. O tão propala-
do caráter nacional não resiste a singelos argumentos, como o regramento por legis-
lações diferentes e a preocupação do Constituinte derivado quando disciplinou as va-
gas destinadas ao Ministério Público da União em estabelecer uma para cada ramo.

A Constituição dividiu o Ministério Público Brasileiro em Ministério Público da União 
e Ministério Público dos Estados; sendo inaceitável que o primeiro, dividido em 04 
(quatro) ramos, faça-se representado na integralidade destes, ao passo que o segun-
do, fragmentado em 26 (vinte e seis) Estados, regidos por legislações diferentes, não 
tenha uma representatividade sequer proporcional às cinco regiões que compõem o 
território nacional.

Não podemos ignorar que o Ministério Público tem características próprias que o di-
ferenciam da magistratura. Exemplo claro disso foi o da suspensão, pelo STF, em ADI 
interposta pela CONAMP, do dispositivo constitucional que, quando da criação do 
Conselho Nacional, permitia ao Procurador-Geral da República indicar os integrantes 
do CNMP nas vagas dos Ministério Público dos Estados. 

Assim, não obstante os argumentos em sentido contrário, essa equalização necessita 
ser efetivada, seja para o próprio aprimoramento do Conselho Nacional do Ministério 
Público, que teria sua composição equilibrada, seja para garantir o respeito ao prin-
cípio federativo e a autonomia dos Estados.
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aspectos Práticos da aplicação da lei de lavagem de 
dinheiro por Parte do ministério Público

O atual diploma legal em que capitulado o delito de lavagem de dinheiro, apesar de 
corporificar anseios da sociedade e da comunidade jurídica nacional e internacional 
pela persecução penal desse ilícito, na sua vivência prática, coexiste com entraves 
pontuais, sejam de ordem material ou processual.

A partir da Convenção de Viena, em 1988, visando, inicialmente, à repressão ao nar-
cotráfico, deliberaram os Estados que dela tomaram parte a elaboração das respecti-
vas legislações de combate ao crime de lavagem de dinheiro. O Brasil, ainda que um 
tanto tardiamente, em 1998, tipificou a referida conduta por meio da Lei n° 9.613, a 
qual, espera-se, venha a ser em breve substituída pela resultante do Projeto de Lei n° 
209/2003, por hora apenas pendente de apreciação por parte do Executivo Federal.

A legislação ainda vigente, pois, aplicada ao cotidiano das atribuições desta Espe-
cializada, afigura-nos de efetividade restrita – o que se deve, em primeiro plano, à 
estipulação, em rol numerus clausus, de crimes que lhe sejam antecedentes. Cuida-se 
dos delitos que o legislador, à época da redação da lei, reputou potencialmente gera-
dores de lucro: divisas normalmente revertidas em proveito do incremento da própria 
atividade criminosa após “lavadas” para que se lhes confira origem aparentemente 
lícita. Com esteio nessa percepção, arrola a Lei n° 9.613/98 os crimes impreterivel-
mente preexistentes de tráfico de entorpecentes, terrorismo, contrabando de armas e 
munições, extorsão mediante sequestro, crimes contra a Administração Pública e os 
praticados por particular contra a administração pública estrangeira, contra o Siste-
ma Financeiro Nacional, e, por fim, os praticados por organização criminosa.

Inobstante largamente provedor de lucro aos que o praticam, o crime de sonegação 
fiscal restou alijado da relação descrita supra, residindo aí o primeiro obstáculo con-
creto no processamento dos feitos em que o Parquet tem conhecimento da lavagem do 
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numerário decorrente da evasão tributária. Contorna-se a omissão legal, quando as 
circunstâncias fáticas do caso o permitem, mediante denúncia dos agentes por lava-
gem de dinheiro decorrente de sonegação fiscal perpetrada por organização criminosa,  
na medida em que é cediço que as grandes evasões são, em regra, levadas a efeito por 
grupos concertados de agentes imbuídos do dolo de suprimir ou reduzir tributo.

No entanto, tal alternativa, até então acolhida nos tribunais, sofreu recentemente 
abalo indelével face ao julgamento pelo STF, em 12 de junho do ano em curso, do HC 
n° 96.0071, em que os pacientes pleiteavam o trancamento da ação penal por crime 
de lavagem de dinheiro praticado por organização criminosa, ao argumento de ausên-
cia de tipificação da aludida modalidade criminal. Nesse decisum, o Pretório Excelso 
desprestigiou o teor da Convenção de Palermo, da qual o Brasil é signatário, integran-
do o ordenamento jurídico pátrio com força cogente. 

Decorrência do exposto, verifica-se que a taxatividade do rol de crimes antecedentes 
ao branqueamento de capitais acaba por engessar sobremaneira a atuação ministerial.  
A nova lei, caso aprovada, admitirá o processamento da lavagem de dinheiro prove-

1 Informativo 670 do STF: Organização criminosa e enquadramento legal 

Em conclusão, a 1ª Turma deferiu habeas corpus para trancar ação penal instaurada em desfavor dos pacientes. Tratava-se, no caso, de writ 

impetrado contra acórdão do STJ que denegara idêntica medida, por considerar que a denúncia apresentada contra eles descreveria a existência 

de organização criminosa que se valeria de estrutura de entidade religiosa e de empresas vinculadas para arrecadar vultosos valores, ludibriando 

fiéis mediante fraudes, desviando numerários oferecidos para finalidades ligadas à Igreja, da qual aqueles seriam dirigentes, em proveito pró-

prio e de terceiros. A impetração sustentava a atipicidade da conduta imputada aos pacientes — lavagem de dinheiro e ocultação de bens, por 

meio de organização criminosa (Lei 9.613/98, art. 1º, VII) — ao argumento de que a legislação brasileira não contemplaria o tipo “organização 

criminosa” — v. Informativo 567. Inicialmente, ressaltou-se que, sob o ângulo da organização criminosa, a inicial acusatória remeteria ao fato de 

o Brasil, mediante o Decreto 5.015/2004, haver ratificado a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional — Conven-

ção de Palermo [“Artigo 2 Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) ‘Grupo criminoso organizado’ - grupo estruturado de três ou 

mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas 

na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material”. Em seguida, 

aduziu-se que o crime previsto na Lei 9.613/98 dependeria do enquadramento das condutas especificadas no art. 1º em um dos seus incisos e 

que, nos autos, a denúncia aludiria a delito cometido por organização criminosa (VII). Mencionou-se que o parquet, a partir da perspectiva de 

haver a definição desse crime mediante o acatamento à citada Convenção das Nações Unidas, afirmara estar compreendida a espécie na autori-

zação normativa. Tendo isso em conta, entendeu-se que a assertiva mostrar-se-ia discrepante da premissa de não existir crime sem lei anterior 

que o definisse, nem pena sem prévia cominação legal (CF, art. 5º, XXXIX). Asseverou-se que, ademais, a melhor doutrina defenderia que a 

ordem jurídica brasileira ainda não contemplaria previsão normativa suficiente a concluir-se pela existência do crime de organização criminosa. 

Realçou-se que, no rol taxativo do art. 1º da Lei 9.613/98, não constaria sequer menção ao delito de quadrilha, muito menos ao de estelionato — 

também narrados na exordial. Assim, arrematou-se que se estaria potencializando a referida Convenção para se pretender a persecução penal no 

tocante à lavagem ou ocultação de bens sem se ter o delito antecedente passível de vir a ser empolgado para tanto, o qual necessitaria da edição 

de lei em sentido formal e material. Estendeu-se, por fim, a ordem aos corréus.

HC 96007/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 12.6.2012. (HC-96007)

niente de toda e qualquer infração penal, inclusive as contravenções, ampliando o 
alcance do jus puniendi estatal.

Sob um outro prisma, a vigente lei também invoca debates quando da decretação do 
sequestro ou apreensão de bens móveis e imóveis pertencentes ao acusado, repor-
tando-se aos comandos do Código de Processo Penal. Notadamente no que tange aos 
móveis, tais como veículos apreendidos, vicejam dificuldades operacionais quanto à 
respectiva guarda e conservação. Se, por um lado, não convém franquear aos agentes 
o uso e a fruição de bens corriqueiramente empregados no modus operandi delituo-
so, ainda que gravados com cláusula de indisponibilidade junto ao departamento ou 
órgão registral competentes, por outro aspecto, é deletério à preservação do valor de 
mercado do bem constrito a sua guarda junto a depositários legais até que sobrevenha 
provimento meritório definitivo no feito principal. O projeto do novel diploma legal, 
se aprovado sem ressalvas, virá mais uma vez sanar a questão, apresentando solução 
mais razoável: a alienação antecipada dos bens adquiridos com os proventos da infra-
ção, depositando-se judicialmente o valor assim obtido em conta remunerada para, 
ao final do processo, reparar ou indenizar o dano à vítima ou, ao revés, ser restituído 
aos agentes, quando absolvidos. Semelhante proceder, insta informar, reflete enten-
dimento já consignado pela Lei de Drogas (Lei n° 13.343/06), permissiva inclusive do 
uso dos bens constritos por parte das autoridades e órgãos de prevenção e repressão 
ao narcotráfico. A mudança legal é bem-vinda, diante da resistência a um instituto 
que permitiria afastar o direito de propriedade antes do trânsito em julgado. O apreço 
ao direito de propriedade é consagrado constitucionalmente e arraigado à tradição 
do Direito continental que nos influencia. Todavia, partindo da premissa de que os 
crimes de lavagem devem ser enfocados sob a lente de uma criminalidade moderna 
diversa daquela para a qual foi concebido o atual Código de Ritos, é possível conceber 
uma alienação de bens apreendidos que se faz prévia ao eventual trânsito em julgado. 
Sob a inspiração já consignada no Código de Processo Penal para a venda antecipada 
de coisas perecíveis e principalmente animada pela necessidade pragmática de se de-
sonerar o Estado da guarda e manutenção de bens, é permitido sustentar-se a aliena-
ção antecipada. Por sua vez, sob o manto de sua natureza jurídica, o instituto autoriza 
invocar o poder geral de cautela para embasar a venda dos bens apreendidos.2 

2 Para um melhor delineamento do tema, confira-se FILIPPETTO, Rogério. Lavagem de Dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de 

Janeiro. Lumen Juris. 2011. P. 219/224.
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Outro comando insculpido na legislação em estudo que merece relevo é a expressa 
inversão do ônus da prova quanto à licitude dos bens constritos em sede de medida 
cautelar. Explica-se: ao postular pelo lançamento do gravame de indisponibilidade 
sobre o acervo patrimonial dos agentes, não recai sobre o Parquet o ônus processual 
atinente à prova da ilicitude do patrimônio dos agentes. A estes, desejando reaver 
seus bens, incumbe, outrossim, a comprovação em Juízo da respectiva lisura. Já na 
fase instrutória do feito principal, retoma-se o ônus incidente sobre a acusação, para 
que, viabilizando eventual condenação à pena de perdimento dos bens, demonstre a 
respectiva origem escusa. O projeto de lei n° 209/2003, mais uma vez, tenciona eli-
minar a cizânia, posto que permite o sequestro do patrimônio lícito dos agentes para 
reparar o dano e prover o pagamento de custas processuais.

À vista das considerações acima alinhavadas, impende concluir que, apesar de, ao 
tempo de sua edição, a atual lei de lavagem de dinheiro ter consistido em significativo 
avanço na persecução criminal a delitos dessa natureza, a práxis jurídica vem corro-
borando a premência da aprovação das reformas conjeturadas, tudo com o escopo 
precípuo de aprimorar o diploma legislativo em que versado o tema, dotando-o de má-
xima eficácia para que as entidades ministeriais possam exercer o seu múnus público  
em consonância com as expectativas da sociedade. 

A experiência de Minas Gerais parte de premissas várias. Considere-se que a criminali-
dade envolvida com lavagem de dinheiro é uma criminalidade de natureza econômica  
lato sensu, vale dizer, uma criminalidade relacionada àquela designada por Sutherland,  
de criminalidade de colarinho branco.3 Assim sendo, os instrumentos processuais 
existentes para a tradicional persecução criminal, construídos para um Direito Penal 
Clássico são de todo inapropriados e carecem de adaptação ou inovação. Por outro 
lado, sob os auspícios de um Direito Penal Mínimo, a pena privativa de liberdade mos-
tra-se inadequada para esse tipo de criminoso, porque não realiza seus fins, passando 
a assumir um caráter de subsidiariedade. Ideal seria o aperfeiçoamento da pena de 
perda de bens para esse tipo de crime, mas enquanto isso não ocorre, faz-se mister 

3 O termo foi cunhado por Sutherland, que assim o definiu: “White collar crime may be defined aproximately as a crime committed by a person 

of respectability and high social status in the course of his occupation. Consequently, it excludes many crimes of the upper class, such as most 

of their cases of murder, adultery, and intoxication, since these are not customarily a part of their occupational procedures. Also, it excludes the 

confidence games of wealthy members of the underworld, since they are not persons of respectability and high social status.” (SUTHERLAND, 

Edwin Hardin. White Collar Crime. Greenwood Press, Publishers.Westport, Connecticut. 1983. P. 9).

4 “No mesmo sentido da prevenção, constitui importante ferramenta a recuperação de ativos. Por ativo deve-se entender tudo que represente 

valor econômico, abrangendo bens, direitos e valores. Assim, a recuperação de ativos é o resgate do proveito auferido pelo crime de lavagem. 

É exatamente o aspecto principal desse delito, relembrando que desde seu esboço na convenção de Viena, tem ele o escopo de expropriar o 

agente do proveito obtido com o crime antecedente, enfrentando-o de forma econômica. Ao impedir a fruição desses proveitos, afirma-se o 

adágio popular de que o crime não compensa. A implementação da recuperação de ativos passa a ser objetivo mais importante que a própria 

imposição de pena, em virtude da ofensa à ordem socioeconômica ou à administração da justiça. Trata-se de uma postura funcional, almejando 

reduzir a produção criminal. A estratégia não deixa de ser resultado de um enfoque econômico do Direito, pois parte-se do raciocínio básico de 

que o incremento no custo da prática da ação ilícita é um importante fator na dissuasão do agente. A análise do custo benefício é que determina 

o comportamento criminoso do homem econômico. Se o custo do ilícito for tal, tomará ele outras opções, inclusive a de abandonar a prática da 

conduta criminosa.” (FILIPPETTO, Lavagem, p. 208).

a utilização do instrumental jurídico disponível, o que se dá com o incremento das 
atividades voltadas para a imposição da perda do proveito do crime, da recuperação 
de ativos.4

Nessa linha de interpretação econômica do Direito, que aconselha aumentar o ônus para 
prática criminosa como forma de dissuasão de sua ocorrência, vale também a utiliza-
ção de instrumentos outros que não só aqueles existente na esfera do Direito Criminal.  
Assim, além da incriminação da conduta, somando-se as possíveis penas dos crimes 
antecedentes, bem como do crime de lavagem, há a possibilidade de indisponibilida-
de patrimonial, com a alienação antecipada, a administração judicial e a interdição  
para o exercício de cargo ou função pública. Na esfera administrativa, é possível cogitar  
da imposição de multas, penhora de faturamento, cassação de autorizações e alvarás,  
dentre outras. Trata-se do que se passou a denominar de Ação Total. Mas esse 
conceito só teria eficácia se aplicado através de um alinhamento institucional.  
O Ministério Público deixou de atuar como ator autônomo nesse processo para assumir 
uma postura de fomentador de uma convergência institucional, através da sensibiliza-
ção e coordenação dos vários entes estatais direta ou indiretamente envolvidos na re-
pressão criminal. Formaram-se parcerias, a partir da concepção americana das forças-
-tarefas (task forces). A força-tarefa tem como marco a existência precária, enquanto 
durar o motivo ensejador de sua atuação. Como as demandas passaram a ser constantes, 
o ambiente da força-tarefa foi fértil para a perenização das parcerias institucionais. 

Concretamente, nos idos de 2001 foi estabelecida uma parceria entre Ministério Públi-
co e Secretaria de Estado de Fazenda, de modo a proporcionar a presença física de audi-
tores fiscais no Ministério Público, fornecendo um apoio técnico até então inexistente.  
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Esse apoio pôde ser difundido por todo estado através do Centro de Apoio Operacio-
nal das Promotorias de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (CAO-ET).

A partir de 2003, um novo viés foi adotado. O CAO-ET passou a acumular as funções 
tradicionais de Centro de Apoio, as de combate à criminalidade organizada voltada 
para a sonegação fiscal. Para tanto, estabeleceu-se uma atuação conjunta com o Cen-
tro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado (CAO-CRIMO), cujo pri-
meiro fruto foi o desmantelamento de uma organização criminosa atuante em Matias 
Barbosa, que envolvia empresários, contadores, fiscais de tributos e policiais milita-
res, com atuação em três estados e que proporcionou um prejuízo estimado de R$ 80 
milhões de reais. Outros trabalhos se sucederam, especialmente voltados para o setor 
siderúrgico, com grande repercussão para a arrecadação do Estado.

O trabalho voltado para a macrocriminalidade produziu não só o efeito direto de imo-
bilização das estruturas criminosas, mas também um efeito de prevenção geral posi-
tiva e negativa, quer seja estimulando a confiança dos produtores com a punição dos 
que violam as regras da livre concorrência, com reflexo no aumento da produtividade, 
quer seja desestimulando os infratores de permanecerem no ilícito, o que se pode 
perceber com o incremento de denúncias espontâneas por parte de empresários que 
buscam regularizar sua situação com o Fisco.

Passado algum tempo, percebeu-se que as estruturas criminosas se adaptavam às es-
tratégias, de modo que ainda descobertos os esquemas fraudulentos e punidos seus 
responsáveis, esses mesmos esquemas retornavam sob outra roupagem. A empresa 
do crime substituía seus diretores e a atividade continuava. Essa situação promoveu 
uma alteração estratégica do CAO-ET. Fez-se necessária uma interação maior com a 
Advocacia-Geral do Estado (AGE), sem perder a dimensão criminal, com a pena que 
lhe é peculiar, adota-se agora também uma diretriz patrimonial no enfrentamento 
dessas organizações. Se há uma preponderância do fenômeno econômico, a aborda-
gem também passa a ser econômica. Assim, o trabalho agora também envolve a busca 
pela despatrimonialização das organizações criminosas, quer seja através da cobran-
ça dos valores sonegados, assistindo as negociações promovidas pela AGE, quer seja 
utilizando-se do bloqueio de bens para fins de garantia da dívida fiscal, ou para recu-
peração dos ativos obtidos com a lavagem de dinheiro, quer seja, ainda, pela remoção 
dos agentes da direção das empresas, com a indicação de administradores judiciais.  

Essa estratégia tem se mostrado exitosa, tanto que extrapolou o aspecto de mera in-
formalidade e fez com que o Poder Executivo em Minas Gerais institucionalizasse a 
recuperação de ativos como política pública, instituindo o Comitê Interinstitucional 
de Recuperação de Ativos (CIRA), pelo Decreto 44.525/07, que tem como participante 
o Ministério Público e sua secretaria executiva sob a responsabilidade do CAO-ET. O 
primeiro grande resultado dessa convergência interinstitucional foi a recuperação de 
ativos na ordem de R$ 83 milhões relacionado à sonegação fiscal no setor de infor-
mática. A iniciativa se inspira na estratégia da despatrimonialização, impondo-se um 
ônus considerável ao agente criminoso, mesmo que frustrada em parte a ação penal, 
por se tratar de pagamento de débito tributário. Ao mesmo tempo, transforma-se o 
lucro do ilícito em investimento nos órgãos estatais, notadamente naqueles responsá-
veis pelo combate ao crime organizado-tributário. 

Fruto dessa reestruturação, os órgãos envolvidos estão passando por ajustes para ma-
ximizar sua produtividade no combate ao crime. A AGE criou setor específico que atua 
em sintonia com o CAO-ET. A SEF melhorou a coordenação dos núcleos de análise 
criminal (NAC), de modo a aumentar qualitativamente e quantitativamente as notí-
cias-crime. E, agora, o Ministério Público criou duas coordenadorias regionais nas 
regiões da zona da mata, noroeste e triângulo, para que possam também agilizar as 
ações penais nas comarcas que respondem por quase a metade das notícias-crime 
do Estado. Segundo informação da Secretaria de Estado de Fazenda, essa política de 
atuação conseguiu, no período de 2004 a 2011, promover uma recuperação de ativos 
de R$ 4 bilhões.

A criminalidade de natureza econômica é como um ente vivo que se adapta à alteração  
de habitat e por isso é preciso uma correspondente atualização das estratégias e meios 
de investigação e de persecução penal. Nessa linha, as alterações legislativas que se 
anunciam vêm em boa hora, mas não se pode olvidar o investimento em capacitação 
e tecnologia. A partir de 2010, o trabalho investigativo do Ministério Público de Minas 
Gerais passou a contar com uma estrutura de apoio que envolve profissionais diversos:  
administradores, contador, estatístico, analistas em tecnologia da informação e 
bacharéis em Direito. Houve, também, a exemplo de outros Ministérios Públicos,  
a instrumentalização através da implantação do Laboratório de Combate à Lava-
gem de Dinheiro e a adoção da ferramenta do Sistema de Análise de Movimentações  
Bancárias (SIMBA).
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Em síntese, essas são as razões que animam a atuação moderna do Ministério Público  
no enfrentamento de uma criminalidade organizada derivada do poder econômico, 
bem como as estratégias adotadas para lidar com uma criminalidade diferenciada 
e extremamente ágil diante das contingências econômicas. Os resultados positivos 
aparecem, mas é preciso uma constante atenção para manutenção de sua eficácia. A 
alteração de paradigma já não é mais uma proposta, mas uma necessidade a ser com-
partilhada por outras unidades federativas. Cumpre ao Ministério Público valorizar 
a atuação resolutiva, valendo-se de um exercício interinstitucional enquanto estiver 
inspirado de espírito público, podendo utilizar-se da criatividade necessária para a 
defesa da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito.
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a imprescindibilidade da atuação dos ministérios Públicos  
Estaduais na fiscalização eleitoral 

Introdução

A reflexão central deste texto é o exercício da função eleitoral pelos Promotores de 
Justiça. Isso não está dissociado de um contexto maior de ordem histórica, política e 
jurídica. A discussão lançada contém em si mesma alguns pressupostos como a exis-
tência de eleições periódicas, de um “Ministério Público Eleitoral”, da busca de trans-
parência no processo de escolha dos candidatos, da necessária fiscalização, tudo per-
passando pelo próprio regime democrático adotado pela Constituição brasileira.

São feitos, num primeiro instante, apontamentos sobre o Estado Democrático de  
Direito como um novo paradigma frente ao Estado Social e ao Estado Liberal, mode-
los mais recentes na história. O Estado Social procurou superar o Estado Liberal, e 
este, por sua vez, contrapôs-se ao Regime Absolutista, no qual prevalecia a vontade 
e a autoridade do soberano (e do papa). No caso brasileiro, a Constituição vigente 
nomina o Brasil de “República Federativa” e apresenta-o como “Estado Democrático 
de Direito”. A Constituição é o documento que disciplina o exercício do poder políti-
co, apontando não apenas a estruturação do poder, mas também os mecanismos de 
fiscalização do seu exercício, o que se dá de forma mais evidente numa Constituição 
democrática. Nessa perspectiva, o constituinte originário elegeu o Ministério Público 
como instituição essencial e guardiã da ordem jurídica e do regime democrático.

Está nítida no Texto Constitucional a soberania popular. Esta é uma consequência 
natural do princípio democrático, que assegura ao povo, periodicamente, a escolha 
de representante, ou, dependendo da situação, o exercício do poder de forma direta. 
As eleições são uma das formas de materialização do princípio democrático. Embora 
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a Constituição de 1988 não tenha expressamente se reportado ao “Ministério Público 
Eleitoral” e nem mesmo à sua função eleitoral, esse silêncio não impede que se per-
ceba a nitidez das atribuições conferidas a essa instituição, quando lhe outorga a 
defesa da ordem jurídica e do regime democrático.

A regulamentação da função eleitoral somente veio com a Lei Complementar n. 75, 
de 20 de maio de 1993, que reconhece recair sobre o Ministério Público Federal o 
exercício dessa função; porém, por questões de ordem estrutural – e isso não está 
dito no texto legal, mas parece ser a razão –, ficou reservado aos Promotores de Jus-
tiça, membros dos Ministérios Públicos Estaduais, o cumprimento do ofício eleitoral 
perante o primeiro grau de jurisdição (Juízes e Juntas Eleitorais). A partir desse pon-
to, a abordagem feita neste escrito ocupa-se em discorrer sobre alguns aspectos do 
cumprimento do mister eleitoral pelos Promotores de Justiça.

O estado democrático de direito como um novo paradigma.  
O modelo brasileiro – 1988 e o Ministério Público como Instituição 
Defensora da Ordem Jurídica e do Regime Democrático

Já são transcorridos mais de vinte anos desde a promulgação da Carta Política de 
1988. Esse verdadeiro “monumento” legislativo é o referencial maior da transição 
de um período que não se quer mais de volta para uma nova época cujo prenúncio 
é percebido logo nos seus primeiros dispositivos. A agora nominada “República Fe-
derativa do Brasil” constitui um Estado Democrático de Direito, expressão que, por 
si só, diz muito. Além disso, apenas para destacar esses dois aspectos, a tradicional 
fórmula típica da Democracia – “todo o poder emana do povo” 1  2 , e a consagração, 

1 É a conhecida fórmula de Lincoln: “governo do povo, pelo povo e para o povo”.
2 Fazendo a relação entre Constituição e soberania popular como critério de legitimação do poder político, Antonio G. Moreira Maués pontua: 

“Essa associação [Constituição e estabilidade] advém das próprias características do constitucionalismo moderno, cuja originalidade não reside 

apenas na positivação em um único documento dos princípios da garantia de direitos e da divisão de poderes, mas também no reconhecimento 

da soberania popular como critério de legitimação do poder político. Isso implicava que a Constituição, emanada diretamente da vontade do 

povo, deveria sobrepor-se inclusive ao poder legislativo, estabelecendo limites para sua atuação.” (MAUÉS, Antonio G. Moreira. Dez anos de 

constituição, dez anos de reforma constitucional. In: Constituição e democracia. MAUÉS, Antonio G. Moreira (Org.). São Paulo: Max Limonad, 

p. 9-37, 2001).

3 Esclaredores são os comentários de Paulo Bonavides a respeito do princípio democrático, quando se comemoravam os dez anos da Consti-

tuição: “A democracia incorpora a igualdade e a liberdade, sem as quais não há sociedade aberta nem digna, abraçada ao dogma da justiça. 

A democracia, por conseguinte, não é apenas forma de governo senão princípio constitucional da mais subida juridicidade na hierarquia dos 

ordenamentos; é, como, já se disse, direito da quarta geração, que agrega todas as dimensões antecedentes na escala dos direitos humanos. É 

também síntese de valores que o país sacraliza na obediência do cidadão e lhe rende o mais inviolável dos cultos. É, de último, o direito objetivo 

e direito subjetivo, com titularidade respectiva e concomitante no povo e no cidadão; o povo, ente universal, expressão da humanidade e o 

cidadão, ente particular, expressão de personalidade.” (BONAVIDES, Paulo. A salvaguarda da democracia constitucional. In: Constituição e 

democracia. MAUÉS, Antonio G. Moreira (Org.). São Paulo: Max Limonad, p. 245-260, 2001).

4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 7ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 281-283.

5 Eduardo Ritt alerta para o fato de que “embora o mundo tenha se transformado, como de fato se transformou, com a mutação da sociedade, 

do Estado e do Direito, até hoje percebemos o mundo a partir das concepções do ideal liberal, ainda que inconscientemente, reproduzindo um 

modelo superado.” (RITT, Eduardo. O Ministério Público como instrumento de democracia. In: Revista do Ministério Público, Porto Alegre, v. 

42, 2000, p. 82-105.

6 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editora, 1996, p. 67.

7 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editora, 1996, p. 211.

positivação e promoção dos direitos e garantias fundamentais também aparecem 
logo na introdução, anunciando um novo modelo de Estado.

Esses fatos constatados na Constituição brasileira não foram postos ao acaso ou 
como mera escolha de uma teoria político-jurídica. Quando a Constituição “consa-
gra” o princípio democrático3, faz, na verdade, uma “ordenação normativa para um 
país e para uma realidade histórica”. Com a Constituição de 1988 não foi diferente. 
O que se tem na Carta brasileira é a imbricação de dois princípios: o princípio do 
estado de direito e o princípio democrático. Na expressão de José Joaquim Gomes 
Canotilho, o Estado Democrático de Direito é um princípio “jurídico-constitucional 
com dimensões materiais e dimensões organizativo-procedimentais”. Esse princípio 
democrático pode ser visto, ainda segundo o constitucionalista português, como um 
princípio informador do Estado e da sociedade, pois aponta “para um processo de de-
mocratização extensivo a diferentes aspectos da vida económica, social e cultural”.4 

Esse novo paradigma – o Estado Democrático de Direito – contrapõe-se (ou formou-se 
a partir de) a etapas superadas no tempo (historicamente)5. O Estado Liberal forma-
tado pelos ideais decorrentes das Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789) 
propunha-se a superar o Ancien Régime e a concentração do poder absoluto nas 
mãos do soberano (e também da Igreja). Bonavides refere-se ao que chama de “trau-
ma revolucionário de 1789”6, pois daí surgiram novas bases no terreno econômico,  
político, social e filosófico. Esse modelo liberal, por conta de diversos fatores, que 
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não cabe aqui analisar, como a Revolução Industrial e as péssimas condições de vida 
dos trabalhadores e da população em geral, veio à bancarrota, dando ensanchas ao  
Estado Social. O que a Revolução Francesa foi para o Estado Liberal a Revolução Rus-
sa (1917) foi para o Estado Social7. Dois documentos legislativos são importantes 
para essa época: a Constituição Mexicana (1917) e a Constituição de Weimar (1919), 
que contemplaram direitos sociais e trabalhistas. Assim como ocorreu quanto ao 
Estado Liberal, o Social também passou por crises, entre as quais as duas grandes 
guerras e a forte influência dos efeitos delas no mundo inteiro. Não bastava mais 
uma concepção meramente formal de Democracia. O que se pretendia agora era a 
instauração de “um processo de efetiva incorporação de todo o povo nos mecanismos 
de controle das decisões e de sua real participação nos rendimentos da produção” 8 9. 
Desse evolver histórico nascem formulações que conduzem à concepção do Estado 
Democrático de Direito.

A República Federativa do Brasil, à luz da Constituição (1988), é um Estado Democrá-
tico de Direito. O reconhecimento desse modelo é um fato histórico, e não uma sim-
ples deliberação legislativa, que impõe uma nova ordenação para o Estado brasileiro. 
É em meio a isso, e sobretudo com a Carta de 1988, que surge um Ministério Público 
com características singulares e feições únicas no mundo, a ponto de Sadek dizer que 
“Podemos encontrar instituições análogas na América Latina, no mundo Europeu e 
na América do Norte”, mas em nenhum lugar no mundo “vamos nos deparar com um 
Ministério Público que apresente um perfil institucional semelhante ou que ostente 
igual conjunto de atribuições” 10.  O que se tinha antes no Direito Brasileiro quanto 
ao Ministério Público não se compara com a inovação constitucional, nem antes da 
Carta de 1988 e nem em nenhum outro país. Emanando do povo o poder, que é sua 

8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editora, 1999, p. 122. (os itálicos são 

do original).

9 Estabelecendo essa relação entre o Estado Liberal, o Estado Social e o Estado Democrático de Direito, Lenio Streck diz: “Resta cristalino que 

o Direito não se imuniza aos saltos paradigmáticos do Estado. O perfil nitidamente intervencionista que caracterizou o Estado Social e que con-

tinua presente no atual estágio do Estado Democrático de Direito aponta para um Direito de conteúdo não apenas ordenador (Estado Liberal) 

ou promovedor (Estado Social), mas, sim, potencialmente transformador. (STRECK, Lenio 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, p. 183-212, 2010).

10 SADEK, Maria Tereza. A construção de um novo Ministério Público resolutivo. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

- De Jure, Belo Horizonte: MP.MG, n.12, p. 130-139, jan./jun. 2009.

11 Por exemplo, nos casos determinados pela Justiça Eleitoral em face de cassação de mandatos.

12 BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Tradução Marcus Penchel. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000, p. 169,171.

13 José Afonso da Silva faz a distinção entre sufrágio, voto e escrutínio: “As palavras sufrágio e voto são empregadas comumente como sinôni-

mas. A Constituição, no entanto, dá-lhes sentidos diferentes, especialmente no seu art. 14, por onde se vê que o sufrágio é universal e o voto é 

direto, secreto e tem valor igual. A palavra voto é empregada em outros dispositivos, exprimindo a vontade num processo decisório. Escrutínio 

é outro termo com que se confundem as palavras sufrágio e voto. É que os três se inserem no processo de participação do povo no governo, ex-

pressando: um, o direito (sufrágio); outro, o seu exercício (voto), e o outro, o modo de exercício (escrutínio).” (SILVA, José Afonso da. Curso de 

direito constitucional positivo. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editora, 1999, p. 350).

fonte de legitimidade, o Ministério Público, doravante, tem o dever constitucional de 
ser o guardião do regime democrático e da ordem jurídica.

O direito de sufrágio a periodicidade das eleições e a fiscalização 
pelo Ministério Público

O disciplinamento constitucional (1988), em diversos dispositivos, quando trata, 
por exemplo, das eleições para os cargos eletivos da República Federativa do Bra-
sil, reconhece a periodicidade dos mandatos. Nem mesmo a reeleição introduzida 
no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional n. 16, de 4 de junho 
de 1997, alterou a necessidade de realização das eleições ao término de cada perío-
do de mandato (ou até mesmo antes, em situações excepcionais11). A república cria, 
juntamente com a liberdade individual, segundo Bauman, “uma comunidade que se 
autofiscaliza” e que usa “essa liberdade na busca comunitária do bem comum”. Os 
cidadãos, portanto, “fazem parte da república através da ativa preocupação com os 
valores promovidos ou desprezados pelo Estado.”12 

Nessa linha, aspecto marcante como direito dos cidadãos, que agem para buscar li-
vremente o bem comum escolhendo representantes para o exercício de mandatos, é o 
direito de sufrágio13, que deve ser geral, igual, direto, secreto e periódico. Abordando 
a relação entre o princípio democrático e o direito de sufrágio, Canotilho elenca os 
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seguintes princípios: 

1. Princípio da universalidade do sufrágio, que implica na proibição do sufrágio 
restrito, pois todos os cidadãos devem ser alcançados para que tenham e exerçam 
o direito de voto14 ; 

2. Princípio da imediaticidade, significando que o eleitor, por si mesmo e sem inter-
mediários, manifesta a sua vontade através do voto; 

3. Princípio da liberdade: propicia ao eleitor o livre exercício do voto, isto é, a  
expressão de sua vontade não pode ser resultado de qualquer tipo de coação físi-
ca ou psicológica; 

4. Princípio do voto secreto: o voto não pode ser marcado, identificado, sinalizado, 
pois o voto, além de pessoal e livre, não pode ser exposto sob qualquer forma; 

5. Princípio da igualdade: o voto de um cidadão deve ter o mesmo valor do voto de 
qualquer outro. É a proibição de que um voto tenha mais valor que outro, e tam-
bém que um eleitor tenha direito a mais votos que outro; 

6. Princípio da periodicidade: decorre deste princípio a necessidade de submeter o 
preenchimento dos cargos à vontade dos eleitores em períodos determinados, o 
que se dá com a realização de eleições periódicas segundo a duração dos manda-
tos constantes na Constituição; 

7. Princípio da unicidade: o eleitor só vota uma vez, isto é, para cada eleitor um voto 
(one man, one vote) 15.

Para os fins aqui abordados, cabe destacar o princípio das eleições.  É a Constituição 
que dispõe sobre o exercício periódico do sufrágio e a realização de eleições para 
determinados cargos de acordo com a duração dos mandatos. Isso tem por obje-
tivo evitar a vitaliciedade no exercício dos mandatos. No caso brasileiro, isso fica 
mais evidente com a disciplina, no âmbito constitucional e infraconstitucional, das  

14 As exceções estão relacionadas com a falta de capacidade eleitoral, pois, como consequência do princípio da universalidade, tem-se a proibi-

ção de discriminação qualquer que seja o fundamento (sexo, raça, rendimento, instrução, ideologia). (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 

constitucional. 7ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 294).

15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 7ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 294-298.

16 No Brasil, as inelegibilidades têm tratamento direto na Constituição e também, por determinação do texto constitucional (art. 14, § 9º), pela 

Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990. 

17 Cabe esclarecer que, no Executivo, a reeleição é permitida no Brasil, impedindo-se, todavia, um terceiro mandato consecutivo. Possível, 

portanto, será pleitear o terceiro mandato, desde que não consecutivo ao segundo. Quanto aos cargos do Legislativo, não existe a restrição do 

exercício consecutivo de mandatos. Portanto, quando se fala em “princípio da periodicidade”, está-se, sobretudo, destacando a realização de 

eleições periódicas para que os eleitores manifestem sua vontade através do voto, mantendo ou não os que exercem mandatos. 

18 RITT, Eduardo. O ministério público como instrumento de democracia e garantia constitucional. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 154.

19 Correta, nesse sentido, a assertiva de Eduardo Ritt, para quem “Tal princípio [princípio democrático] implica tanto a teoria democrática repre-

sentativa como a democracia participativa, ou seja, ao mesmo tempo em que estrutura a democracia através de órgãos representativos, eleições 

periódicas, pluralismo político e divisão de funções, também estrutura processos que ofereçam aos cidadãos efetivas possibilidades de aprender 

a democracia, participar nos processos de decisão, exercer controle crítico na divergência de opiniões e produzir inputs políticos democráticos.” 

(RITT, Eduardo. O ministério público como instrumento de democracia e garantia constitucional. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 158).

20 A respeito da atuação do Ministério Público, que ora atuaria como parte ora como fiscal da lei (custos legis), tem razão Hugo Nigro Mazzilli 

em dizer que a atuação do Parquet sempre fiscaliza o cumprimento da lei. Segundo esse autor “A rigor, na técnica processual, as expressões 

fiscal da lei e parte imparcial não requerem dizer absolutamente nada. Fui, há muitos anos, alertado para isso por Cândido Rangel Dinamarco. 

Dinamarco convenceu-me de que o Ministério Público sempre fiscaliza o correto cumprimento da lei, não só quando interveniente, mas também 

quando órgão agente.” (MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público é parte imparcial?. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, v.100, n.913, p. 

289-297, nov./2011).

inelegibilidades16, pois procura-se impedir, não só que indivíduos exerçam indefini-
damente, o mandato ,17 como também impossibilitar a perpetuação e a instalação de 
famílias no exercício do poder.

O Ministério Público desempenha função de grande importância nesse processo 
de manifestação do voto e escolha dos eleitos. O rol de atribuições conferidas ao  
Ministério Público é extenso, contudo, para os efeitos do que aqui se pretende será  
destacada apenas a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127). São 
atribuições que estão vinculadas de forma indissociável, pois o regime democrático 
(democracia), na expressão de Ritt, “é a ordem jurídica constitucional que embasa 
um Estado de Direito e que determina e garante a democracia.18” Além disso, é da 
natureza do regime democrático brasileiro que o poder, que é do povo, seja exercido 
por intermédio de representantes eleitos ou diretamente. Quis assim a Constituição. 
Ora o povo exerce diretamente o poder, ora elege representantes para fazê-lo,19 e o 
Ministério Público cumpre papel fundamental na defesa (diga-se ativa20) do regime 
democrático brasileiro.

A Constituição (1988) determina (art. 128) que o Ministério Público abrange (I) o  
Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o  
Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do  
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Distrito Federal e Territórios, e (II) os Ministérios Públicos dos Estados. Silenciou 
quanto ao Ministério Público Eleitoral. Na verdade, sequer a Constituição reporta-
-se à função eleitoral do Ministério Público, o que não deixa de ser um descompas-
so, pois a Justiça Eleitoral e todos os seus órgãos são previstos constitucionalmente 
(art. 118). Apesar disso, a Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, no art. 
72 e seguintes, regulamentou o exercício da função eleitoral pelo Ministério Pú-
blico, cabendo aos Promotores de Justiça21 atuar nessas funções perante os Juízes 
e Juntas Eleitorais, e as demais funções perante os Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs) e perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) caberão a membros do Minis-
tério Público Federal.

Embora haja o silêncio do Texto Constitucional quanto às funções eleitorais do Mi-
nistério Público, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático conferida ao 
órgão ministerial abrange – e não poderia ser diferente – aquelas funções. É uma 
consequência necessária. E não é só isso. A lei complementar impõe a participação 
do Ministério Público em “todas as fases e instâncias do processo eleitoral”, portan-
to, no mesmo sentido pretendido pela Constituição. Em todos os feitos eleitorais e 
em quaisquer atos promovidos pela Justiça Eleitoral, relacionados às suas funções, 
o Ministério Público Eleitoral tem interesse para atuar.22  Adota-se aqui, quanto à 

21 A LC n. 75/93 prescreve que “O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço 

eleitoral de cada Zona” (art. 79). Todavia, existem várias Zonas Eleitorais que abrangem território onde vários Promotores de Justiça desempe-

nham suas funções. Qual deles exercerá a função eleitoral? O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) expediu a Resolução n. 30, de 26 

de fevereiro de 2008, que estabelece parâmetros para a indicação e a designação de membros do Ministério Público para exercer função eleitoral 

em 1º grau. No art. 1º, III, consta que “nas indicações e designações subsequentes, obedecer-se-á, para efeito de titularidade ou substituição, 

à ordem decrescente de antiguidade na titularidade da função eleitoral, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na zona eleitoral”. 

Parece, contudo, que o melhor critério seria o da antiguidade na entrância, com exercício de titularidade na Zona Eleitoral, para privilegiar e 

uniformizar o tratamento dispensado às demais situações no âmbito do Ministério Público.

22 Sobre essa ampla atuação, Hugo Nigro Mazzilli entende que “Considerando-se a destinação institucional do Ministério Público, qual seja a de 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático, sustentamos o imediato cabimento de sua atuação fiscalizadora em todo o procedimento elei-

toral” (itálicos do original). (MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. – 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 217).

25 Ainda a respeito do “processo eleitoral” e a atuação do Ministério Público, Marum entende que: “Assim, a todo o processo eleitoral em sentido 

amplo, que vai desde o alistamento dos eleitores, passando pelo registro das candidaturas, pela campanha eleitoral, pelo exercício do sufrágio 

e pela apuração até chegar à proclamação dos vencedores e consequente diplomação dos eleitos, deve o Ministério Público estar atento e vigi-

lante, para o bem do regime democrático que lhe cabe defender. Qualquer burla, qualquer desrespeito às normas que regem o processo eleitoral 

deve ensejar a pronta e eficiente intervenção do Ministério Público, sob o risco de ferir-se a própria democracia.” (MARUM, Jorge Alberto de 

Oliveira. Ministério Público Eleitoral. In: VIGLIAR, José Marcelo; MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto (Coord.). Ministério Público II: democracia. – 

São Paulo: Atlas, p. 150-176, 1999).

26 Esses números foram colhidos dos sítios do Conselho da Justiça Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.

atuação do Parquet, uma amplitude que vai além do que se tem denominado de 
“processo eleitoral”, expressão a respeito da qual há muitas controvérsias sobre o  
seu significado. 23 24 25 

A imprenscindível atuação dos Ministérios Públicos Estaduais 
perante os juízes e juntas eleitorais: uma imposição fática

Recentemente, José Edvaldo Pereira Sales, em um pequeno escrito tratando da com-
posição dos Tribunais Regionais Eleitorais e o exercício da jurisdição em primeiro 
grau, procurou demonstrar a necessidade de modificações na composição dos TREs e 
apontar fundamentos no sentido de que a competência para o exercício da jurisdição 
em primeiro grau cabe aos Juízes de Direito. Os argumentos podem ser resumidos em 
quatro: I. o tratamento dispensado pela legislação passada e atual (constitucional e 
infraconstitucional); II. a interpretação dada pela jurisprudência do TSE; III. o posi-
cionamento da doutrina; IV. os aspectos estruturais com destaque para a presença fí-
sica do magistrado na Zona Eleitoral. Quanto ao último objetivo, foi apresentada uma 
relação entre o número de Juízes Federais no país (cargos providos: 1.360) e o número 
de Zonas Eleitorais (3.037)26  para se perceber a discrepância entre uma coisa e outra.  
Foram rebatidos dois argumentos contra o exercício da jurisdição eleitoral em pri-
meiro grau pelos Juízes de Direito: a designação preferencial de Juízes Federais e a 
maior independência deles em relação aos Juízes de Direito. Foi sustentado, ainda que 
sem maiores aprofundamentos, que “Todos os argumentos suscitados aplicam-se, 
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mutatis mutandis, no âmbito da primeira instância, aos membros do Ministério Públi-
co Eleitoral. Hoje essa função é desempenhada pelos promotores de justiça.”27 

Assim, concentrando-se agora nas extensas atribuições do Ministério Público Eleitoral,  
Mazzilli lista, a partir de vários dispositivos legais, um rol de funções que devem 
ser exercidas.28 Acima, foi sustentado que a atuação do órgão ministerial alcança 
não apenas o processo eleitoral em sentido amplo, isto é, desde um ano antes do 
pleito até a diplomação dos eleitos, mas todos os feitos e atos eleitorais. É que as 
ações da Justiça Eleitoral, por mais (aparentemente) “simples” que sejam, como 
um registro de filiação partidária ou um alistamento eleitoral, têm reflexos dire-
tos no regime democrático brasileiro. O interesse para a atuação ministerial flui da 
natureza do ato. Por isso é que qualquer legislação infraconstitucional que queira 
mitigar essa ampla legitimidade do Ministério Público Eleitoral estará viciada de  
inconstitucionalidade.29

 A Justiça Eleitoral é Justiça Especializada da União. Esse é um fato inconteste. Outro é 
que a função eleitoral, quanto ao Parquet, foi conferida ao Ministério Público Federal.  

27 SALES, José Edvaldo Pereira. Composição dos Tribunais Regionais Eleitorais e o exercício da jurisdição em primeiro grau. In: Revista do Centro 

de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Constitucionais e Interesses Difusos e Coletivos/Procuradoria Geral de Justiça. Belém: MP.PA, v. 05, 

n. 07, (jan./jun.); p. 29-38, 2011.

28 “Afora o encargo de o Ministério Público promover a ação penal pública nos crimes eleitorais, na matéria eleitoral só se fazem referências 

esparsas à sua intervenção, tais como: a) no processo das infrações penais; b) na cobrança de multas; c) na discriminação das atribuições dos 

procuradores-gerais, como, v.g., exercer a ação penal pública em todos os feitos de competência originária do tribunal; oficiar em todos os re-

cursos; representar ao tribunal para observância e aplicação uniforme da legislação eleitoral; efetuar requisições; d) na fiscalização da abertura 

das urnas; e) na promoção de responsabilidade por nulidade de eleição; f) na arguição de suspeição; g) nos pedidos de registro de partidos e de 

seus órgãos dirigentes; h) no pedido de cancelamento de registro de partido; i) no pedido de desaforamento; j) nas justificações e perícias; l) na 

impugnação de registro de candidato; m) na propositura de ação visando à declaração da perda ou suspensão de direitos políticos.” (MAZZILLI, 

Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. – 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 216). 

29 Não pode, portanto, o legislador infraconstitucional limitar a atuação do Ministério Público Eleitoral. Para citar dois exemplos, tem-se a Lei 

n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, que em seu art. 96 não apontou o Ministério Público como parte legítima para o ajuizamento de represen-

tações e reclamações perante a Justiça Eleitoral pelo descumprimento da lei eleitoral, e o caso semelhante ocorrido com a Lei n. 9.096, de 19 

de setembro de 1995, com redação dada pela Lei n. 12.034, de 29 de setembro de 2009, que em seu art. 45 aponta como parte legítima para o 

ajuizamento de representação por irregularidade na propagada partidária somente o partido político. Ambos os dispositivos devem ser receber 

interpretação conforme, pois o art. 127 da Constituição (1988) ao atribuir ao Ministério Público a função de defesa da ordem jurídica e do regime 

democrático, impediu o legislador, pela via infraconstitucional, de limitar essa atuação do órgão ministerial. 

30 “É sabido que todos os juízes são ‘de direito’. Entretanto, referindo-se ao art. 121 da Constituição, doutrinadores – e apenas para mencionar 

estes – como Carlos Velloso e Walber de Moura Agra dizem que esses juízes são os ‘componentes da magistratura comum, estadual’. O consti-

tucionalista José Afonso da Silva assevera expressamente que ‘Os juízes eleitorais são os próprios juízes de direito da organização judiciária dos 

Estados ou do Distrito Federal’ (itálicos do original). Outra não é a posição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho para quem ‘Embora o art. 121 

[da Constituição] deixe para a lei complementar dispor, as funções de juízes eleitorais são exercidas pelos juízes da justiça estadual comum’.” 

(SALES, José Edvaldo Pereira. Composição dos Tribunais Regionais Eleitorais e o exercício da jurisdição em primeiro grau. In: Revista do Centro 

de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Constitucionais e Interesses Difusos e Coletivos/Procuradoria Geral de Justiça. Belém: MP.PA, v. 05, 

n. 07, (jan./jun.); p. 29-38, 2011).

O silêncio da Constituição levou o legislador infraconstitucional à interpretação de 
que se a jurisdição de primeiro grau foi conferida aos Juízes de Direito Estaduais30 

a função eleitoral perante o Juízo Eleitoral caberia, ainda que por designação, aos 
Promotores de Justiça. Essa relação, todavia, não é de todo idêntica. É que, quanto 
aos Juízes de Direito, a competência deles decorre do próprio texto constitucional; já 
a função eleitoral exercida pelos Promotores de Justiça é fruto de lei complementar.  
No primeiro caso, a modificação do exercício dessa competência deve ocorrer via 
emenda constitucional; no outro, contudo, basta a alteração por lei complementar. 
Não parece, entretanto, que uma coisa caminhe apartada da outra.

A escolha feita tanto pela Constituição e pela LC n. 75/93, valendo-se de motivos fun-
dados na estrutura de funcionamento da Justiça Federal Comum e da Justiça Estadual 
Comum, quanto pelo legislador infraconstitucional, pelas mesmas razões (estrutura 
do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais), tem produzido 
importantes efeitos práticos para a Justiça Eleitoral e para o Ministério Público Elei-
toral. Mesmo com projetos de interiorização da Justiça Federal e do MPF, existe uma 
ausência física e, logo, estrutural muito grande na maioria dos municípios brasilei-
ros. Diversamente, a Justiça Estadual Comum e o Ministério Público Estadual estão 
presentes física (a pessoa do juiz e a do promotor) e estruturalmente em todos os mu-
nicípios, e até mesmo naqueles onde não há Comarca ou Promotoria instaladas exis-
te uma vinculação a outra próxima, o que viabiliza o acesso dos cidadãos à justiça 
(eleitoral). É comum o Procurador Regional Eleitoral expedir ofícios, recomendações 
ou fazer reuniões, mesmo não se tratando de eleições municipais, para solicitar aos 
Promotores Eleitorais que fiscalizem o cumprimento da legislação eleitoral nas zonas 
eleitorais. Isso se dá não apenas por força do atual regramento, mas por impossibili-
dade (mais uma vez física e estrutural) do próprio Procurador Regional Eleitoral. 
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Últimas palavras

As palavras finais são aqui lançadas como ponto de reflexão sobre a atuação dos 
membros do Ministério Público em geral, mais especificamente aos que desempe-
nham a função eleitoral.

Não há dúvidas sobre a relevante missão institucional do Ministério Público como 
defensor do regime democrático e da ordem jurídica, e isso fica mais evidente no âm-
bito eleitoral, pois é por intermédio das eleições que o povo – o legítimo detentor do 
poder – manifesta sua vontade soberana escolhendo seus representantes. Embora a 
Carta Política (1988) não tenha expressamente se reportado a um “Ministério Público 
Eleitoral” e nem mesmo à “função eleitoral do Ministério Público”, a leitura do rol de 
atribuições conferidas à instituição ministerial, por um outro viés, legitima a atuação 
dos membros do Parquet para todos os feitos e atos relacionados às eleições e ao que 
a elas estiver vinculado de forma direta ou não.

Todavia, e daqui para diante as observações aspeadas são de Comparato, é neces-
sário apagar os traços genéticos da vinculação que ainda existe entre o Ministério 
Público e o Chefe do Executivo. É um ranço de monarquia absoluta. Nos sistemas 
presidencialistas, como é o caso do Brasil31, o chefe da instituição ministerial, seja no 
âmbito nacional ou estadual, é nomeado pelo titular do Executivo e é “o único agente 
público competente para denunciá-lo em processos criminais”. Embora isso não con-
tamine, por si só, as ações daquele que for escolhido – e de regra não ocorre –, essa 
ingerência deve acabar, a fim de transmitir à população em geral, de forma nítida, 
a desvinculação entre a instituição ministerial e o Chefe do Executivo. O Ministério 
Público não pode – e certamente, quando isso ocorre, são atos isolados de membros 

31 Sobre essa concentração de poder nas mãos do Presidente da República e criticando o sistema presidencialista, Zeno Veloso diz que “Na Amé-

rica Latina, lamentamos dizer, o presidencialismo tem sido uma forma de ‘ditadura legal’. Na lição de Ruy Barbosa, no presidente se encarna ‘o 

poder dos poderes, o grande eleitor, o grande nomeador, o poder da bolsa, o poder dos negócios, o poder da força”.  Continua, mais adiante: “No 

Brasil, o quadro é desolador. O sistema, entre nós, nem mesmo tem sido presidencialista, mas hiperpresidencialista, e o que se vê, na prática, 

é o caudilhismo incontrolável. Em décadas  de história, em um século de experiência, o presidencialismo conseguiu produzir alguns hiatos de 

democracia e longos períodos de autoritarismo, ciclos intermináveis de quebras institucionais e ditaduras de triste memória.” (VELOSO, Zeno. 

Presidencialismo e parlamentarismo. Belém: CEJUP, 1991, pág. 12-14).

descompromissados com a instituição e, porque não dizer, com a democracia brasi-
leira –, servir a interesses político-partidários, qualquer que seja o governo. Cabe-lhe 
defender a ordem jurídica e o regime democrático.

Nas palavras de Comparato, “a denominação do órgão [Ministério Público] indica, 
já por si, a natureza das suas atribuições. Trata-se de um servidor do povo, não de 
um dependente ou agregado governamental. Para que o Ministério Público possa, 
portanto, defender com absoluta autonomia o bem comum do povo, é indispensável 
desvincular totalmente o órgão do Poder Executivo, retirando-se deste a atribuição 
de nomear qualquer dos seus integrantes.”32 

O que se exige do membro do Ministério Público, sobretudo daquele que desempenha 
funções eleitorais, é que seja atuante, agente e não sujeito inerte; independente, sub-
misso apenas aos ditames da Constituição; imparcial, sem paixões político-partidá-
rias no seu mister, sem cores ou bandeiras; parcial (em favor da democracia), na me-
dida em que defenda a ordem jurídico-constitucional e o regime democrático, logo, 
o bem comum; presente, não apenas nas manifestações processuais, mas em pessoa 
(física), para que inspire a confiança da população da Zona Eleitoral e verifique, por 
si, as irregularidades. Assim atuando, reafirmada será, a cada instante, a impres-
cindibilidade da atuação dos membros do Ministério Público, em particular (leia-se,  
no primeiro grau), dos Ministérios Públicos Estaduais, na fiscalização eleitoral. 

32 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. – São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 679.
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a ação civil pública. limites da atuação da defensoria Pública

Introdução

O desenvolvimento social notado com o passar do tempo fez surgir atividades com 
potencial para lesionar interesse de um número considerável de pessoas.  Restou pre-
mente a necessidade de ampliação do rol de bens tutelados pelo ordenamento jurídi-
co, reconhecendo-se, pois, novos direitos e garantias, incumbidos da proteção da co-
letividade. São os denominados direitos de terceira geração. Para efetivá-los, foram 
criados mecanismos processuais adequados a essa tutela específica. Neste contexto, 
surgiram as ações coletivas (lato sensu), das quais a ação civil pública é uma espécie.

Destarte, na atual conjectura sociojurídica, em que se tem dado respaldo a valores 
antes despercebidos, a ação civil pública (ACP) mostra-se instrumento protetivo de 
grande valia. Por meio dela são defendidos direitos que não se limitam tão somen-
te ao âmbito do ser humano individualizado, uma vez que se trata de meio jurídico 
processual cuja finalidade especifica é proteger interesses metaindividuais, demons-
trando, pois, um caráter revolucionário neste objetivo.

A lei nº 7.347/1985, norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, disci-
plina e regulamenta o aludido instrumento e, entre outros temas, elenca os legitima-
dos para a propositura desta ação, ou seja, arrola aqueles que poderão figurar como 
titulares do direito de acionar o Poder Judiciário a fim de tutelar interesses ou direitos 
coletivos. Ocorre que a referida lei foi alterada pela Lei nº 11.448/2007, que inseriu 
no elenco dos legitimados a Defensoria Pública. 

1 Oswaldo Trigueiro do Valle Filho Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.
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Em torno das atribuições constitucionais conferidas à Defensoria Pública, nasceu 
uma forte polêmica quanto à possibilidade de atuação desta instituição no manejo 
da ação civil pública. 

A fim de esmiuçar a temática da tutela dos interesses difusos e coletivos e traçar os 
limites de atuação da Defensoria Pública, fundamentados nos preceitos constitucio-
nais, o presente trabalho tratará da ação civil pública, tecendo breves considerações 
sobre seu histórico, interesses tutelados e legitimados; abordará sucintamente as 
atribuições institucionais conferidas a Defensoria Pública e ao Ministério Público, 
dando ênfase aos limites de atuação daquela; analisará criticamente a possibilidade 
de a Defensoria Pública agir na qualidade de legitimada passiva da ação civil pública.

Ação Civil Pública: breves considerações

A ação civil pública, nos termos conceituais da abalizada doutrina, vem a ser o direito 
delineado em lei de fazer autuar, na seara civil, a função jurisdicional em salvaguar-
da de interesse público. Pertence ao gênero das ações coletivas (lato sensu). 

No Brasil, a primeira espécie de amparo coletivo foi a Ação Popular, instituída em 
1965, para a proteção do erário. Todavia, com a criação da Ação Civil Pública, pela 
Lei nº 7.347/1985, a tutela jurisdicional coletiva foi manifestamente ampliada, insti-
tuindo-se o minissistema brasileiro de processos coletivos. A aludida norma - que foi 
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - previu um rol maior de legitimados 
contra atos lesivos dos agentes públicos e de qualquer pessoa, fincando no ordena-
mento outros bens jurídicos a serem respaldados coletivamente. Sobre a origem da 
tutela coletiva, manifesta-se com sabedoria Theodoro Junior: 

O surgimento das ações coletivas é fruto da superação, no plano jurídico institucional, 
do individualismo exacerbado pela concepção liberal que o Iluminismo e as grandes 
revoluções do final do Século XVIII impuseram à civilização ocidental. O Século XX 
descobriu que a ordem jurídica não podia continuar disciplinando a vida em socie-
dade à luz de considerações que focalizassem o indivíduo solitário e isolado, com 

capacidade para decidir soberanamente seu destino. A imagem que se passou a ter 
do sujeito de direito, em sua fundamentalidade, é a da pessoa humana dotada de um 
valor próprio, mas inserido por vínculos e compromissos, na comunidade em que vive. 

Nesse contexto, a ACP é meio processual manejado para a tutela do meio ambiente, 
do consumidor e dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, bem como para a proteção da ordem urbanística, ordem econômica e da 
economia popular, além de outros direitos difusos e coletivos, conforme previstos no 
art. 1º da Lei n° 7.347/1985 .2

Essa norma, por sua vez, não conceituou os direitos difusos e coletivos a serem tu-
telados por esse instrumento processual, restringiu-se apenas à disciplina do seu  
trâmite processual, abrangência, legitimados, hipóteses de não aplicação, compe-
tência, entre outros dispositivos de natureza processual. 

Apenas com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/1990) – o 
qual promoveu diversas alterações na Lei da ACP e inovou com a previsão e regula-
mentação da Ação Coletiva – pôde-se definir materialmente os direitos difusos, cole-
tivos e individuais homogêneos. 

Assim, direitos difusos são direitos de natureza indivisível e transindividual, isto é, 
que transcende o indivíduo isoladamente considerado e atingem uma dimensão co-
letiva, e cujos detentores são indetermináveis, vinculados por uma situação fática e 
não por uma relação jurídica. Por seu turno, diferem-se desses os direitos coletivos 
(stricto sensu) apenas no que concerne à determinabilidade de seus titulares, posto 
que se pode delimitar a categoria, classe ou grupo de pessoas possuidoras dos direi-
tos a que se visa proteção jurisdicional (FIORILLO, 2008). É o teor do ensinamento 
preceituado por Hugo Nigro Mazzili: 

2  Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados:  

l - ao meio-ambiente;

ll - ao consumidor;

III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

V - por infração da ordem econômica e da economia popular;  

VI - à ordem urbanística. 
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Tanto os interesses difusos como os coletivos são indivisíveis, mas se distinguem não 
só pela origem da lesão como também pela abrangência do grupo. Os interesses di-
fusos supõem titulares indetermináveis, ligadas por circunstâncias de fato, enquan-
to os coletivos dizem respeito a grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas 
ou determináveis, ligadas pela mesma relação jurídica básica.

Já os direitos individuais homogêneos são direitos individuais, mas que se originam 
de uma mesma causa, em virtude da qual se fazem coletivos, possibilitando aos titu-
lares pleiteá-los conjuntamente, mas não necessariamente dessa maneira. São, pois, 
divisíveis, com titularidade individualizável, que são demandados em tutela coletiva 
por razões de pertinência e economia processual (THEODORO JUNIOR, 2004).

É relevante destacar que enquanto os direitos difusos e coletivos (stricto sensu) são 
salvaguardados pela Ação Civil Pública - uma vez que a tutela só pode dar-se de ma-
neira conjunta porque são indivisíveis, os direitos individuais homogêneos, por seu 
turno, podem ser pleiteados por cada um dos seus titulares.

Deste modo a ACP, com suas peculiaridades, foi estabelecida na ordem jurídica bra-
sileira para a tutela dos interesses e direitos metaindividuais (difusos e coletivos). 
Quanto aos direitos transindividuais (individuais homogêneos), a lei consumerista 
permitiu a busca pela proteção jurisdicional de direitos de natureza  individual e di-
visível por meio de um só processo, caso sejam oriundos de  uma causa comum, e o 
meio processual próprio para efetivar essa tutela conjunta é a Ação Coletiva (stricto 
sensu), com rito próprio descrito em seu bojo. Portanto, é defeso o uso da ACP para 
manusear pretensão voltada à proteção desta espécie de direitos individuais.

Esmiuçados e delimitados os interesses tuteláveis pela ACP, impende abordar a le-
gitimação para propor o multicitado instrumento processual. Nesse aspecto, a Lei 
nº 7.347/1985 em seu art. 5º elenca os legitimados 3. A Lei nº 11.448/2007, mo-
dificando aquela lei, permitiu à Defensoria Pública tornar-se legitimada ao manu-
seio da ACP, previsão reafirmada pela Lei Complementar nº 132/2009, que alterou o  

3 Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

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; 

V - 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 meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou 

ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

art.  4º, VII, da Lei Complementar nº 80/19944. Assim, podem figurar no polo ativo, 
o Ministério Público, a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município, a autarquia, 
empresa pública, fundação, sociedades de economia mista e associações e agora, 
pela Lei nº 11.488/2007, a Defensoria Pública.

Defensoria Pública x Ministério Público: funções institucionais e 
limites de atuação

É bem sabido que à Constituição, norma superior da ordem jurídica pátria, é dada a 
atribuição de fixar a estrutura do Estado, seus órgãos, os meios de aquisição, exercí-
cio e limitação do poder, o regime político, os fins sócioeconômicos, e principalmen-
te, os direitos e garantias assegurados aos indivíduos no convívio social. Seguindo 
essa linha de raciocínio, as instituições ou organismos constitucionalmente consubs-
tanciados possuem indicações e instruções cuja observação, logicamente, não pode 
ser desprezada pelo legislador infraconstitucional, obedecendo-se, pois, ao corolário 
da supremacia Constitucional. Nesse contexto, como instituições essenciais à função 
jurisdicional do Estado, encontram-se elencados na Carta Magna de 1988, além da 
Magistratura, o Ministério Público e Defensoria Pública, com a fixação das respecti-
vas diretrizes de atuação. 

Ao longo da  evolução social do país, o legislador brasileiro demonstrou preocupação 
com a proteção jurídica dos necessitados, buscando por diversas formas viabilizar-lhes 
o acesso à justiça de maneira igualitária. O sistema de causídicos remunerados pelo 
estado revelou-se adequado ao atendimento deste fim. 

4  Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

[...]

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;
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Nesse cenário, a instituição respectiva ganhou status constitucional com o advento 
da Constituição Federal de 1988, que previu a Defensoria Pública como órgão espe-
cífico reservado à prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossu-
ficientes (TAVARES, 2008). É o que está delineado no seu art. 134 da Cara Magna 
brasileira.5

A Defensoria Pública, na condição de instituição essencial à função jurisdicional 
do Estado, conforme preconiza o texto constitucional, constitui meio estimado de 
oferecer assistência jurídica judicial e extra judicial gratuita aos mais necessitados, 
concretizando a inclusão jurídica dos mesmos. É, por conseguinte, dever dos seus 
membros garantir eficácia aos preceitos fundamentais daqueles comprovadamente 
necessitados (SILVA, 2006). É órgão público que integra o Poder Executivo, unitário, 
indivisível e permanente, que se serve de autonomia funcional, administrativa e or-
çamentária, dentro dos limites da legislação de diretrizes orçamentárias .

Nesse diapasão, a Carta Magna vigente, ao tempo em que instituiu a Defensoria Pú-
blica, traçou as suas funções principais e delimitou visivelmente o seu âmbito de 
atuação. Utilizou-se do §1º do art. 134, para atribuir ao Poder Legislativo a edição de 
Lei Complementar, a fim de regulamentar a instituição, organizando e prescrevendo 
os seus limites de exercício funcional. Para atender a esta prescrição, foi criada a 
Lei Complementar n° 80/1994, que regulou a organização da Defensoria Pública da 
União e do Distrito Federal e Territórios, alterada significativamente pela Lei Comple-
mentar nº 132/2009.

Da leitura desses aspectos institucionais fixados pela CF/88 depreende-se que a atu-
ação da Defensoria está voltada à prestação de orientação jurídica e ao atendimento 
gratuito dos necessitados, ou seja, daqueles que não possuem recursos suficientes 
para irem a Juízo. 

Desta feita, os sujeitos de sua atenção devem ser individualizáveis, a fim de que se 
possa aferir, realmente, se há hipossuficiência de recursos ao ingresso em Juízo. Com 
isso, a atuação da Defensoria Pública, necessariamente, pressupõe  a observância de 

5 Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em 

todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.

Art. 5º. [...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

dois requisitos: a destinação aos necessitados (demonstrada a insuficiência de recur-
sos) e a representação dos interesses de seus destinatários. Disto se pode sustentar 
que a Defensoria Pública somente poderá agir nos casos em que os interessados se-
jam individualizados ou individualizáveis, além da imperiosa hipossuficiência. 

Quanto à atuação, é oportuno ainda, não olvidar que, dada a relevante e peculiar 
função que foi conferida à Defensoria Pública, faz-se mister guardar fidelidade aos 
preceitos e limitações constitucionais que lhe são inerentes, para que não haja o 
seu desvirtuamento, que implicaria um expressivo prejuízo aos destinatários do  
seu exercício funcional. 

Ainda, do exame dos preceitos institucionais e organizativos da Defensoria Pública, 
é patente o reconhecimento de que essa instituição tem como propósito a represen-
tação judicial dos hipossuficientes, e não a substituição processual, consoante será 
abordado em momento oportuno.

Por sua vez, com já destacado, o Ministério Público também é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Seus membros pos-
suem independência funcional garantida pela Constituição, e exercem suas ativida-
des funcionais com ampla liberdade dentro dos limites da lei, salvaguardados  pelas 
vitaliciedade, irredutibilidade de subsídios e inamovibilidade. 

Em alusão às atribuições institucionais do Parquet, o art. 129 da CF/886 enumera a 
promoção privativa da ação penal pública; o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constitui-
ção, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; a promoção do inquérito 
civil e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; o exercício do controle externo 
da atividade policial; a requisição de diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial.

6 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

[...]

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos;
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Mais precisamente, no inc. III do supracitado dispositivo constitucional está con-
substanciada, clara e precisamente, a legitimação do Ministério Público para promo-
ver a ação civil pública, visando à proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

De algumas passagens já expostas, vislumbra-se que a legitimação do Ministério Pú-
blico para a propositura da Ação Civil Pública, além da prevista no art. 5º da Lei de 
Ação Civil Pública, foi erigida em nível constitucional, com o disposto no inc. III do 
art. 129 da CF/88, o que denota ter o legislador constituinte optado por conceder ao 
Ministério Público a tutela coletiva. 

É importante destacar que o Ministério Público está proibido de exercer a represen-
tação processual (consoante o disposto na CR/88, art. 129, IX, fine), o que vem a 
confirmar a real intenção do constituinte, qual seja, a de delimitar as funções de cada 
instituição constitucional.

Do paralelo entre Defensoria Pública e Ministério Público, pode-se notar que este 
possui uma esfera de atuação mais abrangente, posto que exerce suas atribuições na 
proteção de toda a sociedade indistintamente, ao passo que aquela tem a sua ativi-
dade finalística limitada ao grupo de indivíduos hipossuficientes, noutras palavras, 
àqueles que não possuem recursos suficientes para buscar a tutela jurisdicional de 
seus direitos.

Nessa linha de raciocínio, almeja-se demonstrar a importância de se resguardar a 
coerência de um sistema constitucional que estabelece duas instituições – MP e De-
fensoria Pública – ao tempo em que fixa a seara de atribuições de cada uma. 

Destarte, face às atribuições e limites de atuação acima tratados e aos argumentos 
que serão aduzidos a seguir, a despeito da previsão legal do art. 5º, inc. II da Lei nº 
7347/1985, não pode subsistir o entendimento de que foi concedida à Defensoria 
Pública a condição de legitimada ativa concorrente para a interposição de ação civil 
pública para a defesa de direitos e interesses metaindividuais. 

Legitimação da Defensoria Pública para propositura da ACP: 
inconstitucionalidade

Como salientado, a Defensoria Pública foi legitimada pelo legislador infraconstitu-
cional para figurar como sujeito ativo da ação civil pública, visando à defesa de inte-
resses difusos e coletivos. Ocorre que a ordem jurídica constitucional pressupõe uma 
unidade harmônica, sistematizada, afeta à coerência normativa, que é atingida por 
tal previsão. 

O singelo estudo dos dispositivos constitucionais que dispõem sobre o exercício das 
atribuições da Defensoria Pública permite atestar que esta instituição fora criada com 
a finalidade específica, reiteramos, de atender aos necessitados, assim considerados 
aqueles que não detêm recursos suficientes para terem acesso à assistência jurisdi-
cional comprovando a referida carência. 

Ora, para aferir a observância desses requisitos, torna-se imprescindível verificar se 
os destinatários dessa prestação funcional reúnem aqueles pressupostos. Para tanto, 
aqueles que são assistidos pela Defensoria Pública devem ser, ao menos, individua-
lizáveis, identificáveis. 

Noutra linha de tirocínio, dada a peculiaridade dos interesses e direitos difusos e co-
letivos, em que os seus titulares são indeterminados, não há possibilidade fática de 
se identificá-los para, consequentemente, aferir o preenchimento dos requisitos que 
legitimam o manejo da tutela coletiva. Essa situação delineia uma incompatibilidade 
entre o exercício das atribuições da Defensoria e a possibilidade de aferição de obser-
vância dos requisitos pelos titulares dos direitos difusos e coletivos. 

O outro aspecto decisivo para ilegitimar a Defensoria Pública na salvaguarda de di-
reitos difusos e coletivos é a condição de representante processual em que ela atua 
quando do exercício de sua função constitucional. 

Impende inicialmente fazer uma breve abordagem sobre a legitimação ativa. Esta 
pode ser considerada como a posição processual ocupada pela parte, que titulariza 
uma pretensão resistida, a fim de dar inicio a ação jurisdicional. Ela pressupõe capa-
cidade processual, que é a capacidade para ser sujeito da relação processual ou de se 
encontrar numa situação jurídica processual (DIDIER, 2005).
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Importante, de igual modo, é entender que há legitimidade ordinária quando o pró-
prio titular do direito propõe a ação em seu nome, para defender interesse seu em juí-
zo (MAZZILLI, 2007).  Noutro norte, para viabilizar a prática de determinados atos em 
juízo, vale-se da assistência de quem possua capacidade postulatória. Essa relação  
configura uma representação judicial, caso em que se enquadra a atuação da De-
fensoria Pública quando da defesa dos interesses dos seus destinatários, buscando,  
portanto, guarida em juízo a um direito alheio (o direito do representado e em  
nome deste). 

Doutra banda, a substituição processual configura-se quando no processo uma pes-
soa diferente do titular do direito deduzido atua como parte processual em virtude de 
um interesse conexo com o interesse imediatamente comprometido no litígio. Vale 
dizer, o substituto processual atua em seu nome na defesa de direito alheio, situação 
também denominada de legitimação extraordinária. Na lição de Fredie Didier Junior:

Há legitimação extraordinária (legitimação anômala ou substituição processual), 
quando não houver correspondência total entre a situação legitimante e as situa-
ções jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. Legitimado extraordinário é 
aquele que defende em nome próprio interesses de outro sujeito de direito. 

Noutras palavras na representação é parte na causa o representado e não o represen-
tante, enquanto que na substituição a parte no feito é o substituto e não o substituído.

Na esfera de resguardo dos direitos difusos e coletivos, a tutela jurisdicional é per-
seguida por meio de um processo cuja relação é de substituição processual, pois o 
legítimo titular da condição de sujeito ativo da ACP age em nome próprio, na defesa 
de direitos de uma coletividade de pessoas, portanto, interesses alheios. É o entendi-
mento ensinado por Fredie Didier Junior: 

[…] a legitimação coletiva possui as seguintes características: a) está regulada, ini-
cialmente, por lei (art. 5º da Lei Federal n. 7.347/85; art. 82 do CDC, etc.); b) é 
conferida a entes públicos, a entes privados, a entes despersonalizados e, até, ao 
cidadão, na ação popular; c) o legitimado coletivo atua em nome próprio na defesa 
de direitos que pertencem a um agrupamento humano (comunidade, coletividade 
ou grupo de pessoas, na forma do art. 81 do CDC); d) esse agrupamento humano 
não tem personalidade jurídica, portanto não pode atuar em juízo para proteger 

seus direitos, cuja defesa cabe a legitimados coletivos, que possuem legitimação 
autônoma e exclusiva, embora disjuntiva (há co-legitimação). 

Consequentemente, forçoso denotar que as atribuições constitucionais conferidas à 
Defensoria Pública impossibilitam-na de figurar em juízo na condição de legitima-
da extraordinariamente, posto que sua atuação guarda relação com a representação 
processual dos hipossuficientes. 

À luz dos argumentos acima contextualizados, resta impossível à Defensoria Pública 
figurar na condição de substituto processual porque, em atenção às diretrizes institu-
cionais e funcionais fixadas no texto constitucional e aos reiterados - cada vez mais 
comuns – entendimentos dos órgãos jurisdicionais, sobremaneira do STF, é cabível 
à referida instituição apenas a qualidade de representação processual dos destinatá-
rios do exercício de suas atribuições. 

Em virtude dos preceitos constitucionais inerentes à instituição e ciente do valor e da 
coerência desse entendimento a favor da ilegitimidade, a Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (CONAMP) propôs ação direta de inconstitucionali-
dade (ADI 3943) - que ainda está em trâmite no Supremo Tribunal Federal – cuja pre-
tensão é refutar a permissão dada a Defensoria Pública para buscar a tutela coletiva 
por meio da ação civil pública.

Por conseguinte, é inegável a inconstitucionalidade da legitimação da Defensoria 
Publica, na medida em que esta instituição poderá ser induzida ao patrocínio de in-
teresses cujos titulares podem não ser qualificados de necessitados como requer a 
ordem constitucional. Assim, o inciso II do art. 5º da Lei nº 7.347/85, que teve sua re-
dação dada pela Lei nº 11.448/2007, está contaminado por vicio material de incons-
titucionalidade, afrontando, com isso, o teor dos arts. 5º, LXXIV, e 134, ambos da  
Carta Magna vigente.
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Conclusão

No Brasil, ante a necessidade da sociedade de determinação de seus direitos coleti-
vos, foi criada a ação civil pública, cuja louvável finalidade tornou-a um novo instru-
mento para a efetividade dos direitos e garantias do cidadão brasileiro.

A Defensoria Pública, por seu turno, representa importante instrumento de cidada-
nia, com o propósito de promoção da inclusão jurisdicional de parte considerável 
de brasileiros que se encontram à margem do sistema jurídico, motivo pelo qual sua 
atuação, necessariamente na qualidade de representante judicial, deve se limitar à 
assistência e à defesa desses necessitados, ou seja, de todos os cidadãos hipossufi-
cientes, comprovada a insuficiência de recursos econômicos.

As reflexões e argumentos aqui expostos levam ao entendimento de que o inciso II do 
artigo 5º da Lei nº 7.347/85, com redação estabelecida pela Lei nº 11.448/2007, vio-
la os arts. 5º, inc. LXXIV, e 134, ambos da Constituição da República, uma vez que a 
Defensoria Pública deve prestar obediência a sua finalidade constitucional de prestar 
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. E mais, atribui qualidade de 
substituta processual à instituição que, por prescrição constitucional, apenas deve 
figurar em processos judiciais como representante processual da parte necessitada, 
comprovada a insuficiência de recursos. 

Deste modo, é imperioso excluir da legitimação ordinária dessa instituição a tutela 
dos interesses ou direitos difusos e coletivos (stricto sensu), em razão de que seus 
titulares são indeterminados, cuja individualização e identificação é inviável, o que 
resulta na impossibilidade de se aferir a hipossuficiência financeira.

Isto posto, asseveramos, indubitavelmente, que a legitimação conferida à Defensoria 
Pública não se coaduna à ordem constitucional vigente, à medida que subverte a es-
trutura organizacional e extrapola os limites de atuação desta instituição, devendo o 
Excelso Pretório, por medida de justiça, declarar  a inconstitucionalidade do inciso II 
do artigo 5º da Lei nº 7.347/85.
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crianças e adolescentes sujeitos de direito

Inicialmente, quero festejar a iniciativa da presente publicação, capaz de traduzir, 
sobre temas relevantes, o pensamento de lideranças institucionais de nosso Minis-
tério Público. Também devo registrar que o CNPG, por ser integrado pelos Chefes 
dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, apresenta vocação impar de poder 
traças projetos e ações nacionais, produzindo resultados positivos em todos os qua-
drantes do país e transformando nossos sentimentos de indignação contra as injus-
tiças contidas na realidade social em comprometida estratégia político-institucional 
destinada à construção, pela via da Justiça Social, de verdadeiro Estado de Direito 
Democrático. Em tal contexto, não fosse pelo comando constitucional no sentido de 
se dar prioridade absoluta para a área da infância e juventude, escolhi a matéria des-
te artigo em razão da absoluta convicção de que nossa política institucional deve 
atender prioritariamente à efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, na 
perspectiva da construção de uma sociedade progressivamente melhor e mais justa. 
A experiência como profissional do Ministério Público (agora com mais de 35 anos 
de serviço e já tendo, por quatro mandatos, ocupado a Procuradoria-Geral de Justiça 
do Estado do Paraná) só fez por fortalecer a crença de que, como agentes políticos 
de transformação social, nossa tarefa preferencial é a implementação das promes-
sas de cidadania que já estão contempladas na Constituição Federal e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Considerada a responsabilidade não só profissional, 
mas, especialmente, política, social e ética dos membros do Ministério Público Bra-
sileiro para com a efetivação dos direitos da população infantojuvenil, o presente 
artigo objetiva oferecer proposta de reflexão sobre o tema e, mais que isso, apresen-
tar mecanismos exitosos na perspectiva da implementação das regras do Estatuto da  
Criança e do Adolescente. 

É que, no quadro real de marginalidade experimentado pela maioria da população 
brasileira (integrante do país campeão mundial das desigualdades sociais), padecem 
especialmente as crianças e adolescentes, vítimas frágeis e vulneradas pela omissão 
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da família, da sociedade e, principalmente, do Estado, no que tange ao assegura-
mento dos seus direitos elementares. Mesmo se levando em conta o decantado avan-
ço econômico, não há duvida de que jamais construiremos uma sociedade melhor 
e mais justa se continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças e adoles-
centes para a subcidadania, nas suas facetas perversas da exploração, opressão e  
exclusão social.

Mencionado diploma legal, cumprindo comando da Constituição Federal, materia-
lizou proposta de dar atenção diferenciada à população infantojuvenil, rompendo 
com o mito de que a igualdade resta assegurada ao tempo em que todos recebem 
tratamento idêntico perante a lei. Com indiscutível acerto, concluiu o legislador do 
Estatuto da Criança e do Adolescente que, quando a realidade social está a indicar 
desigualdade (e hoje se calcula a existência de cerca de 40 milhões de crianças e ado-
lescentes carentes ou abandonados), o tratar todos de forma igual, antes de garantia 
da isonomia, comparece como maneira de cristalização das desigualdades, dan-
do-se, muitas vezes, contornos de legalidade a situações de exploração e opressão. 
Dessa sorte, como fórmula para estabelecer a isonomia material, entendeu-se indis-
pensável que as crianças e adolescentes perseguidos, vitimizados, marginalizados 
na realidade social (vale dizer, à margem dos benefícios produzidos pela sociedade) 
viessem a receber, pela lei, um tratamento desigual, necessariamente privilegiado. 
Sob esse enfoque é que encontramos como suporte teórico do Estatuto da Criança e 
do Adolescente a doutrina da proteção integral, cuja tese fundamental assevera 
incumbir à lei assegurar às crianças e adolescentes a satisfação de suas necessida-
des especiais, enquanto seres humanos em peculiar fase de desenvolvimento. Assim, 
pela nova legislação, as crianças e adolescentes não podem mais ser tratados como 
meros objetos de intervenção do Estado, devendo-se agora reconhecê-los sujeitos 
dos direitos elementares da pessoa humana em desenvolvimento, de maneira a 
propiciar o surgimento de verdadeira ponte de ouro entre a marginalidade e a cida-
dania plena.

Alertado pela realidade social e alentado pelo propósito de justiça (com a ocorrên-
cia de absoluta sintonia na perspectiva de que o enfrentamento ao subdesenvolvi-
mento – e à subcidadania – dá-se mediante a efetivação dos direitos do homem), 

o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu um conjunto de 
normas tendentes a colocar a infância e juventude a salvo de toda e qualquer forma 
de negligência, discriminação, violência, crueldade, exploração e opressão, cum-
prindo mandamento constitucional no sentido de ser dever da família, da socieda-
de e do Estado assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária  
(art. 227, da CF).

Insista-se no sentido de que a proposta da lei é o da universalização dos direitos fun-
damentais, alcançando assim todas as crianças e adolescentes. Ou seja, numa pers-
pectiva de justiça e solidariedade, a lei quer que todas as crianças e adolescentes 
possam exercitar os direitos que parte da população infantojuvenil já exercita.

Exatamente por esse aspecto, impossível criticar-se o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, já que ninguém pode ter a insensibilidade social de querer negar às crian-
ças e adolescentes brasileiros (máxime quando se trata daquela parte da população 
oriunda das famílias empobrecidas e despossuídas) a possibilidade de exercício dos 
direitos elementares da cidadania. O empenho de todos nesse momento, portanto, 
deve ser na linha de que as previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente deixem 
de ser tratadas como meras declarações retóricas ou singelas exortações morais (e, 
por isso mesmo, postergadas na sua efetivação ou relegadas ao abandono), para se 
constituírem em instrumentos de materialização das promessas de cidadania conti-
das no ordenamento jurídico.

Decorrente de indevida manipulação ideológica e de absoluto desconhecimento por 
parte da população das regras jurídicas por ele estabelecidas, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente é alvo permanente de críticas, especialmente pelas camadas sociais 
que dele poderiam se utilizar para garantia dos direitos que contempla.

Desenvolve-se então sentimento de aversão (do tipo “nunca li mas sou contra”) que 
impossibilita interferência positiva da lei na realidade – diga-se, muitas vezes trágica –  
experimentada pelas nossas crianças e adolescentes e suas famílias. 
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Assim sendo, na busca da superação de maléficos mitos, penso que o primeiro passo 
destinado à implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente deve se dire-
cionar à sua adequada e correta difusão junto aos dois mais significativos aparelhos 
ideológicos: os meios de comunicação social e o sistema educacional, lembrando, 
para tanto, que ambos também se encontram submetidos ao princípio constitucional 
da prioridade absoluta em favor da infância e juventude.

Quanto aos meios de comunicação social, torna-se viável buscar horários reservados 
em rádios e televisões (atendendo-se à finalidade educativa prevista no art. 221, inc. I,  
da Constituição Federal) de molde a se difundir, cotidianamente e um a um, os direi-
tos da população infantojuvenil, contribuindo-se, pela via do conhecimento da lei, 
com a efetividade do seu respectivo exercício. 

Nesse campo, vale registrar a importância de experiências exitosas como, no Estado 
do Paraná, da Ciranda - Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência 
(www.ciranda.org.br) e, nacionalmente, da Rede Andi Brasil (www. redeandibrasil.
org.br), produzindo e repercutindo matérias jornalísticas informadoras da sociedade 
sobre a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, contrapondo-
-se inclusive – e de forma imediata – a equívocos tão comuns na nossa imprensa em 
relação às previsões legais.     

Na seara da difusão de indevidos mitos, convém esclarecer sempre que, correlata-
mente aos direitos inscritos, as crianças e adolescentes são alcançadas por todas as 
obrigações contempladas no ordenamento jurídico, estando eles sujeitos a responder 
perante as mais variadas instâncias, principalmente a Justiça da Infância e Juven-
tude e o Conselho Tutelar, pelos atos antisociais que praticam, notadamente quan-
do atingem a categoria de atos infracionais (ou seja, a conduta descrita na lei penal 
como crime ou contravenção).

Dessa forma, torna-se claro que, ao contrário do equivocadamente difundido, o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente não significa a “porteira aberta para a impunidade” 
e nem contempla qualquer regra que se traduza em “garantir que as crianças e ado-
lescentes possam praticar os atos ilícitos que quiserem, sem nada lhes acontecer” ou 
que importe em “rompimento das relações de autoridade” no âmbito da família ou 
da escola. A clara definição da lei é no sentido de que nenhum adolescente a que se  

atribua a prática de conduta estabelecida como crime ou contravenção pode deixar 
de ser julgado pela Justiça da Infância e Juventude (ou, em se tratando de criança, 
pelo Conselho Tutelar e sujeito às chamadas medidas protetivas, arroladas no art. 
101, do ECA). Caso comprovada a conduta ilegal, será o adolescente responsabili-
zado pelos seus atos e, como resposta social, receberá a imposição das chamadas 
medidas socioeducativas (art. 112, do ECA), que vão desde a advertência, passando 
pela obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade 
assistida, a inserção em regime de semiliberdade, até a internação, para os casos 
mais graves e que significa privação de liberdade do infrator. 

Então, quando se trata de adolescente autor de ato infracional, a proposta é de que, 
no contexto da proteção integral, receba ele medidas socioeducativas tendentes a 
interferir no seu processo de desenvolvimento objetivando melhor compreensão da 
realidade e efetiva integração social (o educar para a vida social visa, na essência, ao 
alcance de realização pessoal e de participação comunitária, componentes próprios 
da cidadania). 

Bom dizer que desse elenco de medidas acima arroladas a que se mostra, sem dú-
vida, com as melhores condições de êxito é a da liberdade assistida, porquanto se 
desenvolve direcionada a interferir na realidade familiar e social do adolescente, 
tencionando resgatar, mediante apoio técnico, as suas potencialidades. O acompa-
nhamento, auxílio e orientação, a promoção social do adolescente e de sua família, 
bem como a inserção no sistema educacional e no mercado de trabalho, certamente 
importarão o estabelecimento de projeto de vida capaz de produzir ruptura com a 
prática de delitos, reforçados que restarão os vínculos do adolescente, seu grupo de 
convivência e a comunidade. E, no outro extremo desse mesmo olhar, vislumbra-se 
que a internação é a medida sócioeducativa com as piores condições para produzir 
resultados positivos. Com efeito, a partir da segregação e da inexistência de projeto 
de vida, os adolescentes internados acabam ainda mais distanciados da possibilida-
de de um desenvolvimento sadio. Privados de liberdade, convivendo em ambientes, 
de regra, promíscuos e aprendendo as normas próprias dos grupos marginais (es-
pecialmente no que tange a responder com violência aos conflitos do cotidiano), a 
probabilidade (quase absoluta) é de que os adolescentes acabem absorvendo a cha-
mada “identidade do infrator”, passando a se reconhecer, sim, como de “má índole, 
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natureza perversa, alta periculosidade”, enfim, como pessoas cuja história de vida, 
passada e futura, resta indestrutivelmente ligada à delinquência (os “irrecuperá-
veis”, como dizem deles). Desta maneira, quando do desinternamento, certamente 
estaremos diante de cidadãos com categoria piorada, ainda mais predispostos a con-
dutas violentas e antisociais. Por isso que, embora seja necessário, em determinadas 
situações operar a privação da liberdade do adolescente como forma de interromper 
o seu ciclo delinquencial, a internação deve surgir como último recurso e pelo tempo 
que corresponda ao propósito da formulação de novo projeto de vida, afastando-o da 
criminalidade. Daí a obrigatória incidência dos princípios constitucionais que dizem 
respeito à excepcionalidade da medida, sua brevidade e, a todo tempo, ao respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

Anotar-se ainda que as medidas de advertência, obrigação de reparar o dano e pres-
tação de serviços à comunidade indicam nítida prevalência do caráter educativo ao 
punitivo. É que as técnicas educativas voltadas à autocrítica e à reparação do dano se 
mostram muito mais eficazes, vez que produzem, no sujeito infrator, a possibilidade 
de reafirmação dos valores ético-sociais, tratando-se esse infrator como alguém que 
pode se transformar, que é capaz de aprender moralmente e de se modificar (as técni-
cas de conteúdo punitivo, segundo as teorias da aprendizagem, eliminam o compor-
tamento somente no instante em que a punição ocorre, reaparecendo porém – e com 
toda força –  tão logo os controles aversivos sejam retirados). 

As medidas protetivas, também aplicáveis aos autores de atos infracionais (de manei-
ra isolada ou cumulativamente – cf. art. 112, inc. VII, do ECA), apresentam caráter 
exclusivamente pedagógico, destinadas que são ao fortalecimento dos vínculos fami-
liares e comunitários (cf. art. 101, do ECA). 

Por outro lado, de se destacar que a opção do Estatuto da Criança e do Adolescente no 
sentido de vir a se constituir em instrumento para garantir às crianças e adolescentes 
a possibilidade do exercício dos direitos elementares da pessoa humana (obrigando 
o Estado a cumprir seu papel institucional e indelegável de atuar concretamente no 
campo da promoção social, efetivando políticas sociais básicas, políticas sociais as-
sistenciais em caráter supletivo e programas de proteção especial destinados a crian-
ças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social) certamente trará efeitos 

positivos, via justiça social, no pertinente à diminuição da chamada “delinquência 
infantojuvenil” (como bem salientou Roberto Lyra, “a verdadeira prevenção da cri-
minalidade é a justa e efetiva distribuição do trabalho, da educação, da cultura, da 
saúde, é a participação de todos nos benefícios produzidos pela sociedade, é a justiça 
social” - in Expressão mais simples do Direito Penal, Rio de Janeiro: José Konfino 
Editor, 1953, pág. 11).

De se registrar também que a resposta à prática de ilicitudes por parte de crianças e 
adolescentes deve sempre estar informada por um princípio básico: o de respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, cuja conduta revela imaturidade 
bio-psicológica. Nesse rumo e em se tratando de adolescentes autores de ato infra-
cional ou antisocial, as medidas – judiciais ou administrativas – carecem atender às 
suas necessidades pedagógicas, capazes de auxiliar o jovem a superar os conflitos 
próprios da chamada crise da adolescência, singularmente marcada pelo insurgi-
mento contra os padrões sociais estabelecidos e, em assim sendo, determinante das 
transgressões aos comandos legais. 

As denominadas infrações em razão de sua condição (cuja incidência será tanto maior 
se, além das dificuldades de ordem psicológica, comparecerem também as prove-
nientes da falta ou carência de recursos materiais, isto é, da miséria ou da pobreza) 
reclamam a intervenção no sentido da orientação, assistência e reabilitação, buscan-
do-se alcançar o inerente potencial dirigido à sociabilidade e cidadania (e, evidente-
mente, afastando qualquer proposta de diminuição da imputabilidade penal).

Já no que tange à relação Estatuto da Criança e do Adolescente com o sistema edu-
cacional, comece-se por indicar que, dentre os direitos fundamentais consagrados 
à infância e juventude, avulta em importância o pertinente à educação, observado 
também que o sistema educacional se constitui – juntamente com a família – ex-
traordinária agência de socialização do ser humano (isto sem contar com a possi-
bilidade de significativa interferência, enquanto aparelho ideológico do Estado, 
na formação do pensamento acerca da própria sociedade e do papel que cada um  
pode nela desempenhar). 
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A educação, devidamente entendida como direito de todos e dever do Estado, desti-
na-se, conforme prevê a regra constitucional, ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
sua qualificação para o trabalho e, principalmente, ao preparo para o exercício da 
cidadania (art. 205, da CF).

O direito de acesso, permanência – e sucesso – no sistema educacional compare-
ce como antídoto à marginalização social que encaminha crianças e adolescentes à 
mendicância, ao trabalho precoce, à prostituição e à delinquência. Não é por acaso 
que, na verificação dos adolescentes sujeitos às medidas sócioeducativas (especial-
mente a de internação), alcançam-se índices elevadíssimos no referente ao afasta-
mento (algumas vezes voluntário e outras por exclusão imposta indevidamente pela 
própria escola) do direito à educação. 

A luta por novos e melhores dias para a infância e juventude brasileiras só pode estar 
embandeirada – e ter como ponto de partida – a efetivação do direito à educação. 

Na perspectiva da formação de verdadeiros cidadãos, o processo educativo deve 
atender a propósitos de valorização do ser humano, de seu enriquecimento no campo 
das relações interpessoais, de respeito ao semelhante e, identicamente, de desenvol-
vimento do senso crítico, da responsabilidade social, do sentimento participativo, da 
expressão franca e livre do pensamento, enfim, constituindo-se a escola em espaço 
democrático propício ao desenvolvimento harmônico do educando. 

Necessário, todavia, esclarecer que do processo pedagógico também faz parte o es-
tabelecimento de regras relacionadas ao campo disciplinar, com o aprendizado pelo 
educando dos próprios limites na convivência escolar e social, assim como o respeito 
à autoridade (no dizer de Paulo Freire, tão necessária quanto a liberdade). 

Para superação de mito, destaque-se ser totalmente equivocado pretender que o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, em qualquer de suas regras, esteja a atentar contra 
o princípio da autoridade no sistema educacional. 

A previsão legal (que se contrapõe, isto sim, ao autoritarismo), está a enunciar que o 
educando deve ser tratado com dignidade e respeito, vedando-se então – e estabele-
cendo como figura criminosa – submeter criança ou adolescente sob sua autoridade 
a vexame ou a constrangimento (art. 232, do ECA). 

Por certo, não se deve traduzir como rebeldia ou indisciplina as críticas ao proces-
so pedagógico ou às propostas educacionais, nem tampouco as contestações aos 
critérios avaliativos, já que tais manifestações, além do indisputável conteúdo po-
sitivo e democrático, correspondem a direito do educando (art. 53, inc. III e par.  
único, do ECA). 

Diga-se que os temas relacionados ao sistema educacional, inclusive àqueles perti-
nentes a atos de indisciplina (ou infracionais), devem contar com a intervenção posi-
tiva dos órgãos que constituem a proposta de uma nova política de atendimento à in-
fância e juventude, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.   

Deles, quero aqui destacar os Conselhos Tutelares, órgãos permanentes e autôno-
mos, encarregados pela sociedade de zelar pelo pertinente e efetivo cumprimento 
dos direitos das crianças e adolescentes. São eles fiscalizadores de todo o sistema de 
atendimento à infância e juventude, bem como – enquanto proposta de desjurisdi-
cionalização de determinadas matérias – fruto desse anseio de abrir espaços para a 
sociedade civil na co-gestão dos interesses relacionados à população infantojuvenil, 
demonstrado especialmente pelo fato de que os conselheiros são pessoas da comu-
nidade e por ela escolhidas (através de sufrágio universal, com voto direto e facul-
tativo) para o exercício de tão relevante função. Não resta dúvida do papel extrema-
mente importante a ser desempenhado pelo Conselho Tutelar nas situações em que 
o sistema educacional não consegue responder, adequada e suficientemente, às hi-
póteses concretas de indisciplina, máxime diante da possibilidade da aplicação das 
medidas de proteção como a “orientação, apoio e acompanhamento temporários”.
Assim também a “matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de 
ensino fundamental”, a “requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátri-
co, em regime hospitalar ou ambulatorial”, ainda a “inclusão em programa oficial ou 
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos”, além 
da “inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 
adolescente” (art. 101, combinado com o art. 136, inc. I, ambos do ECA). Em suma: 
esgotados os recursos escolares, devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar as 
crianças e adolescentes que, em razão de sua conduta, encontrem-se em situação 
de risco pessoal ou social, inclusive no que tange às suas atividades junto ao sistema 
educacional (idêntico encaminhamento deve ocorrer quando os pais ou responsável 
pelo educando estão a carecer de aconselhamento ou atendimento). 
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Como interveniente obrigatório nas questões que afetam o regular funcionamento 
do sistema educacional – por certo contempladas na ampla perspectiva do direito 
à educação – encontra-se a Justiça da Infância e Juventude, que agora, em razão do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, assume função (diga-se, elevada em dignidade) 
de ser espaço destinado à efetivação dos direitos da população infantojuvenil. A nova 
postura da Justiça frente aos temas relativos a crianças e adolescentes encontra base 
no fato de que o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente fez por inscrever 
capítulo próprio para tratar da proteção judicial dos interesses individuais, coletivos 
e difusos relacionados à infância e juventude. A ideia central é a de que as regras 
enunciadas no Estatuto da Criança e do Adolescente se constituem em comandos 
obrigatórios à família, à sociedade e ao Estado, aguardando-se, especialmente por 
parte do poder público, o cumprimento das normas estabelecidas. Todavia – e exem-
plificando – se o administrador, espontaneamente, não tornar concreto o que lhe foi 
determinado pela lei, comparece disponível ao interessado um conjunto de medidas 
judiciais especificamente destinadas à satisfação, via prestação da tutela jurisdicio-
nal, dos direitos violados (dentre as medidas judiciais arroladas vale anotar, pela 
importância, a ação civil pública, destinada à proteção dos interesses individuais, 
coletivos e difusos próprios da infância e da adolescência, e que corresponde à exten-
são para esta seara das previsões contidas na Lei nº 7.347/85. Agora, diante da ins-
crição – e detalhamento – dos direitos fundamentais relativos à infância e juventude 
(estabelecidos na sua maioria como direitos subjetivos e, portanto, dever do Estado), 
a autoridade judiciária desfruta da especial condição de poder prestar a tutela juris-
dicional prolatando decisões que apresentam o condão de transformar positivamente 
a realidade social. O Juiz de Infância e Juventude tem a possibilidade de – quando 
devidamente provocado (face ao princípio da inércia da jurisdição) – decidir sobre as 
questões sociais mais significativas, seja no plano individual ou nas esferas coletivas 
ou difusas. Uma sentença do Juiz da Infância e Juventude pode implicar garantia do 
exercício de direitos como o da educação (determinando, por exemplo, a construção 
de creches ou estabelecimentos educacionais), da saúde (determinando, por exem-
plo, a construção de um posto de saúde ou as vacinações obrigatórias recomendadas 
pelas autoridades sanitárias), da profissionalização (determinando, por exemplo, a 
instituição de programas pertinentes à iniciação profissional), e assim por diante. Ou 
seja, o Juiz da Infância e Juventude pode transformar a Justiça em espaço significativo 

de luta para a instalação de uma sociedade que trate com mais equidade e isonomia 
as crianças e adolescentes, propiciando a todos a concretização dos direitos elemen-
tares da pessoa humana (e de nada adianta a fixação de direitos fundamentais para a 
infância e juventude se a omissão generalizada possibilitar sejam eles tratados como 
meras declarações retóricas ou singelas exortações morais, com o valor e peso de 
avisos, lições ou conselhos e, por isso mesmo, postergados na sua efetivação ou rele-
gados ao abandono). Se antigamente acabou-se difundindo o mito de que “entregar 
a criança ao Juiz” representava a pronta solução de questões de qualquer conteú-
do, hoje tal raciocínio encontra foro de realidade, já que as crianças e adolescentes 
passam a contar com a atividade jurisdicional para a efetivação dos seus interesses 
juridicamente tutelados. 

Mas além de explicitar os direitos genericamente prometidos na Constituição Fede-
ral, de estabelecer um conjunto de medidas judiciais para a garantia de tais direitos e 
de ameaçar com sanções penais e administrativas os que não cumprirem os seus im-
perativos proibitivos, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta mais um im-
portante mecanismo destinado a fazer valer os ditames que assenta. Trata-se o de 
incumbir uma instituição, integrante da estrutura organizacional do Estado, da defe-
sa dos interesses e direitos pertinentes à infância e juventude. Como se sabe, os Pro-
motores e Procuradores de Justiça passaram a ter o dever funcional de atuarem no 
sentido de garantir a efetivação das normas estabelecidas em favor das crianças e 
adolescentes. Num país onde a maioria da população não tem acesso à Justiça (seja 
por falta de condições econômicas ou pela inexistência da Defensoria Pública na 
grande maioria das comarcas), andou bem o legislador do Estatuto da Criança e do 
Adolescente quando atribuiu ao Ministério Público tão magnânima missão. Foi tam-
bém absorvida a ideia de que o Ministério Público, rompendo com antiga postura de 
estrita burocracia legal (mero agente do Poder Executivo a fiscalizar o Poder Judiciá-
rio quanto à correta aplicação da leis, inclusive daquelas injustas, destinadas à domi-
nação enquanto forma de dar legalidade a situações de exploração e opressão), deve 
agora atuar como verdadeiro agente político, interferindo de maneira positiva na rea-
lidade social e, mediante exame do conteúdo ideológico das normas jurídicas, dar 
prevalência para a materialização daquelas que signifiquem proposta de libertação do 
povo, internalizando – na esfera administrativa ou no espaço oficial do judiciário –  
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as reivindicações sociais na forma de conflitos coletivos, politizados e valorados pela 
ótica dos interesses das classes populares. Por tudo isso – e porque se acredita no 
Ministério Público como fiel defensor de um Estado genuinamente democrático – é 
que o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente determinou-lhe o zelo pelos 
interesses individuais, coletivos e difusos ligados à proteção da infância e da juven-
tude, que não raras vezes implicará cobrar das autoridades públicas uma atuação 
mais eficiente no fornecimento às crianças e adolescentes de educação, saúde, pro-
fissionalização, lazer, etc., vez que sua tarefa obriga buscar prevalência do interesse 
público primário (ou seja, o interesse relacionado ao bem geral) em contraposição, às 
vezes, com o interesse público secundário (ou seja, o modo pelo qual os governantes 
vêm o interesse público). Em outro aspecto, considerada a infeliz praxe forjada no 
sentido de que quando surgem leis a favor dos excluídos ainda assim de nada ser-
vem, porquanto não são aplicadas, convém ressaltar que o Ministério Público – assu-
mindo através de seus agentes a responsabilidade profissional, política e ética da 
construção de uma ordem social mais justa – poderá fazer do Estatuto da Criança e do 
Adolescente seu instrumento fundamental de luta em favor da sociedade. Não tenho 
dúvida de que garantir a vida, a liberdade, a educação, a saúde, a profissionalização 
e outros direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (seja na via 
administrativa ou judicial) corresponderá à incrementação do processo de democra-
tização da sociedade brasileira, canalizando as aspirações de emancipação dos seg-
mentos populares e contribuindo assim para superar a alienação política e econômi-
ca imposta à maioria dos brasileiros. O desejo é de que o Promotor de Justiça da 
Infância e Juventude dê especial contribuição à esperada conformação de um novo 
Ministério Público, que deixe definitivamente para trás suas raízes de patrocinador 
dos interesses dos reis e dos poderosos, reconhecendo-se como legítimo defensor dos 
interesses da sociedade, com a visão clara de que tal mister implica defender priorita-
riamente as suas camadas marginalizadas e afastadas das propostas de cidadania 
contidas na legislação constitucional e infraconstitucional. Nesse contexto, a prote-
ção aos interesses individuais, coletivos ou difusos relacionados à infância e juventu-
de deve ser tratada com absoluta prioridade pelos Promotores e Procuradores de Jus-
tiça, já que o comando da Constituição Federal, bem como o do Estatuto da Criança e 
do Adolescente tornam obrigatório o estabelecimento de uma política institucional 
nessa área que contemple a preferência manifestada pelo ordenamento jurídico.  

No campo específico do direito à educação, a mesma competência e dedicação em-
prestada pelo Promotor de Justiça da Infância e Juventude para a garantia de acesso 
ao sistema educacional (aí incluída a educação infantil) deve ser estendida para as-
segurar a permanência e o sucesso nesse espaço de desenvolvimento do ser humano.  
Além então de acompanhar – e, se necessário, intervir – nas hipóteses de evasão es-
colar e elevados índices de repetência, comparece de todo desejável a interferência 
do Ministério Público enquanto colaborador nos processos de – via práticas pedagó-
gicas – superação dos casos de indisciplina e violência no sistema educacional, in-
clusive numa proposta preventiva à prática de atos infracionais. Como regra geral em 
todas as áreas de intervenção, não deve o Promotor de Justiça da Infância e Juventu-
de ter atuação apenas reflexa, ou seja, intervir somente depois do fato consumado e 
já se constituindo em violação ao ordenamento jurídico. Através de permanente con-
tato com o sistema educacional (participando de audiências e debates públicos, pro-
ferindo palestras, etc.), o agente do Ministério Público, assim como o Juiz da Infância 
e Juventude, podem difundir adequadamente o conteúdo dos diplomas legais de 
maior interesse ao sistema educacional, esclarecendo a correlação de direitos e deve-
res a que todos estão submetidos (vale dizer, ao mesmo tempo em que enuncia os 
direitos dos educandos também oferece informação para derrocar o mito de que as 
crianças e adolescentes estariam isentas de qualquer responsabilidade pelos seus 
atos antisociais). Orientar os dirigentes escolares acerca dos procedimentos destina-
dos à averiguação – e eventual imposição de sanções – em relação aos atos de indis-
ciplina e buscar estabelecer distinção entres estes e os atos infracionais, também ex-
surge como contribuição importante a ser levada a cabo pelo Promotor de Justiça, 
máxime porque, não raras vezes, apresenta-se muito tênue a linha que separa situa-
ções passíveis de serem resolvidas no âmbito da instituição escolar (lembrando aqui 
que a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
prevê o respeito à liberdade e o apreço à tolerância como princípios fundamentais do 
ensino – art. 3º, inc. IV) e àquelas que carecem de encaminhamento à Justiça da In-
fância e Juventude, com ou sem passagem pela autoridade policial (observando que, 
de qualquer forma, a convocação de força policial só justifica como último recurso, 
porquanto sua ação indiscriminada impõe, frequentemente, indevido constrangi-
mento a atingir exatamente os educandos vítimas da violência que se pretende repri-
mir). Aliás, deve-se levar em conta que, enquanto titular exclusivo da ação sócioedu-
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cativa e com a possibilidade inclusive dela dispor através da remissão como forma de 
exclusão do processo, o Promotor de Justiça da Infância e Juventude pode ajustar 
procedimentos para que em infrações de bagatela ou de menor potencial ofensivo 
não se processe o ingresso do educando no sistema da Justiça da Infância e da  
Juventude de forma desnecessariamente estigmatizante (art. 40, 3, b, da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a regra 11, das Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude). Em outro 
aspecto e se necessária, a aplicação de medida sócioeducativa deve objetivar sim a 
imposição de limites ao educando e seu aperfeiçoamento enquanto pessoa em pecu-
liar fase de desenvolvimento (e a repercussão da intervenção da Justiça da Infância e 
da Juventude será favorável nesse aspecto) sem, entretanto, produzir sua exclusão 
(expulsão ou evasão) da escola (daí a preferência das espécies como a da prestação 
de serviço à comunidade, da reparação de dano ou da inserção no programa de liber-
dade assistida), campo para educação libertadora e formação do futuro cidadão (in-
clusive propiciando a muitos a oportunidade de deixar de ser meras vítimas da socie-
dade injusta que vivemos para se constituírem em agentes transformadores desta 
mesma realidade). 

Proclame-se que os atos de indisciplina (e de violência) podem e devem ser resolvidos 
no âmbito do próprio sistema educacional, atendidas as regras legais e aquelas por 
ele mesmo instituídas (com intervenção e respostas imediatas, de molde a impedir 
uma progressão na conduta que vai se tornando cada vez mais grave e reprovável), 
somente se encaminhando as questões ao sistema da Justiça da Infância e Juventude 
(aí incluído o Conselho Tutelar), após esgotados os recursos escolares. Então, convém 
anunciar, para a sociedade e para o próprio meio educacional, que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente não propiciou, sob forma alguma, o rompimento das rela-
ções de autoridade no sistema educacional; adicionando-se o raciocínio de que refe-
rida lei – ao invés de significar um estorvo – pode ser utilizado enquanto importan-
te instrumento de salvaguarda do sistema educacional, em especial quando dispõe 
que o princípio constitucional da prioridade absoluta para as crianças e adolescentes 
importa preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas, assim 
como destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a pro-
teção à infância e juventude (art. 4°, par. único, letras c e d, do ECA). Quanto ao edu-
cando, pessoa em desenvolvimento que tem direito de vivenciar condições favoráveis 

para seu sucesso no processo de ensino e aprendizagem, o registro serve para a rea-
firmação de constituir ele a medida de todas as coisas no sistema educacional, mere-
cedor de formação que venha no futuro credenciá-lo agente responsável pela tarefa 
de melhorar nossa sociedade. 

Por outro ângulo, comparece de todo relevante a difusão do Estatuto da Criança e do 
Adolescente no próprio sistema educacional.

Em primeiro lugar, valeria a inclusão da matéria relativa aos direitos das crianças 
e adolescentes em todos os currículos escolares. A obrigatoriedade já estabelecida 
para o ensino fundamental (conforme Lei nº 11.525/07, que acrescentou o § 5º, ao 
art. 32, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, verbis: “O currículo do 
ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção 
e distribuição de material didático adequado”) deveria ser estendida para todos os 
graus de ensino, especialmente ao nível superior (aliás, é absolutamente incompre-
ensível que, até hoje, a matéria pertinente ao Direito das Crianças e Adolescentes 
não reste obrigatória nos cursos de Direito, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, 
Sociologia, entre outros).  

Também valeria reproduzir a experiência que, em razão de convênio de cooperação 
técnico científica celebrado entre o Ministério Público do Estado do Paraná, o Esta-
do do Paraná (por intermédio das Secretarias de Estado da Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior, da Justiça, do Trabalho e Ação Social, e o Instituto de Ação Social 
do Paraná), o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e as Insti-
tuições Estaduais de Ensino Superior no Paraná, propiciou a instalação em todas as 
universidades estaduais de Núcleos de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Ju-
ventude, com o propósito de “estimular o estudo e a pesquisa, auxiliar na formulação 
de políticas públicas na área da infância e juventude, intervir administrativa e/ou 
judicialmente na defesa dos direitos individuais e coletivos de crianças e adolescen-
tes e prestar assistência judiciária a adolescentes a quem se atribua a prática de ato 
infracional”, já agora também, de forma elogiável, instituído em faculdade privada, 
qual seja, a Faculdade de Pato Branco - FADEP.    
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Nessa mesma linha (e como já ocorre no Paraná em razão do Decreto Estadual  
nº 5.309/05), fundamental que o tema Direito da Criança e do Adolescente seja ob-
jeto de questões obrigatórias em todos os concursos públicos de modo a que o futu-
ro ocupante de cargo, emprego ou função pública conheça a Constituição Federal 
naquilo que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, bem como, por 
óbvio, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A exigência de estudo acer-
ca da matéria certamente propiciaria ao servidor público melhores condições de ga-
rantir preferência para as crianças e adolescentes quando da formulação e execução 
das políticas sociais públicas (especialmente no que toca à destinação privilegiada 
de recursos).  Garantir também precedência de atendimento para tal população em 
qualquer serviço público e, ainda, primazia de proteção e socorro em quaisquer cir-
cunstâncias, cumprindo-se dessa forma todos os comandos constitucionais e legais, 
inclusive aqueles que estabelecem o dever de todos “velar pela dignidade da criança 
e do adolescente” e “prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 
criança e do adolescente” (arts. 18 e 70, do ECA).

Aliás, em se tratando de envolvimento do Poder Executivo com a área da infân-
cia e juventude, vale anotar também a existência, no Paraná, da Lei Estadual nº 
15.200/2006, que, ao instituir o “Programa Estadual de Aprendizagem para o Ado-
lescente em Conflito com a Lei”, estabeleceu a criação de 700 (setecentas) vagas de 
auxiliar administrativo aprendiz na administração pública estadual, destinadas a 
adolescentes com idade entre 14 (catorze) e 18 (dezoito) anos, submetidos a medidas 
sócioeducativas ou beneficiados com remissão. Em sentido semelhante, convênio ce-
lebrado entre a Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial - SENAI/Departamento Regional do Paraná, Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e a Procurado-
ria Regional do Trabalho da Nona Região, estabelece a obrigatoriedade do SENAI 
disponibilizar gratuitamente, nos cursos de qualificação abertos que desenvolver no 
Estado do Paraná, 10% (dez por cento) das vagas a adolescentes com idade igual ou 
superior a 16 (dezesseis) anos em cumprimento de medidas sócioeducativas em meio 
aberto ou beneficiados por remissão, bem como aquele a quem tenha sido aplicada 
medida de proteção, encaminhados pelo Ministério Público do Estado do Paraná.

Consigne-se, nesse passo, a importância dos Conselhos dos Direitos das Crianças e 
dos Adolescentes, previstos no art. 88, inc. II, do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, como órgãos com caráter deliberativo (são definidores da política pública de 
atendimento à infância e juventude nas esferas municipais, estaduais e nacional), 
incumbidos de proceder o controle das ações governamentais em todos os níveis e 
que não podem prescindir da participação popular (diga-se paritária, ou seja, apre-
sentando igual número entre os representantes dos órgãos governamentais e os in-
dicados pelas entidades que atuam na defesa – ou no atendimento – dos direitos 
das crianças e dos adolescentes). Na conjugação das disposições dos arts. 1º,  par. 
único, 204 e 227, § 7º, da Constituição Federal, regulamentadas posteriormente pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, conclui-se ter havido determinação no sentido 
de se inaugurar nova fase na política de atendimento à infância e juventude, cuja 
marca esteja delineada no surgimento de espaços para a democracia participativa, 
garantindo-se à sociedade civil voz e vez na formulação das políticas sociais públicas 
relacionadas a crianças e adolescentes. O comando é para que se implante um regime 
de cogestão nesse campo de atuação governamental, o que representa extraordiná-
rio progresso ao tempo em que, até então, a forma de “participação” da sociedade 
na área se restringia a atividades de cunho eminentemente assistencialista (as cam-
panhas beneficentes para arrecadar alimentação, agasalhos, etc.) ou consistia em 
mão-de-obra graciosa para efetivação de programas e ações previamente decididos 
pelo poder público (adesão aos mutirões para construção de creches, praças, etc.), 
por sua vez, os conselhos comunitários apresentavam caráter meramente consultivo 
(e, assim sendo, apenas davam “palpites” nas atividades governamentais). A demo-
cracia participativa (pela primeira vez enunciada em nossa Constituição Federal na 
formulação de que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de represen-
tantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” – art. 1º, par. único) 
pressupõe o Executivo compartilhando parcela do seu poder, propiciando integração 
do povo no processo decisório estatal e garantindo concretamente importante predi-
cado da cidadania, além de marcá-lo com o signo da legitimidade (equivocada e infe-
lizmente, a maioria dos governantes entende que a representatividade do voto, não 
raras vezes obtida através do abuso do poder econômico no campo eleitoral, seria 
suficiente para dar surgimento à legitimidade do poder e, assim, tratam com descaso 
as possibilidades do seu exercício efetivamente democrático). 
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Nesse contexto, igualmente se cuidando da desejada implementação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e no que diz respeito à política de atendimento à infância 
e juventude (como se disse, a ser deliberada pelos Conselhos dos Direitos enquanto 
espaços de democracia participativa), de se reforçar o raciocínio de que – além da 
família (campo privilegiado para o afeto e principal agência de socialização do ser 
humano) e da escola (que, como quer o comando constitucional, deve visar ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho e, principalmente, 
seu preparo para o futuro exercício da cidadania) além também de outros espaços 
adequados para o seu desenvolvimento – lugar de criança é nos orçamentos 
públicos, cumprindo-se o princípio constitucional da prioridade absoluta no que 
tange à preferência na formulação e execução das políticas públicas, assim como, 
especialmente, à destinação privilegiada de recursos para a área (art. 4º, do ECA). O 
acompanhamento da elaboração e execução das leis orçamentárias (começando pelos 
planos plurianuais, passando pela lei de diretrizes orçamentárias, até o orçamento 
propriamente dito) surge assim indispensável para a melhoria das condições de vida 
das nossas crianças e adolescentes. Não se tenha dúvida de que esse é o caminho: 
fortalecimento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, de maneira 
que, como verdadeira revolução em todas as localidades e Estados, sejam realizadas 
investigações destinadas a diagnosticar a efetiva situação da infância e da juventude. 
Em seguida, restar traçada adequada política de atendimento às necessidades 
detectadas. Como motivo a festejar, cita-se, em tal seara, decisão do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não há dúvida quanto à possibilidade 
jurídica de determinação judicial para o Poder Executivo concretizar políticas 
públicas constitucionalmente definidas, como no presente caso, em que o comando 
constitucional exige, com absoluta prioridade, a proteção dos direitos das crianças 
e dos adolescentes, claramente definida no Estatuto da Criança e do Adolescente” 
“também essa política prioritária e constitucionalmente definida deve ser levada 
em conta pelas previsões orçamentárias, como forma de aproximar a atuação 
administrativa e legislativa (Annäherungstheorie) às determinações constitucionais 
que concretizam o direito fundamental de proteção da criança e do adolescente” 
(Min. Gilmar Mendes, Suspensão de liminar 235-0, de Tocantins, datada de 08 de 
julho de 2008). Igualmente, vale destacar decisão do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido da obrigatoriedade de efetivação, por parte do administrador público, 

da política deliberada pelos Conselhos dos Direitos: “1. Na atualidade, o império 
da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, 
as razões de conveniência e oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do 
Ministério Público para exigir do Município a execução de política específica, a qual 
se tornou obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída verba no 
próximo orçamento, a fim de atender a propostas políticas certas e determinadas. 
4. Recurso especial provido” (RESP 493811, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 
15/03/04). Como exemplos positivos se apresentam a já mencionada criação, em 
todas as Universidades Estaduais do Paraná, de Núcleos de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente com, entre outras, a função de assessorar regionalmente os 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente no diagnóstico e na formulação 
das políticas para a área da infância e juventude; ou os Decretos Municipais de 
Curitiba, Londrina e Campo Mourão, que estabelecem o obrigatório acolhimento nas 
leis de conteúdo orçamentário das deliberações do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.  

Para além da espontânea atividade do administrador público em favor das crianças 
e adolescentes (afinal, como sempre dizem eles, não é delas que depende o futuro 
do país?), o sistema de Justiça – também sob a égide do princípio constitucional da 
prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes – deve atuar, quando ne-
cessário, com efetiva preferência, afinco e eficiência na materialização das promes-
sas de cidadania existentes na Constituição Federal e deve atuar principalmente, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente para a população infantojuvenil, de molde a 
elevar em dignidade as respectivas funções do Poder Judiciário, do Ministério Públi-
co e da Defensoria Pública, entre outros. Nessa seara, tome-se como exemplos a re-
comendação do Conselho Nacional de Justiça aos Tribunais de Justiça no sentido da 
implantação e manutenção das equipes previstas no art. 150, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, ou aquela advinda da Corregedoria-Geral do MP-PR que estabelece 
a participação dos Promotores de Justiça nas reuniões dos Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, mantendo em arquivo as respectivas atas. 

Na esteira do comando constitucional indicativo da descentralização político- 
administrativa e consequente municipalização das ações, indispensável comparece 
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o estabelecimento de rede de proteção capaz de proporcionar a todas as crianças e 
adolescentes do município o atendimento dos seus direitos fundamentais (v. nesse 
sentido a publicação do Ministério Público do Paraná intitulada “Município que res-
peita a criança – Manual de orientação aos Gestores Municipais”).

Pela importância que representa nesse campo, considerado que os Tribunais de Contas,  
também submetidos ao comando constitucional da prioridade absoluta, devem for-
mular, de maneira preferencial, política específica para atuação dos seus membros na 
área da infância e juventude. Afora a prioridade institucional interna, os integrantes 
dos Tribunais de Contas devem intervir para o efetivo cumprimento pela administra-
ção pública do princípio constitucional da prioridade absoluta, especialmente no que 
é pertinente à destinação privilegiada de recursos para a área da infância e juventude 
(levando-se aqui em consideração a política deliberada pelos Conselhos dos Direitos  
da Criança e do Adolescente), adotando as medidas necessárias à sua garantia.  
O princípio constitucional da prioridade absoluta, somado ao da democracia parti-
cipativa, são limitadores e condicionantes do poder discricionário do administrador 
público, cabendo também nesse aspecto aos Tribunais de Contas a verificação da 
regular e legal gestão dos recursos públicos, especial destaque à atuação do Tribunal  
de Contas do Estado do Paraná (que, com a Resolução nº 14/2009-TCE/PR e a Instrução  
Normativa nº 36/2009-TCE/PR, dispôs sobre “a adoção de mecanismos na elabo-
ração e execução orçamentária da Administração Municipal, para atendimento ao 
princípio da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, de que trata o art. 227 
da Constituição Federal, no âmbito das políticas públicas municipais”,  passando a 
verificar a existência e funcionamento em todos os municípios dos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, bem como o acolhimento, nos orçamentos mu-
nicipais, de suas deliberações.

A expectativa democrática então é a de que, quando da efetivação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente pela ação dos poderes públicos (com a participação obriga-
tória da sociedade civil) e, se necessário, pelo cumprimento de dever funcional por 
parte, especialmente, do Ministério Público e do Poder Judiciário no Juízo da Infân-
cia e Juventude, estaremos todos colaborando decisivamente para que a República 
Federativa do Brasil, pela via da salvaguarda ao princípio de respeito à dignidade 
humana, superação das desigualdades sociais e erradicação da pobreza, venha a al-
cançar, o quanto antes, o seu objetivo fundamental: o de instalar – digo eu, a par-
tir do atendimento aos direitos das crianças e adolescentes – uma sociedade livre,  
justa e solidária.
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o controle externo da atividade policial sob a ótica da 
integração e da interação

Introducão

Os índices de violência nos estados da federação chegaram ao limite máximo da tole-
rância, exigindo ações eficazes do Estado, sob pena da sociedade enveredar no caos 
ainda maior do que o ora vivenciado. 

É cediço que o desafio de restabelecer a paz social de outrora se apresenta como uma 
missão muito maior que as possíveis diferenças que possam existir entre as institui-
ções responsáveis pela promoção da segurança pública e da justiça. Por isso, temos 
defendido que a integração e a interação dos órgãos que compõem a estrutura do 
Estado, entre si, e com a sociedade, é o novo caminho a ser experimentado.

Pernambuco vivencia uma experiência interessante, inclusive, tem servido de exem-
plo para o país, em matéria de segurança pública e defesa social. O “Pacto Pela Vida”, 
não se restringe a uma ação de governo, mas a um plano de Estado, que tem permi-
tido a constante interação dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública 
e de justiça, disponibilizando ferramentas de gestão e controle social voltadas a dar 
efetividade às políticas públicas de segurança. Com isso, tem sido possível, ano após 
ano, reduzir os índices de violência, conforme pode ser constatado nas estatísticas 
disponíveis sobre esse fator social.

 Como parte do sistema de justiça e integrante do “Pacto Pela Vida”, o Ministério 
Público de Pernambuco tem buscado aperfeiçoar o exercício de uma importante fer-
ramenta de controle conferida pelo legislador constituinte de 1988, qual seja, o con-
trole externo da atividade policial.
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Cada vez mais se tem a convicção de que o controle externo da atividade policial não 
deve mais ser encarado como uma atribuição voltada apenas à punição dos maus 
profissionais de segurança pública ou ao controle dos inquéritos. Não que tais ob-
jetivos tenham que deixar de ser perseguidos, muito pelo contrário, mas entende-se 
que essa função pode ser utilizada como mais um instrumento à disposição do Es-
tado e da sociedade, no combate à criminalidade e à concretização das políticas de  
segurança pública.

Não se pretende inovar nesse denso tema, até porque a realidade de cada estado e 
de cada instituição é um fator que dificulta a proposição de um modelo padronizado.  
A despeito disso, conforme vem sendo sinalizado pelo Conselho Nacional do Ministé-
rio Público, é preciso encontrar um eixo de atuação que maximize as potencialidades 
institucionais e mostre à sociedade a importância de os Ministérios Públicos estadu-
ais continuarem exercendo esse mister constitucional.

Na verdade, o que se pretende aqui é estimular uma reflexão acerca da necessidade 
de ser criada uma cultura institucional uniforme, que tome como premissa a necessi-
dade da integração e interação com os outros agentes envolvidos (polícias e socieda-
de) no exercício do controle externo da atividade policial, a fim de que os membros 
ministeriais possam exercê-lo de forma mais real, contribuindo diretamente na redu-
ção da criminalidade e na consolidação da paz social. 

Os desafios da gestão pública moderna

Muito se tem falado em modernizar a administração pública. Novos conceitos e técni-
cas são aplicadas, numa tentativa de acompanhar as transformações, cada vez maio-
res do mundo contemporâneo, para que a máquina estatal esteja apta a dar pronta-
mente as respostas às demandas da sociedade.

O mundo está passando por radical transformação social e econômica, que atinge 
todos os setores, inclusive as instituições governamentais, que deverão reinventar-se 
para se adaptar à nova realidade. Esse novo cenário exige um novo modelo de gestão  

pública, integrado e voltado para a excelência, respeitando suas características e par-
ticularidades.

A sobrevivência das organizações contemporâneas depende da capacidade de adap-
tar o seu modelo de gestão a um novo contexto econômico, social e tecnológico, cada 
vez mais complexo e instável. As instituições públicas também estão sujeitas a esta 
mesma dinâmica, na medida em que a oferta dos bens públicos se torna mais com-
petitiva e diferenciada. Embora nem sempre claramente percebida, a necessidade da 
mudança impõe a experimentação de novos instrumentos e modelos. 

A estabilidade era a característica da velha sociedade industrial, que impunha um 
modelo de gestão mecanicista, caracterizado pela segregação entre planejamen-
to e execução, organização verticalizada, com estruturas piramidais, liderança au-
toritária e utilização de processos de trabalho meticulosamente programados e  
regulamentados. 

Atualmente, uma nova realidade, complexa, incerta e turbulenta sujeita as organi-
zações contemporâneas a ameaças e oportunidades. O desafio é o de transpor a bar-
reira entre o modelo de gestão mecanicista e o estratégico. A novidade do modelo 
estratégico, postos de lado os modismos, é a flexibilidade, necessária em um mundo 
em contínua mudança e que está presente nas novas tendências que hoje norteiam 
a mudança nas organizações: a integração entre planejamento e execução, em todos 
os níveis organizacionais; a implantação de estruturas com conformação mais ho-
rizontalizada, em rede ou em células; a disseminação da liderança participativa, a 
comunicação organizacional multidirecional, estruturada e integrada em tempo real; 
a ênfase no pensamento estratégico e a visão do trabalho como forma de realização. 

A nova dinâmica das sociedades contemporâneas alcança também as estruturas es-
tatais. Ao Estado contemporâneo, a despeito de suas peculiaridades, também se apli-
cam muitos dos requisitos de sobrevivência inerentes às organizações. Numa visão 
sistêmica, o Estado democrático contemporâneo produz bens públicos em função de 
interesses e demandas que se situam no seu contexto externo. 

A necessidade da mudança do modelo de gestão nas organizações do Estado tem sido 
percebida muito mais pelos cidadãos, que se defrontam com uma precária prestação 
de serviços sociais, do que pelos agentes estatais. A demora na implementação das 
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reformas, ou as dificuldades para a sua sustentação política, tendem a agravar esta 
situação, porque impede a formação de parcerias estratégicas para a produção de 
bens públicos não exclusivos de Estado, além de comprometer a própria efetividade 
da ação estatal na produção desses bens públicos.

Enfim, emerge a nova visão da administração pública, em que o desenvolvimento e 
a implantação de um novo modelo de gestão traduz a dimensão específica da ges-
tão orientada para o desempenho e resultados, gerando a necessidade de se rever 
paradigmas institucionais, legais e políticos; mecanismos de gestão e de tomada de 
decisão, métodos e processos, assim como aspectos culturais. Desta forma, o novo 
modelo deve ter como um dos objetivos propiciar condições mínimas necessárias 
para ruptura com os antigos paradigmas e iniciar o processo de criação e inovação 
comprometidas com mudanças. 

O alcance do controle externo da atividade policial

Segundo o colega Guilherme Costa Câmara, Promotor de Justiça do Estado da Paraíba: 

[...] a norma constitucional sobre o controle externo da atividade policial é inédita, 
vez que nenhuma das Cartas antecedentes estipulava regra semelhante, podendo-
-se mesmo afirmar que a adoção do controle externo se insere no projeto constitu-
cional de ampliação dos poderes do Ministério Público e, vale sublinhar, encontra-
-se vinculado à qualidade ímpar da Instituição de titular exclusiva da ação penal 
pública (art. 129, I, da CF).1 

1  CâMARA, Guilherme. O Controle Externo da Polícia. Disponível em: <www.jfrn.gov.br/docs/doutrina44>. Acesso em: 15 de maio 2010. 2  ARAÚJO JÚNIOR, Francisco Taumaturgo. Controle Externo da Atividade Policial: o outro lado da face. MPCE. Disponível em: <http://www.

mp.ce.gov.br/artigos/artigos>. Acesso em: 15 de maio 2010.

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Araújo Júnior, acerca da função institu-
cional do Ministério Público de controle externo da atividade policial, entende que:

[...] o art. 129 da nossa Carta Magna, traz um rol de funções institucionais atribuídas 
ao Ministério Público, dentre elas o controle externo da atividade policial, previsto no 
inciso VII e a titularidade da ação penal pública, inciso I. A Constituição Federal quan-
do conferiu ao Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, 
o fez objetivando que seja exercida fiscalização sobre as atividades da polícia em sua 
missão de apurar as infrações penais, para que o inquérito seja revestido de elementos 
fortes a dar suporte à ação penal e ao próprio processo penal, bem como para que a 
atividade policial trilhe pela legalidade.[...]Como expresso no ordenamento constitu-
cional, o Ministério Público exercerá o controle externo da atividade policial e não dos 
policiais, pois estes estão sujeitos a um controle interno, desenvolvido pelos órgãos 
hierarquicamente superiores. Controla-se, assim, a atividade-fim da polícia, onde há 
interesse do Ministério Público.2 

Muito alinhada com os objetivos deste texto é a posição do colega Promotor de Jus-
tiça goiano, Carlos Alexandre Marques, o qual pondera sobre a pouca exploração do 
exercício do controle externo da atividade policial por parte do Ministério Público. 
Eis o que defende:

[...] Pois bem, função constitucional introduzida através da Carta de 1.988, o controle 
externo da atividade policial ainda hoje é um terreno pouco explorado pelo Ministério 
Público, seja porque as discussões sobre seu alcance mais dividem do que somam, seja 
porque ainda se tenta definir com clareza e praticidade o seu modo de exercício. Bom 
lembrar que muitos colegas do Ministério Público não querem nem assumir tal papel 
por achá-lo repugnante e de risco, chegando ao ponto de prever a contaminação nega-
tiva da instituição, trazendo para nós os vícios dos organismos policiais. De sorte que 
há argumentos vários para cada uma dessas posições de rejeição ao controle externo, 
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que partem tanto do próprio Ministério Público como também, e principalmente, da 
Polícia. Todavia, todos estes argumentos (a maioria de fundo corporativo ou de defesa 
ou disputa de nichos de poder) sucumbem quando confrontados com o preceito cons-
titucional que prevê o controle externo da atividade policial, por sinal estabelecido de 
modo genérico, e que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal públi-
ca, verdadeira parcela da soberania do Estado e de manifestação do jus puniendi.3

Na verdade, o texto constitucional apenas fez a elevação desses institutos ao patamar 
constitucional, ordenados, a partir de então, como funções institucionais atribuídas 
e exigidas do Ministério Público em outro nível de responsabilidade, de forma que, 
mesmo que o texto constitucional tivesse passado em branco a respeito do controle 
externo da atividade policial pelo MP, este continuaria a subsistir por força do perfil 
dado pelo artigo 127 da CF/88,4  conforme já demonstrado anteriormente. 

Em termos de delimitação do controle externo da atividade policial, pode-se apontar 
como espécies desse controle: I. controle cível: improbidade administrativa, inquéri-
to civil; II. controle criminal: ações penais, fiscalização de estabelecimentos policiais 
civis e militares; III. defesa das liberdades constitucionais individuais e remédios ju-
rídicos (vinculados à atividade policial ou por ela afetados); IV. Política de Segurança 
Pública: defesa via ação civil pública (difuso).

É plenamente possível afirmar que não há limites no dever constitucional de exer-
cer o controle da atividade policial, devendo este recair sobre várias situações, tais 
como, a exigência do regular trâmite do inquérito policial; a fiscalização dos presí-
dios e cadeias públicas; o fiel cumprimento das requisições ministeriais; a apuração 
de crimes praticados por policiais; como também as infrações de improbidade admi-
nistrativa; a apuração das notícias de crimes; o respeito aos direitos humanos nas 
ações policiais e a eficiência das polícias.

Ressalte-se, por oportuno, que tal controle deve abarcar tanto as atividades da Polí-
cia Judiciária como as da Polícia Militar, sempre que ambas agirem em situações de 

2 MARQUES, C. Alexandre. Controle Externo da Atividade Policial: natureza e mecanismos. Jus Navigandi. Disponível em: <http//jus2.uol.com.

br/doutrina/texto.asp2>. Acesso em: 03 de ago. 2010.
3 Constituição Federal de 1988. “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbin-

do-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. (BRASIL. Constituição [1988]. 

Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988).

interesse do Ministério Público, como na instrução do inquérito policial e do inqué-
rito policial militar, no registro das ocorrências e TCO´s, nas blitz, no cuidado com 
os presos, no trato com os cidadãos (abordagem ilícita), na prestação pelo Estado do 
serviço de segurança social, entre outros fatores pertinentes à atuação policial militar 
e policial judiciária. 

Isso implica dizer que a atuação do Ministério Público, no exercício do controle ex-
terno da atividade policial, deve abranger todas as funções policiais que esbarram 
nos direitos do cidadão ou que caracterizam atos de persecução penal, afastando, 
em contrapartida, todos os demais que se limitam à esfera interna dos organismos 
policiais, ou seja, excetuando-se as questões administrativas e hierárquicas.

Em relação à polícia judiciária, é preciso admitir que esta não está hierarquicamente 
nem administrativamente subordinada às autoridades judiciárias e às do Ministério 
Público. Na verdade, o que há são relações institucionais, em especial, no âmbito do 
direito processual penal, em que a autoridade policial sujeita-se a cumprir as ordens 
(requisições) emanadas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, no exercício 
das atividades inerentes à polícia judiciária. Tal subordinação deriva unicamente dos 
vínculos que são criados pela regulamentação do processo penal.

Por sua vez, a polícia administrativa não tem o condão de apurar as infrações penais, 
antes visa prevenir que elas aconteçam. Nesse sentido, não atua como a polícia judi-
ciária no tocante à persecução criminal como órgão acusador e o órgão jurisdicional. 
No entanto, cabe ao Ministério Público acompanhar a sua atividade, em decorrência 
da atribuição conferida pelo artigo 129, inciso II, da Constituição Federal de 19885.  
Ora, é inegável que a atividade da polícia militar, que tem por finalidade a preser-
vação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, além de ser um serviço do 
Estado, também se enquadra no conceito de interesse público primário a ser defendi-
do pela instituição ministerial. Nesse sentido, cabe aos representantes do MP primar 
para que os procedimentos policiais de natureza preventiva respeitem os ditames da 
legalidade, sobretudo, os direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, e ain-
da, que estejam alinhados com a política pública de segurança traçada.

5 Constituição Federal de 1988. “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pú-

blicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”. 

(BRASIL. Constituição [1988]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988).
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Portanto, nesse cenário de abrangência, o que fundamenta e dá alicerce à atuação 
ministerial do controle externo da atividade policial, reside em três aspectos básicos, 
quais sejam: a fiscalização e a garantia da prestação estatal obrigatória e eficiente 
do serviço de segurança social (controle por força de defesa de interesses difusos via 
ação civil pública, por exemplo); a defesa das liberdades constitucionais individuais 
e o manuseio dos remédios jurídicos que visam garanti-las (habeas corpus, habeas 
data, mandado de segurança, etc.); e, por fim, o controle externo da atividade-fim 
policial (criminal e cível). 

A gestão integrada e interativa

Vislumbra-se que qualquer medida voltada à materialização das ações de controle 
externo da atividade policial, especificamente, no combate à impunidade e à vio-
lência, deve partir da premissa de que o Ministério Público precisa se integrar mais 
com outros atores sociais envolvidos direta ou indiretamente nessa temática. Não se 
pode prescindir da estrutura, das informações, da tecnologia à disposição dos órgãos 
policiais, como também é impossível exercer essa ferramenta de controle social sem 
a interação com a sociedade.

Não há dúvida de que qualquer planejamento que venha a ser desenvolvido visando 
à efetividade do controle externo das polícias deverá ter como pressupostos lógicos 
a integração e a interação entre os atores envolvidos. Observando tais premissas, e, 
ainda, diante da nova dinâmica introduzida pelo Pacto Pela Vida, conforme anterior-
mente frisado, o Ministério Público de Pernambuco, enquanto partícipe desse progra-
ma de Estado e responsável pelo controle dos órgãos de segurança pública, tem bus-
cado desenvolver algumas medidas voltadas ao exercício eficiente dessa atribuição, 
visando contribuir para redução da criminalidade. Dentre as medidas, destacam-se:

A integração e a interação entre os membros: o exemplo deve partir de casa. Antes 
de qualquer iniciativa, é preciso convencer a todos que o combate à impunidade e 
à violência, a partir do controle externo da atividade policial, deve ser visto como 
prioridade de todos os promotores que detêm essa missão. A partir daí, será possível 

enfrentar os problemas existentes, definindo medidas padronizadas para aplicação 
em todo território estadual, respeitadas possíveis peculiaridades regionais.

O Ministério Público pernambucano, por exemplo, já demonstrou em diversas pas-
sagens de sua história, que quando seus membros se unem em prol de um objetivo 
comum, os resultados são mais expressivos e de maior efetividade. Não deve ser dife-
rente em outros estados. Por isso, recomenda-se que as Procuradorias Gerais de Jus-
tiça e os seus órgãos de apoio às promotorias afetas a essa atribuição estimulem essa 
interação dos membros, promovendo encontros periódicos e estimulando a prática 
padronizada de ações exitosas, em todo estado.

Entre os promotores de justiça e os agentes responsáveis pela segurança pública: não 
se alcança o sucesso esperado no desenvolvimento de qualquer ação de controle, 
com resultados voltados ao interesse da sociedade, sem que se estimule a aproxi-
mação com aqueles que atuam, institucionalmente, na ponta do sistema (policiais 
militares e civis) de combate à violência. Por isso, precisa-se respeitar o papel de 
cada instituição, ao invés de alimentar preconceitos contra aqueles que atuam nas 
polícias. No estado de violência vivido nos dias de hoje, mais do que nunca, emerge 
a necessidade de se fortalecer os poderes do Estado, o que só será possível com a 
conscientização e união de todas as forças disponíveis. 

O sistema de segurança pública brasileiro se apoia em estruturas heterogêneas e 
complexas, as quais precisam ser conhecidas de perto por todos os promotores de 
justiça, a fim de que possam compreender melhor as funções que lhes são atribuídas 
constitucionalmente. Como conhecer o papel desses órgãos sem interagir com eles? 
Como exigir algumas ações ou posturas, se não se conhece de perto àqueles que os 
compõem, sua estrutura (material e pessoal), suas normas internas, dentre outros 
aspectos?

O cultivo de práticas interativas repercutirá diretamente na aproximação dos diferen-
tes órgãos e seus integrantes, minimizando as antigas “rixas”, que por muito tempo 
comprometeram a prestação dos serviços de qualidade à sociedade. Daí mais uma 
razão para estimular a integração entre o promotor de justiça e os diversos agentes 
de segurança pública.

 A burocracia extremada é apontada como um fator dificultador da promoção da 
paz social, repercutindo na morosidade dos processos e no trânsito de informações.  



O controle externo da atividade policial sob a ótica da integração e da interação
Aguinaldo Fenelon de Barros
Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2

7
5

2
7
4

Não obstante  o fato de se ter que cumprir as regras processuais, deve-se compreen-
der que o maior estreitamento do canal de comunicação entre os órgãos permitirá a 
desobstrução de alguns gargalos que atrapalham a prestação da justiça.

O contato frequente com os comandantes e delegados, além de estreitar as relações 
institucionais, gerando um clima de maior confiança mútua, também deve ser visto 
como uma ferramenta destinada à discussão mais técnica de vários aspectos relacio-
nados à garantia da ordem pública. Nessas reuniões também podem ser solicitados 
dados estatísticos relacionados: a ocorrências policiais no mês; à incidência dos cri-
mes; ao modus operandi, aos inquéritos instaurados/ concluídos, enfim, à obtenção 
de informações de caráter geral que, certamente, contribuirão no trabalho de fiscali-
zação das ações policiais.

Entre os promotores de justiça e a sociedade: Impossível imaginar a ausência da so-
ciedade nessa discussão, haja vista ser ela a destinatária final de todas as ações do 
Estado e a principal fonte das informações necessárias ao desempenho de um contro-
le externo mais aproximado da realidade social. São as pessoas que compõem a co-
munidade, quer de forma organizada (Associações, ONGS, Conselhos, etc) ou isolada 
(voluntários), as mais indicadas a  apresentarem os problemas evidenciados no seu 
meio e, muitas vezes, indicarem as soluções mais viáveis.

O contato com a sociedade, de forma permanente e organizada, permitirá uma visão 
mais real das dificuldades na área da segurança pública, oportunizando uma melhor 
identificação das mazelas a serem enfrentadas. É necessário fomentar a participa-
ção da sociedade, por meio das diversas camadas sociais (lideranças comunitárias, 
empresários, comerciantes, jovens, gestores públicos, políticos, dentre outros), nas 
discussões em torno da construção da paz social, demonstrando que a promoção da 
segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos.

A relação com a sociedade deve ser construída da forma mais democrática e partici-
pativa possível, evitando a ocorrência de sobreposição de grupos e pessoas que têm 
outros interesses, inclusive, político-partidários. Ao mesmo tempo, é preciso ter o 
cuidado de selecionar aqueles que realmente podem contribuir de forma imparcial, 
adotando-se as cautelas necessárias.

A participação nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública ou 
Conselhos da Paz deve ser uma constante, pois demonstra o compromisso do pro-
motor de justiça com a segurança da cidade onde atua. Essas entidades se situam 
entre o controle formal e o informal. A sua função é justamente representar a comu-
nidade na sua interlocução com o poder público e com as instituições de segurança 
pública, permitindo que as últimas incorporem as prioridades e preocupações da so-
ciedade. Nesse sentido, eles permitem um controle mais propositivo e participativo 
da sociedade, que não se limite à inibição dos abusos. Alguns aspectos precisam ser 
monitorados nas ações e iniciativas desses conselhos, dentre eles: I. a interferência 
de interesses partidários; II. o monopólio de determinados setores sociais, com mais 
recursos materiais ou simbólicos, no funcionamento dos conselhos; III. a falta de 
participação dos grupos que têm justamente uma relação mais conflituosa —como 
jovens de baixa renda— com a polícia; IV. a utilização do conselho por alguns mem-
bros como trampolim para candidaturas políticas; V. a predominância de conselhei-
ros que são sempre favoráveis às posições da polícia; VI. tentativas de abuso de au-
toridade cometidas por membros dos conselhos em função do seu cargo; vii. a sua 
utilização por parte da polícia como uma forma de obter recursos da comunidade.

Conclusão

Chega-se à conclusão de que o controle externo da atividade policial precisa ser prio-
rizado pelo Ministério Público brasileiro, como um eficiente instrumento no combate 
à impunidade e à violência, a partir de uma visão integrativa. 

Diante da importância verificada acerca da necessidade de priorização do controle 
externo da atividade policial propõe-se que seja experimentado um modelo de ges-
tão integrada, criando-se ou aperfeiçoando-se estruturas organizacionais especiali-
zadas, no âmbito de cada instituição, implementando ações nos âmbitos interno e 
externo (controle concentrado), envolvendo todos os atores dessa temática, visan-
do, em última instância, à obtenção de resultados eficientes e eficazes no combate  
à criminalidade.
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Tomando como referência o exemplo do Pacto Pela Vida, seria recomendável que 
“controladores” e “controlados”, “fiscalizadores” e “fiscalizados”, juntamente com 
a sociedade organizada, num primeiro momento, se sentassem à mesa para defi-
nirem o planejamento único de prevenção e combate à criminalidade. Numa etapa 
seguinte, esses mesmos atores deverão por em prática as ações e metas definidas, 
monitorando-as permanentemente, tendo como foco os resultados (objetivos). Nesse 
contexto, entende-se que o Ministério Público, enquanto instituição responsável pelo 
controle externo das polícias, deverá ser o indutor da integração continuada, não só 
estimulando a intensa cooperação entre os órgãos que direta ou indiretamente lidam 
com a questão da segurança pública, mas também ocupando os espaços de discussão 
abertos pela sociedade e pelos governantes, visando sempre à satisfação do interesse 
comum e à construção da paz social. 

 Não resta dúvida de que as políticas públicas e ações concretas delas decorrentes 
somente serão alcançadas se construídas com a participação de todos, tendo o órgão 
ministerial, no exercício constitucional do controle externo da atividade policial, o 
importante papel de incentivar o fortalecimento de algumas relações que na prática 
não existem ou estão adormecidas. 
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o relacionamento do ministério Público com outros poderes 
e o congresso Nacional 

Introdução

A Constituição Federal de 1988 dispôs sobre o Ministério Público em seus artigos 
127, 128 e 129, no Capítulo IV, referente às Funções Essenciais à Justiça. Muito em-
bora sendo apenas três artigos, estes promoveram uma grande mudança no perfil 
constitucional da instituição e lhe atribuíram importância até então oculta neste or-
denamento, dando um viés atual e participativo ao Ministério Público brasileiro. 

É verdade que a atual conformação do Ministério Público é resultado de uma evo-
lução legislativa, da qual participaram leis que lhe atribuíram papel cada vez mais 
relevante dentro do contexto jurídico-social, tais como a Lei da Ação Civil Pública e o 
Código de Defesa do Consumidor. 

Esse novo perfil ministerial alterou não só a forma como o Ministério Público é tido 
pela sociedade em geral, muito mais presente e acessível à coletividade, fonte primei-
ra de socorro do cidadão, como a sua relação com os demais Poderes, que sofreu uma 
alteração substancial ao longo de sua evolução e conquista de atribuições.

O presente estudo pretende de forma singela analisar o relacionamento hodierno do 
Ministério Público com os Poderes do Estado. 

Para tanto, inicia com uma referência à discussão travada após a edição da Consti-
tuição Federal de 1988 sobre ser o atual Ministério Público, dentro do contexto da 
Separação dos Poderes, um Quarto Poder. Faz uma retrospectiva da relação da Ins-
tituição com os Poderes do Estado desde sua origem até alcançar a independência. 
Expõe o perfil constitucional do Ministério Público atribuído pela atual Constituição. 
Trata do relacionamento entre Ministério Público e Poder Judiciário, especialmente 
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no contexto da efetivação das políticas públicas, seu relacionamento com o Poder 
Executivo, principalmente no âmbito do controle da Administração Pública, e sua 
atual relação com o Poder Legislativo, em especial com o Congresso Nacional, res-
saltando o delicado momento político pelo qual passa o Ministério Público, face à 
tentativa constante de diminuir-lhe a independência. Por fim, coloca a conclusão a 
que se chega após a análise dos temas acima. 

Separação de poderes e Ministério Público

A Teoria da Separação de Poderes, concebida por Montesquieu no século XVIII e in-
corporada pelos Estados Constitucionais, foi elaborada para garantir as liberdades 
individuais. Ao longo dos séculos, no entanto, a ideia foi sendo adaptada às novas 
concepções de direitos, até que no século XIX, serviu para distribuir as funções es-
tatais entre os diversos órgãos especializados e aumentar a eficiência do Estado, ga-
nhando corpo o pensamento de que a separação de poderes serviria a impedir a for-
mação de Estados absolutos.

Em verdade, é notório o conhecimento de que o poder do Estado é uno e indivisível, 
havendo apenas uma distribuição de funções preferencialmente entre os diversos 
órgãos do Estado, onde cada um deles exerce funções típicas e também funções atí-
picas, que seriam mais afeitas a outro Poder. Existe entre eles, ainda, um sistema de 
freios e contrapesos, onde um controla os atos praticados pelo outro. 

Classicamente falando temos o Poder Legislativo, com atribuições de criar a lei e fis-
calizar; o Poder Executivo, com a função de executar a lei, e o Poder Judiciário, com 
a função de aplicar a lei ao caso concreto na solução de conflitos. Estes exercem as 
funções tradicionais do Estado, o que não exclui o Ministério Público como detentor 
do poder estatal na medida em que exerce parcela da soberania estatal, entendida, 
em uma democracia, como soberania do interesse do povo. 

Seus princípios e atribuições foram reorganizados para a realização dos fins do Esta-
do elencados na Constituição Federal, sendo órgão totalmente desvinculado de qual-
quer outro Poder, transitando entre os mesmos para a realização dos interesses da 
coletividade. Há quem diga, por isso, ser o Ministério Público um Quarto Poder, uma 
vez que foi a Instituição mais fortalecida pela Constituição de 1988.

Ocorre que, para ser possível classificar uma Instituição como um Poder do Estado, 
faz-se necessário que ela possua concomitantemente dois elementos fundamentais: 
a especialização funcional e a independência orgânica.

 Ao Ministério Público coube parcela da função política. Porém, no que tange à espe-
cialização funcional, suas atribuições consistem em cumprir e fazer cumprir as leis, 
sempre tendo como objetivo o interesse público. São funções, portanto, de natureza 
executiva e, por isso, sem especialização funcional, uma vez que o Poder Executivo 
exerce também função executiva.

Os princípios e garantias que a Constituição de 1988 atribuiu ao Ministério Públi-
co conferiram a ele independência orgânica, não se subordinando a nenhum outro 
órgão. Seria este o fundamento para que fosse um Quarto Poder. Porém, quando a 
Constituição Federal se refere ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, utiliza as 
expressões Poder ou Poderes, o que não faz quando se trata do Ministério Público, 
fazendo presumir não ser essa a vontade constitucional.

Origem e relacionamento do Ministério Público com os poderes 
durante sua evolução histórica

O Ministério Público é uma instituição surgida com o advento do Estado Moderno. 
No Estado Antigo Ocidental não se observa nem mesmo resquícios de algo parecido, 
isto porque, Estado Grego e Estado Romano, caracterizavam-se por um sistema de 
organização precipuamente patriarcal e religiosa. 
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Estado, religião e família confundiam-se, propiciando a existência de classes sociais 
alijadas de direitos e de participação no processo decisório do Estado. No Estado Antigo  
Ocidental, inexistia órgão com atribuição exclusiva de promover a acusação crimi-
nal, bem como encarregado da defesa da sociedade e democracia.

Na Idade Média, da mesma forma, não se vislumbrava vestígios de Ministério Público.  
Alguns autores mencionam funcionários do rei com atribuições fiscais, de defesa dos 
órfãos ou de defesa dos senhores feudais.

Porém, a origem remota do Ministério Público encontra-se mesmo no surgimento  
do Estado Moderno, mais precisamente na França, e desenvolveu-se após a re-
volução francesa, em meio ao movimento pela a limitação do poder absoluto dos 
reis, pela especialização dos poderes do Estado e com forte esteio na Teoria da  
Separação de Poderes. 

Em 25 de março de 1302, o rei Felipe IV publicou as Ordenanças, que instituíam duas 
classes de procuradores: os advocati du roi, com atribuições cíveis, e os procureurs du 
roi, com atribuições de defesa do fisco e criminais. O Ministério Público teria nascido 
da fusão destas duas funções.

A Assembleia Nacional Constituinte francesa de 1789 retirou a natureza política do 
Ministério Público para torná-lo órgão judiciário independente do rei, bem como con-
cedeu a vitaliciedade aos membros do Ministério Público, muito embora ainda fos-
sem nomeados pelo soberano. Em 1790, a Assembleia dividiu as funções ministeriais 
em duas, de onde advieram as atribuições de dominus litis e de custos legis.

Portugal e Espanha sofreram influência das ideias francesas, inclusive no tangente 
ao Ministério Público, e o Ministério Público brasileiro se forma a partir do instituto 
português.  

Em Portugal, no reinado de Afonso III, existia a figura do procurador do Rei. Em 
1387, Don Juan I criou El Ministério Fiscal, semelhante ao atual Ministério Público. O 
Ministério Público português surge como Instituição também no século XIV. Primei-
ramente, as Ordenações Afonsinas trataram sobre a questão. Posteriormente, nas Or-
denações Manuelinas o Promotor de Justiça já possuía funções de custos legis e acu-
sação criminal, atribuições também presentes nas Ordenações Filipinas, em 1603.

No Brasil Colônia, os Promotores Públicos eram agentes do Poder Executivo. No 
Brasil Império, a primeira Constituição brasileira de 1824 não tratou do Ministério 
Público. A concessão da atribuição de titular da ação penal foi dada ao Ministério 
Público pelo Código de Processo Penal de 1832. Nessa época, Ministério Público tam-
bém se encontrava subordinado ao Poder Executivo. Seus membros eram nomeados 
ou demitidos discricionariamente pelo Chefe do Executivo, ou nomeados interina-
mente pelo Poder Judiciário, situação em que se subordinavam a este, sendo meros  
auxiliares dos Juízes.

A Constituição de 1891 não versava sobre Ministério Público, apenas mencionava a 
figura do Procurador Geral da República na parte referente ao Poder Judiciário. No 
entanto, foi sob a égide desta Constituição que vários Códigos foram editados, muitos 
deles atribuindo novas funções ao Ministério Público, como, por exemplo, o Código 
de Processo Civil de 1939 que estabeleceu a obrigatoriedade da intervenção ministe-
rial em várias situações, na condição de custos legis.

A Constituição de 1934, em seu Capítulo VI – Dos Órgãos de Cooperação nas Ativida-
des Governamentais, no Título I – Da Organização Federal, dispôs no art. 95 sobre o 
Ministério Público. A Constituição de 1937, ditatorial, faz apenas referência no título 
que diz respeito ao Poder Judiciário. A Constituição de 1946 coloca o Ministério Pú-
blico em título específico, independente dos outros Poderes. A Constituição de 1967 
equipara membros do Ministério Público a Juízes, considerando-o parte do Poder 
Judiciário. Mas a Constituição de 1969, ou Emenda Constitucional de 1969, como 
preferem alguns doutrinadores, retira a independência ministerial e o subordina ao 
Poder Executivo.

Observa-se que historicamente a origem do Ministério Público está umbilicalmente 
ligada ao Poder Executivo e em sua evolução veio sempre atrelado ora ao Poder Exe-
cutivo, ora ao Poder Judiciário. No que diz respeito ao Ministério Público brasileiro, 
outro ponto que se observa é que, como todas as instituições democráticas, sua evo-
lução sofreu progressos e retrocessos, conforme se tratasse de um período democrá-
tico ou de autoritarismo.

A Constituição Federal de 1988 não só concedeu independência ao Ministério Públi-
co, não mais figurando ele em qualquer dos outros poderes, como atribuiu prerroga-
tivas iguais às dos magistrados aos seus membros e deu-lhe uma nova feição no que 
concerne a suas atribuições.  
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Ministério Público e seu novo perfil constitucional

A nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação 
dos membros do Ministério Público, impondo o munus de defender a ordem jurídica, 
o regime democrático e os interesses indisponíveis.  

O Ministério Público recebeu do constituinte de 1988 tratamento singular no contexto 
da história do constitucionalismo brasileiro, reconhecendo-lhe uma importância de 
magnitude inédita na nossa história e mesmo no direito comparado.(...) Ganhou o de-
senho de instituição voltada à defesa dos interesses mais elevados da convivência so-
cial e política, não apenas perante o Judiciário, mas também na ordem administrativa. 
 
A atual Carta Maior, além de estabelecer autonomias e garantias para o desenvolvi-
mento das funções do Ministério Público, procurou priorizar a função de órgão agente 
em relação à de órgão interveniente. Neste sentido, o Conselho Nacional do Ministério 
Público editou a Recomendação nº 16/2010, considerando desnecessária a atuação 
do Ministério Público em uma série de demandas, nas quais falta repercussão social.   

Normas posteriores à Constituição de 1988 atribuindo ao Ministério Público funções 
não compreendidas em seu novo perfil constitucional são eivadas de nulidade abso-
luta, devendo ser declaradas inconstitucionais. Normas anteriores à Constituição de 
1988 devem ser interpretadas à luz das novas normas constitucionais, não se consi-
derando recepcionadas se não coadunarem com o novo perfil institucional. 

Com efeito, não há mais como prosperar a imposição burocrática da intervenção em 
processo, sem que este não tenha a mínima repercussão social, sob o argumento de 
que o Ministério Público é o fiscal da lei. Acaso o magistrado precisa de chancela con-
firmando que agiu dentro da legalidade? Acaso não é ele também guardião da Cons-
tituição e das leis? O que se pretende é minimizar a figura do Promotor de gabinete, 
mero parecerista, e maximizar a figura do Promotor agente de transformação social.

A defesa da democracia, da cidadania e do interesse público exige um membro minis-
terial com um perfil arrojado, independente, que não se intimide perante os membros 
dos outros Poderes e que esteja disposto a sair do conforto de seu gabinete – nem 
sempre tão confortável – para ir à rua ouvir os anseios sociais e verificar pessoalmen-
te suas necessidades.

Ministério Público e poder judiciário

O relacionamento entre Ministério Público e Poder Judiciário, embora em teoria seja 
algo simples de delinear, na prática, é bastante delicado. Como já visto, o Ministério 
Público não se encontra mais subordinado ao Poder Judiciário ou a qualquer outro 
Poder. No entanto, centenas de anos não se dissipam em apenas algumas décadas. 

Em verdade, apesar de combatido pelo Ministério Público e de escondido pelo Poder 
Judiciário sob o manto do respeito pelas outras carreiras jurídicas, no dia a dia foren-
se o que se observa é ainda o ranço da época em que o Ministério Público era apenas 
um auxiliar do Juiz. 

Com frequência, membros do Judiciário menos atentos à Constituição Federal rela-
cionam-se com membros do Ministério Público como se estes fossem seus assesso-
res de luxo, tratando uma relação que deveria ser de coordenação em prol de um 
interesse conjunto maior, que é a transformação social, como se fosse uma relação  
de subordinação. 

A relação entre Ministério Público e Poder Judiciário advém de sua função essencial 
à Justiça, no sentido de movimentar o Poder Judiciário, uma vez que, pela própria 
exigência de imparcialidade, este é necessariamente inerte, precisando de impulso 
para atuar. Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público é agente fiscalizador dos atos 
administrativos praticados pelo Poder Judiciário, quando este atua como Administra-
ção Pública, assim como daqueles praticados pelo Poder Legislativo. 

Porém, o aspecto mais interessante desse relacionamento, é quando os dois, traba-
lhando juntos de forma harmônica e coordenada, podem atuar como agentes trans-
formadores da realidade social.

O Ministério Público, tradicionalmente, esteve incumbido da acusação penal e da 
atuação em defesa dos interesses de incapazes e do interesse público. A Constitui-
ção Federal de 1988 alterou o perfil constitucional da instituição, encarregando-o  
da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e  
individuais indisponíveis.
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Dentre as atribuições ministeriais elencadas constitucionalmente, está a de promover 
o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, passando o Ministério 
Público de custos legis a também agente, inclusive, na defesa dos direitos sociais co-
letivos. Nesse sentido, atua na concretização dos preceitos constitucionais, por meio 
dos instrumentos legais pertinentes (inquérito civil, ação civil pública, mandado de 
segurança, etc.), a fim de que o poder público cumpra as imposições constitucionais 
que lhe são impostas.

O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ações civis públicas 
no sentido de exigir a implementação de políticas públicas. Para tanto, é claro, preci-
sa da parceria com o Poder Judiciário, responsável pela decisão que vincula o Estado 
em caso de omissão. A atuação coordenada entre Ministério Público e Poder Judici-
ário é de grande relevância na efetivação de políticas públicas constitucionalmente 
asseguradas. É o que se tem chamado de judicialização da política. 

O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público editaram 
a Resolução Conjunta nº 02 de 21 de junho de 2011, no sentido de instituir um ca-
dastro nacional de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta. 
Embora, a Resolução não mencione a questão das políticas públicas, ela é um impor-
tante instrumento no intercâmbio de informações entre Poder Judiciário e Ministério 
Público, bem como para a ação integrada e cooperação entre os mesmos.

As normas constitucionais que garantem os direitos coletivos sociais, embora progra-
máticas, possuem eficácia jurídica e vinculam o Poder Público. Significa dizer que 
se pode exigir deste que efetive as políticas públicas nelas contidas. Caso não o faça 
espontaneamente, cabe ao Ministério Público provocá-lo para isso, o que pode fazer 
através de um termo de ajustamento de conduta, solução administrativa, ou através 
da ação civil pública, solução judicial.

 Ocorre que, por vezes, o Poder Judiciário não se encontra na mesma sintonia que o 
Ministério Público e, sob o argumento de que os atos discricionários não são passí-
veis de controle judicial, ou de que haveria ofensa à separação de poderes, ou, ainda, 
aceitando a alegação do Poder Público de que não há previsão orçamentária para o 
atendimento da política pública em questão, nega a pretensão do Ministério Público. 

Não cabe ao administrador fazer juízo de conveniência e oportunidade quanto à  
efetivação da política pública quando se trata de ação eleita como prioritária pela 
Constituição, sendo inconstitucional sua omissão, sujeita a controle pelo Poder Ju-
diciário. Não há que se falar, ainda, em ofensa à separação de poderes. Isto porque, 
como se sabe o poder estatal é uno, havendo uma interdependência entre as funções 
estatais. Ademais, os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma 
a compatibilizá-los e procurando a maior efetividade das normas constitucionais. 
Quanto à falta de previsão orçamentária para a implementação das políticas públi-
cas, necessário obervar que estas estão previstas constitucionalmente, portanto, pre-
sumem-se já previstas no orçamento público.

Não existem razões para o Poder Judiciário recusar tarefa que lhe é inerente de garan-
tir a supremacia da Constituição, exigindo que o Poder Executivo pratique a obriga-
ção à qual está vinculado. Sem a cooperação do Poder Judiciário, resta ao Ministério 
Público a via administrativa dos termos de ajustamento de conduta e das recomenda-
ções, nem sempre acatada. Ministério Público e Poder Judiciário, atuando de forma 
ordenada, poderão realizar profundas mudanças na realidade social brasileira. Para 
tanto, faz-se necessário que os membros do Poder Judiciário abandonem uma visão 
meramente normativa, para admitir sua função de transformador social, priorizando-
-se, assim, os fins a que se propõe o Estado. 

Ministério Público e poder executivo

O Ministério Público surgiu como um braço do Poder Executivo e teve seus princípios 
e garantias redimensionados. Atribuiu-se a ele, além de outras, a função de fiscali-
zar os atos praticados pela Administração Pública de qualquer dos Poderes; mas o 
principal sujeito da atividade fiscalizadora do Ministério Público é, sem dúvida, o  
Poder Executivo.
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São instrumentos judiciais utilizados para o controle da Administração Pública: 
mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de in-
junção, ação civil pública e ação de improbidade administrativa. Embora, o Minis-
tério Público tenha legitimidade para ingressar com mandado de segurança, são a 
ação civil pública e ação de improbidade administrativa os seus principais instru-
mentos de controle judicial dos atos administrativos. Isto porque, na esfera admi-
nistrativa, dispõe o MP do inquérito civil, dos termos de ajustamento de conduta e  
das recomendações.

 O controle exercido pelo Ministério Público sobre os atos do Poder Executivo é bem 
mais extenso do que são as previsões normativas específicas a respeito. Isto porque 
à época da edição da Lei da Ação Civil Pública, em 1985, o Ministério Público ainda 
não tinha o perfil independente que lhe foi dado pela Constituição de 1988. Foi a 
atual Constituição Federal que atribuiu ao Ministério Público a função de controle da 
Administração e de defesa do patrimônio público.

O ideal seria a parceria. A Administração Pública daria publicidade de seus atos ao 
Ministério Público, convidá-lo-ia a participar das questões de interesse coletivo, 
abrindo as portas de sua administração para a análise da boa utilização dos recursos 
públicos, tendo-o como um aliado capaz de direcionar a sua atuação em prol da efeti-
vação dos direitos da sociedade. Porém, essa aliança em prol do bem estar social exi-
ge Administração Pública comprometida, o que, na maioria das vezes, não é o caso, 
restando ao ombusdman combater a corrupção porventura nela praticada.

Mesmo quando Ministério Público e Poder Executivo não estão em condições ideais 
de sintonia, ainda assim, é possível a cooperação entre ambos, quando a Administra-
ção Pública cumpre as recomendações editadas pelo Ministério Público ou os termos 
de ajustamento de conduta, evitando o ajuizamento das ações judiciais. Infelizmen-
te, o que na prática se observa é uma guerra acirrada entre duas instituições que tem 
a mesma razão de existir: o bem estar da coletividade.

Relevante, ainda, é o intercâmbio de informações entre Ministério Público e órgãos 
ligados ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, tais como as Controladorias Gerais 
da União e dos Estados, os Tribunais de Contas da União e dos Estados, o DENASUS 
– Departamento Nacional de Auditoria do SUS, entre outros. 

Ministério Público e poder legislativo

Toda a independência e garantias dadas ao Ministério Público pela Constituição de 
1988, porém, não foram bem vindas por alguns setores da sociedade. O Ministério 
Público, Instituição fortalecida, atuante e combativa, capaz de coibir os abusos dos 
demais Poderes, bem como de grupos econômicos envolvidos em corrupção no trato 
da coisa pública, não é interessante a quem não tem compromisso com os fins sociais, 
mas tão somente com seus interesses particulares. Os insatisfeitos com a importância 
dada ao Ministério Público pela Constituição Federal, no entanto, não são a popula-
ção, que dele necessita para a defesa de sua cidadania, mas sim, grupos poderosos, 
que possuem representantes influentes perante o Poder Legislativo. 

Some-se isto a uma disputa entre Instituições pelo fortalecimento de suas entidades, 
fruto, apenas, da vaidade e de interesses corporativos, e o que se tem é uma constan-
te investida contra as prerrogativas ministeriais e uma busca incessante pela restri-
ção de suas atribuições. 

Outro ponto que deve ser considerado é a questão orçamentária. Tradicionalmente, 
tem-se reservado uma parcela orçamentária ao Ministério Público bem inferior àque-
la destinada, por exemplo, ao Poder Judiciário. Guardada, obviamente as devidas 
proporções, ainda assim, encontra-se o Ministério Público em franca desvantagem, 
máxime todas as atribuições que possui em defesa da sociedade. O orçamento des-
tinado ao Ministério Público por vezes tem sido usado como moeda de troca pelos 
demais Poderes, ou, ainda, como instrumento para enfraquecer a Instituição.

Portanto, após, a Carta Maior de 1988 ter priorizado e fortalecido o Ministério Pú-
blico como Instituição para a defesa da democracia, hoje este sofre um momento 
político extremamente delicado, onde se tenta, a todo custo, enfraquecer a Institui-
ção, retirando dela atribuições e prerrogativas. Neste aspecto, o “salvador” ou “al-
goz” da democracia, a depender de que legislação irá criar, é o Poder Legislativo,  
especialmente, o Congresso Nacional.
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Ministério Público e Congresso Nacional

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional algumas propostas de emenda consti-
tucional que influem diretamente na atuação do Ministério Público e, por conseguin-
te, em sua independência.

Entre elas está a PEC nº 37, chamada de “PEC da Impunidade”, que, a pretexto de 
definir a competência para a investigação criminal das polícias civil e federal, acres-
centando ao art. 144 da Constituição Federal o §10º, acaba por retirar do Ministério 
Público a atribuição para promover a investigação criminal. Também retira poderes 
investigatórios de outras Instituições que o fazem em situações específicas, como au-
ditorias e Controladoria Geral da União, por exemplo.

A referida PEC vem sendo chamada de “PEC da Impunidade” por um motivo óbvio: 
restringir o poder investigatório de outras entidades e atribuí-lo tão somente às poli-
cias judiciárias, em um país onde, infelizmente, a corrupção é um mal crônico, é ga-
rantir um mínimo de investigação, onde deveria se ter o máximo. Até mesmo porque 
a corrupção é um fenômeno multifacetado, com desdobramentos em vários setores, 
exigindo, não uma investigação exclusiva por uma entidade, mas uma operação co-
ordenada de várias entidades com atuação em setores específicos.

Outra Proposta de Emenda à Constituição que tem gerado discussões, é a chamada 
“PEC da Vitaliciedade”, que pretende extinguir a garantia de vitaliciedade dos mem-
bros do Ministério Público. A PEC não altera que a vitaliciedade após dois anos de 
efetivo exercício do cargo, mas retira da Constituição a exigência de sentença judicial 
transitada em julgado para a perda do cargo, ou seja, o membro do Ministério Público 
poderá perder cargo ou ter aposentadoria cassada por processo administrativo. 

Na atual conjuntura, a relação mais delicada do Ministério Público é com o Congres-
so Nacional. Sem dúvida, faz-se necessário uma atuação das entidades de classe, 
bem como do Conselho Nacional do Ministério Público junto ao Congresso Nacional, 
no sentido de impedir que sejam aprovadas tais emendas. Seria um retrocesso, não 
inédito, como foi visto durante a análise da evolução histórica do Ministério Público, 
mas que, para o Estado Democrático de Direito brasileiro, no nível de desenvolvimen-
to de suas Instituições democráticas, teria efeitos desastrosos.

Disposições finais

A Instituição Ministério Público teve seu nascedouro na França, juntamente com o 
Estado Moderno. Portugal adotou a Instituição e, por consequência, o Brasil. A evo-
lução do Ministério Público no país foi marcada por avanços e retrocessos, desde sua 
subordinação, ora ao Poder Executivo, ora ao Poder Judiciário, até a sua independên-
cia conquistada com a atual Carta Maior.

A atual Constituição Federal atribui novo e importante perfil ao Ministério Público 
como defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponí-
veis, perfil mais voltado ao papel de agente de transformação social, do que à tradi-
cional figura de custos legis, fortalecendo sua independência e garantias. 

Em vista disto, o seu relacionamento com os Poderes do Estado se modificou, passan-
do de Instituição subordinada à Instituição coordenada. Considerando que também 
o Ministério Público exerce parcela da soberania estatal e que tanto ele quanto os Po-
deres do Estado existem com a finalidade de alcançar os fins a que este se propõe, a 
independência ministerial deve ser vista em termos de parceria entre essas entidades 
na busca do bem estar e Justiça sociais.

Hodiernamente, o Ministério Público vive momento de crise política, sendo constan-
temente ameaçado em sua independência e prerrogativas, por quem não tem interes-
se em uma Instituição fortalecida e atuante, apta a coibir intenções voltadas exclu-
sivamente para interesses particulares. É hora de manter um relacionamento mais 
estreito e de parceria com os Poderes do Estado, a fim de que o interesse maior seja o 
interesse público, o bem estar social e a preservação da democracia.
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Reflexões acerca da vedação à atividade político-partidária 
dos membros do mP: uma interpretação institucional

Introdução

A Constituição da República de 1988 dotou o Ministério Público de novo perfil.  
Conferiu-lhe uma precisa e avançada definição institucional, estabelecendo critérios 
formais para a escolha e destituição de sua chefia. Assegurou-lhe, ainda, autonomia 
funcional e administrativa, outorgando aos seus membros garantias e impondo-lhes 
vedações, tudo para o bom desempenho da vocação social que lhe foi cometida.

Elegeu, também, o constituinte, princípios e valores fundamentais para que o Estado 
Democrático de Direito fosse consolidado em nosso país, após o período de exceção 
até então vivido. Fazia-se necessário, portanto, escolher quem zelasse por esses valo-
res e princípios, pilares da democracia recém-instituída. O escolhido foi o Ministério 
Público, que tem sua atuação, neste aspecto, comprometida com a defesa do Estado 
Democrático de Direito, da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Verdadeiro 
guardião das liberdades públicas, sua atuação visa, em essência, à consecução do 
modelo social pretendido (soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valo-
res sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político – Constituição, art. 1º) 
e a promoção dos objetivos fundamentais do País (construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e da 
marginalidade e redução das desigualdades sociais e regionais, promoção do bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quais quer outras formas de dis-
criminação – Constituição, art. 3º).2

1 Carlos Roberto de C. Jatahy é Procurador de Justiça do MP/RJ.  Autor dos livros “Curso de Princípios Institucionais do Ministério Público” (4ª 

Edição, 2009. Rio de Janeiro: Lúmen Júris); “O Ministério Público no Estado Democrático de Direito” (2007. Rio de Janeiro: Lúmen Juris),  e “Mi-

nistério Público: Legislação Institucional” (5ª Edição, 2010. Rio de Janeiro: Roma Victor). É Professor da Escola de Direito da Fundação Getulio 

Vargas (FGV Direito Rio) e da Fundação Escola do Ministério Público do RJ (FEMPERJ). 
2 GAR¬RI¬DO DE PAULA, Paulo Afonso. Funções Institucionais do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 313.
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Tais valores emancipatórios, consignados na Constituição, devem pautar a atuação 
do Ministério Público e de seus membros na sociedade. É sua missão utilizar o direito 
como instrumento de transformação da realidade social, fazendo com que os fatores 
que ensejam e mantêm a injustiça social sejam eliminados. Esta é sua maior função. 
Sua vocação social.

A Constituição de 1988 e a questão da atividade político 
partidária dos membros do parquet

Entre as vedações impostas aos membros do Ministério Público, o constituinte ori-
ginário previu, no art. 128, § 5º, II, “e”, o exercício de atividade político-partidária, 
ressalvadas as exceções previstas em Lei.

Permitiu, assim, às Leis Orgânicas infraconstitucionais disciplinar a matéria, que re-
cebeu o devido tratamento, respectivamente, para os membros do MP dos Estados e 
da União, nos artigos 44, V, da Lei Federal 8.625/93 (LONMP) e 237, V, da LC 75/93 
(LOMPU).

Concluiu o legislador, portanto, que o exercício simultâneo das atividades ministe-
riais com aquelas decorrentes da atividade político-partidária seria incompatível. De 
fato, a magnitude dos poderes e atribuições conferidos ao membro do Ministério Pú-
blico e sua grave missão de agente de transformação social não podem ficar atrelados 
às paixões e antagonismos característicos da atividade política.

Mas, tais funções poderiam ser exercidas pelo membro do Parquet, na qualidade de 
cidadão, se apartadas e dissociadas de suas funções institucionais.

Neste sentido o STF, dando interpretação conforme aos dispositivos  acima referidos3, 
admitiu a filiação partidária e consequente elegibilidade do membro do Ministério Pú-
blico,  somente na hipótese do afastamento, mediante licença, do exercício funcional, con-
siderando, incompatíveis a filiação e o exercício simultâneo das funções institucionais. 
 
3 ADIN 1.371/DF e ADIN 1.377/DF, Rels. Min. Néri da Silveira e Nelson Jobim, 15.06.1998.

4 Nesse sentido, o voto do Ministro Marco Aurélio no Recurso Ordinário 999/SP do TSE: “A Carta de 1988 trouxe à baila um dispositivo transitório. 

E esse dispositivo versou sobre a permanência, mediante ato comissivo de opção, no regime anterior. Não há a menor dúvida de que a Emenda 

Constitucional nº 45, no que proíbe – sem ressalva de situações previstas em lei – a atividade político-partidária, não apanha aqueles que optaram, 

segundo o disposto no § 3º do artigo 29, pelo sistema pretérito; porque, senão, seria admi-tir que a emenda, muito embora decorrente do poder 

derivado, teria a eficácia de alcançar uma situação aperfeiçoada, segundo os termos primitivos e transitórios da Carta de 1988.” 

Foi este o regime jurídico que vigorou no período de 1988 até 2004, sem qualquer 
registro de anomalia ou desvirtuamento das funções institucionais por parte de mem-
bros do Ministério Público.

A Emenda Constitucional 45/2004 (Reforma do Judiciário) e a 
restrição equivocada.

A EC 45/2004, entretanto, ao suprimir a expressão “salvo exceções previstas em lei”, 
existente no texto originário da Constituição, alterou o regime jurídico vigente, ve-
dando o exercício de atividade político-partidária ao membro do Ministério Público. 

A única ressalva dirige-se aos membros que ingressaram na Instituição antes da Cons-
tituição de 1988 e que possuem abrigo no regime jurídico anterior, de acordo com o 
disposto no artigo 29, § 3º, do ADCT. Para estes, continua sendo possível o exercício 
da atividade político-partidária.4

O Constituinte revisor, dando continuidade ao propósito de aproximar o Ministério 
Público da Magistratura, suprimiu dos membros do MP a possibilidade de afastamen-
to da carreira para o exercício da atividade política, tornando idêntico, neste aspec-
to, o tratamento originariamente conferido a magistrados e membros de Tribunais  
de Contas.

De fato, a similitude de tratamento com a Magistratura sempre consistiu em estra-
tégia institucional do Ministério Público Brasileiro, mesmo antes do texto constitu-
cional. Uma análise histórica demonstra que, a partir dos anos 60, consolidou-se, 
na instituição, o projeto de isonomia com a magistratura, num reexame da posição 
doutrinária do órgão do Ministério Público no quadro das atividades judiciárias, situ-
ando-o, em consonância com a atual colocação constitucional, como órgão de Justiça. 
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Conforme relatado por Macedo Junior, a estratégia era consolidar a imagem do Pro-
motor de Justiça como profissional tão capaz quanto o magistrado.5 Merecendo o mes-
mo tratamento jurídico-constitucional dos juízes.

Mas, se efetiva e proveitosa esta estratégia no passado, há questões, como demonstra-
remos abaixo, em que a similitude com a Magistratura não pode nem deve ser invoca-
da, em face da especial característica do Ministério Público, na nova ordem jurídica, 
de ser uma  “Magistratura Requerente”, afinada e em sintonia com a sociedade, em 
permanente posição postulante, de “Agente Transformador da realidade social”.

Com efeito, a emenda trouxe certa perplexidade no meio jurídico, por restringir, atra-
vés de processo de alteração constitucional, direito político já assegurado aos mem-
bros do Ministério Público pelo constituinte originário, qual seja, a elegibilidade.

Renato Franco Almeida6 sustenta a inconstitucionalidade da emenda, neste aspecto, 
por violar cláusula pétrea relativa à capacidade eleitoral passiva, “(...) os direitos fun-
damentais podem ser restringidos, na medida de sua necessidade, porém não poderão, 
em hipótese alguma, ser extintos (abolidos). Isso porquanto o arti¬go 60 da Consti-
tuição, ao instituir as chamadas “cláusulas pétreas”, proíbe, de forma peremptória, a 
extinção dos direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, IV, da CR) (...) na medida em 
que os direitos políticos encerram, desenganadamente, um desdobramento de princípio 
fundamental, traduz-se sua restrição ou abolição, através de emenda à Constituição, 
em subversão do sistema constitucional vigente, em um dos seus mais importantes dire-
cionamentos abstratos: o princípio democrático”. 

E continua o autor: “a obstrução desse exercício da soberania popular (regime demo-
crático-representativo) mostra-se inadequada na medida em que suprime ou restringe, 
de uma parcela da população, o direito de ser votada.”

5 Macedo Junior, Ronaldo Porto. Evolução Institucional do Ministério Público Brasileiro, in FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo (Coord.) 

Ministério Público: Instituição e Processo. São Paulo: Atlas. A estratégia consubstanciou-se em duas práticas que marcaram o perfil institucio-

nal do MP: o parecerismo e a acumulação de funções como custos legis, consistentes na elaboração de pareceres cada vez mais próximos das 

sentenças judiciais.
6 ALMEIDA, Renato Franco. Atividade Político-partidária por membros do Ministério Público: análise da alínea “e” do inciso II do § 5º do artigo 

128 na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004. Disponível em http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/repositorio/id/18184

Apesar de tal tese, o Tribunal Superior Eleitoral, reiteradamente, vem admitindo a 
restrição como válida,7 não destoando o Supremo Tribunal Federal, que afastou a 
existência do direito adquirido.8

Deflui-se, desta forma, que membros do Ministério Público em atividade, ingressos 
após a Constituição de 1988, se desejarem exercer atividade político-partidária, de-
verão se exonerar ou requerer aposentadoria. A EC 45/2004, portanto, submeteu o 
membro do Ministério Público à mesma regra dos magistrados e membros dos Tri-
bunais de Contas, que, “se submetem à vedação constitucional de filiação partidária, 
dispensados porém, de cumprir o prazo de filiação fixado em lei ordinária, a exem-
plo dos magistrados, devendo satisfazer tal condição de elegibilidade até seis me-
ses antes das eleições, de acordo com o art. 1º, inciso II, alínea, “j”, da LC nº 64/90, 
sendo certo que o prazo de desincompatibilização dependerá do cargo para o qual o  
candidato concorrer”. 9

Ressalte-se, neste aspecto, que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao regu-
lamentar a matéria através da Resolução nº 5/2006, conferiu ao tema interpretação 
restritiva, acolhendo a vedação apenas aos integrantes do Ministério Público ingressos 
após a edição da emenda Constitucional,10 estabelecendo, de qualquer forma, duas 
classes distintas de membros do Parquet: os elegíveis e aqueles a quem tal direito 
político é vedado.

7 “RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÃO 2006. IMPUGNAÇÃO. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. MEMBRO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESINCOMPA-

TIBILIZAÇÃO. PRAZO. INOCORRÊNCIA. INELEGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os magistrados, os membros dos tribunais de contas e os do 

Ministério Público, devem filiar-se a partido político e afastar-se definitivamente de suas funções até seis meses antes das eleições (art. 13, 

da Resolução TSE nº 22.156, de 13.3.2006) Recurso desprovido.”

“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. REGISTRO DE CANDIDATURA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.1. Noticiam os 

autos que o recorrente é Promotor de Justiça afastado de suas funções desde 25.9.2005, em gozo de licença remunerada, para filiação partidária 

e disputa de cargo eletivo no próximo pleito eleitoral.2. O recorrente ingressou no Ministério Público Estadual após à promulgação da Consti-

tuição Federal e não se exonerou do cargo. Desta forma, imperioso se revela o indeferimento do registro de sua candidatura, na direção 

da novel jurisprudência desta Corte.

3. Recurso especial eleitoral não provido.”
8 RE 597994/PA, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau, 4.6.2009 – Inf. STF 549.
9 TSE – Pleno – Consulta nº 1.154 – Classe 5ª – Distrito Federal (Brasília) – Rel. Min. César Asfor Rocha, Diário da Justiça, Seção I, 24 out. 2005, 

p. 89.
10 A análise deve ser feita de forma casuística, como entendeu em 15/05/2012 o Colegiado, no Proc. 273/2012-04, sendo relator o Conselheiro 

Almino Afonso. Pinço o seguinte trecho: “Portanto, a proibição contida no art. 128, § 5º, alínea  “e” da Constituição Federal alcançou todos os 

membros do Ministério Público que ingressaram na carreira no intervalo entre a constituinte originária (1988) e a derivada (EC 45/2004). Entre-

tanto, deve ser observado a peculiaridade de cada caso, considerando que pode haver situações de exceção, como a do RE 597.944 mencionada 

anteriormente. E, tais fundamentos parecem-me mais convincentes do que o único aresto deste Conselho.” Veja-se também o voto da Cons. 

Cláudia Chagas na Proposta de Resolução 295/2011-85. 
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Fundamentos para uma interpretação razoável

Inicialmente, cabe ressaltar que a emenda constitucional, de cunho restritivo, não 
se coaduna com a essência do Ministério Público, intrinsecamente voltado para a  
causa social.

Com efeito, uma das funções constitucionais mais relevantes deferidas ao Ministério 
Público, no Artigo 129, II, é a de “ombudsman”. Com origem remota na Constituição 
sueca de 1809 (que criou a figura do justitieombudsman, expressão traduzida como 
“comissário de justiça”), a atribuição consiste no controle das atividades atinentes 
aos três Poderes e constitui verdadeiro canal de comunicação institucional com a so-
ciedade. O ombudsman possui o objetivo de remediar lacunas e omissões, bem como 
assegurar que os Poderes respeitem as regras postas e não se imiscuam nos direitos e 
liberdades públicas dos cidadãos.

É razoável esta restrição? Os membros do Ministério Público necessitam ser segrega-
dos, para o bom exercício de suas funções, não podendo exercer seus direitos políti-
cos plenamente? Tal vedação é benéfica para a sociedade a quem a Instituição deve 
prestar contas de seu mandato constitucional?

Entendemos que esta não é a melhor solução.

Tal atividade de controle dos atos do poder público abriu um grande e importante 
campo de atuação institucional, ao conferir mecanismos hábeis ao Parquet para pro-
mover valores sociais constitucionais e, principalmente, orientar a formulação de po-
líticas públicas pelos gestores.

Neste viés, além de utilizar-se dos instrumentos que lhe são fornecidos no texto 
constitucional, como o inquérito civil (procedimento preparatório presidido exclusi-
vamente pelo Ministério Público, que se destina a fornecer provas e elementos para 
sua atuação em questões não penais, como meio ambiente, consumidor, moralidade 
pública e outros); e a ação civil pública (que se destina a buscar, no Poder Judiciário, 
providências definitivas para a não implementação dos direitos prestacionais devidos 
à sociedade), o Ministério Público inaugurou uma nova era institucional ao utilizar-se 
do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), como meio célere e eficaz de resolução 
de conflitos.

Este novo campo de atuação, denominado Ministério Público Resolutivo, é o meio pelo 
qual mais rapidamente, a sociedade – representada pelo Ministério Público – e enti-
dades, públicas ou privadas (violadoras de direitos transindividuais indisponíveis), 
podem e devem solucionar suas desavenças, no pleno exercício da vocação social 
institucional.

Assim, como vedar àquele que, por determinação constitucional, deve entender os 
anseios sociais, auxiliar a formulação de políticas públicas, interagir com os poderes 
constituídos visando à efetivação do postulado constitucional da igualdade - frise-se, 
na qualidade de cidadão – o direito político da elegibilidade?

Patente, neste aspecto, a distinção de funções entre os membros do MP, da magis-
tratura e dos tribunais de contas. Estes, com a inércia e isenção que caracterizam a 
função jurisdicional, não possuem o dever de manter a proximidade com a sociedade 
organizada visando exercer o seu mister. 

Por outro lado, numa interpretação sistemática da Constituição (que não pode ter 
contradições)11, como compatibilizar o Artigo 129, IX, do texto originário, que não 
vedou aos membros a atividade político-partidária (mas apenas a representação ju-
dicial e a consultoria jurídica de entidades públicas) com a restrição imposta pelo 
constituinte revisor?

A solução parece ser o retorno ao status constitucional originário, permitindo-se ao 
membro do Ministério Público a filiação partidária, com a imposição do afastamento 
transitório, mediante licença, da atividade institucional, retornando ao exercício fun-
cional apenas após o desligamento da agremiação partidária.

Tal afastamento (e eventual retorno) devem ser comunicados ao Conselho Nacional 
do Ministério Público, para o devido controle.

11 Grau, Eros. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, 5ª edição, Malheiros Editores, São Paulo:2009
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Desnecessário ressalvar que, mesmo após o cancelamento da filiação, impõe-se ao 
membro o período de “quarentena” de dois anos para exercer funções de índole elei-
toral, previsto no artigo 80 da LC 75/93. E mesmo após tal prazo de dois anos, o artigo 
3º da LC 64/90 traz ainda uma outra restrição para o promotor que tiver tido filiação 
partidária. Ele não poderá, por quatro anos após a desfiliação, oficiar nos processos 
que envolvam impugnação de registros de candidaturas, devendo remeter os autos ao 
seu substituto legal.

Conclusão

Face ao exposto, conclui-se pela necessidade de retorno ao regime constitucional 
anterior, plenamente compatível com a atividade ministerial, realizando-se esforços 
conjuntos entre os segmentos representativos da Instituição, tanto orgânicos quanto 
classistas, no sentido de sensibilizar a classe política e a sociedade visando a suprimir 
a vedação imposta pelo constituinte revisor, que não se coaduna com a vocação social 
do Ministério Público e de seus membros. 
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educação inclusiva: garantia de todos à educação

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeira convenção  
internacional sobre direitos humanos do século XXI, incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro com status de Emenda Constitucional (Decreto Legislativo nº 186 
e Decreto nº 6.949/09), devido à forma e ao quorum especializados de aprovação nas 
duas Casas do Congresso Nacional3, tem como propósito promover, proteger e asse-
gurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fun-
damentais pelas pessoas com deficiência (artigo 1º), que devem ser exercidos com 
autonomia e independência. Elege como princípios a acessibilidade, a igualdade de 
oportunidades, o respeito pela dignidade da pessoa humana, a não discriminação, o 
respeito pela diferença e a aceitação das pessoas com deficiência como parte da di-
versidade humana e humanidade, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades 
das crianças com deficiência e pelo direito de preservação da identidade, a igual-
dade entre homem e mulher e a plena e efetiva inclusão da pessoa com deficiência  
na sociedade.

Ela trata a deficiência não mais sob a égide do modelo reabilitador, no qual se bus-
cava a normalização das pessoas com deficiência, mas como modelo social, em que 
se procura dar visibilidade àquelas, reconhecendo ser a deficiência o resultado da 
“interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao  

1Manoel Onofre de Souza Neto Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. É Promotor de Justiça da 

Infância e Juventude em Natal/RN. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Especia-

lista em Direito da Criança e Adolescente pelas Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Diego Portales, do Chile. Ex-vice 

presidente e secretário da Associação Brasileira de Magistrado, Membros do Ministério Público e Defensores Públicos da Infância e Juventude.
2Rebecca Monte Nunes Bezerra Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, com atuação na área de direitos das 

pessoas com deficiência e do idoso da Comarca de Natal. Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de defesa das 

Pessoas com Deficiência, do Idoso, das Comunidades Indígenas e das Minorias Étnicas (CAOP Inclusão – MPRN). Coordenadora da Comissão 

Permanente na área de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (COPEDPDI)/Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH)/

Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG). Membro-Auxiliar da Comissão de Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP). Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência – 

AMPID (Biênio 2009/2011).
3 “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” (EC nº 45, de 30/12/2004).
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ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade 
em igualdade de oportunidade com as demais” (Preâmbulo, alínea “e”). As causas 
que originam a deficiência não são religiosas, nem científicas. São elas sociais ou 
preponderantemente sociais. 4

Em seus diversos artigos, a convenção sob comento consolida direitos como: à 
vida, à igualdade e não discriminação; à acessibilidade, ao reconhecimento igual 
perante a lei, ao acesso à justiça; à vida independente e à inclusão na comunida-
de; à mobilidade; à privacidade; à liberdade de expressão e de opinião, ao acesso  
à informação, entre outros. 

Portanto, como se pode observar, os direitos à acessibilidade e à igualdade de opor-
tunidade foram elevados a princípios, devendo ser considerados em toda e qualquer 
interpretação legal que se dê aos documentos constitucionais ou infraconstitucio-
nais.  E isso porque não se pode conceber que as edificações, informações e serviços 
sejam acessíveis apenas a alguns cidadãos. Também é imprescindível compreender 
que o sentido da acessibilidade é algo bem mais amplo do que o oferecimento de 
ambientes e produtos construídos de modo que permitam o seu uso também por 
pessoas com deficiência. Trata-se de um direito indispensável para o exercício de 
outros como o da educação, da saúde, do lazer e do trabalho, por exemplo. E aqui 
cabe o registro de que a acessibilidade, no seu  significado maior,  é uma forma de  
equiparação de oportunidades.

No artigo 24, especificamente, estabelece a Convenção que os seus signatários de-
verão assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida, com o objetivo de se atingir o pleno desenvolvi-
mento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortaleci-
mento do respeito aos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diver-
sidade humana; o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos 
e da criatividade da pessoa com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e 
intelectuais; e a sua participação efetiva em uma sociedade livre. 

4 Não são as limitações individuais as raízes do problema, mas as limitações impostas pela própria sociedade, na prestação de serviços apropria-

dos e para assegurar que as necessidades das pessoas com deficiência sejam atendidas dentro da organização social.

Também, devem garantir a não exclusão da pessoa com deficiência do sistema edu-
cacional geral sob a alegação de deficiência; seu acesso igualitário à escolarização; 
as providências de adaptações de acordo com as necessidades individuais do aluno 
visando à inclusão escolar; a oferta de apoio necessário no âmbito do sistema edu-
cacional geral; a adoção de medidas de apoio individualizado que sejam efetivas; o 
acesso das pessoas com deficiência ao ensino superior geral; ao treinamento profis-
sional, de acordo com a sua vocação; a educação para adultos e formação continua-
da, sem discriminação e em igualdade de condições.

A Convenção exige, portanto, a total inclusão educacional e a oferta dos apoios ne-
cessários ao aluno, tudo, de modo a atingir o pleno desenvolvimento do seu poten-
cial, entre outros objetivos como já especificados. 

Por sua vez, a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 205, dispõe que:

Art. 205. A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promo-
vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.

Também, elege a nossa Carta Magna, como fundamentos da República: “a cidada-
nia” e a “dignidade da pessoa humana” (artigo 1º., incisos I e III, CF/88), e, como um 
dos seus objetivos fundamentais: a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de 
origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (artigo 
3º., inciso IV, CF/88).

Assim, já estava inserida na própria Constituição Federal a garantia da educação 
para todos, independente de suas características pessoais, bem como os objetivos da 
educação, não podendo a escola comum deixar de receber qualquer aluno em razão 
de sua deficiência, entendendo-se que apenas ela tem o condão de melhor refletir 
como é a sociedade, posto constituir-se em um ambiente marcado pela diversidade, 
devendo preparar efetivamente os seus alunos para o exercício da cidadania.

Registre-se, por oportuno, que, pelo disposto em nossa Carta Magna, o atendimento 
educacional especializado é que deve ser prestado preferencialmente na rede regular 
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de ensino, conforme o artigo 208, inciso III, e não a escolarização das pessoas com 
deficiência, até mesmo diante do caráter complementar daquele, não sendo suficien-
te o acesso apenas aos serviços educacionais diferenciados.

Então, o que temos é o direito do aluno com deficiência de frequentar a escola comum 
da rede regular de ensino, juntamente com outros colegas que não tenham qualquer 
deficiência, na mesma sala de aula e participando de todas as atividades culturais e 
sociais da escola, cabendo aos centros de atendimentos especializados ou às antigas 
escolas especiais o importante papel de auxiliar a escolarização desse aluno, apoian-
do ou complementando a transmissão de conhecimento que é conferida na sala de 
aula comum, junto aos alunos sem deficiência.

Com efeito, a educação, como direito e bem fundamental da vida, é um dos atributos 
da própria cidadania, fazendo parte da sua própria essência (PAULA, 2004). O direito 
à educação é, efetivamente, uma decorrência da própria condição de ser humano e 
essencial para o seu desenvolvimento.

A inclusão de todos os alunos, independente de suas características físicas, intelec-
tuais ou sensoriais, requer das escolas respostas pedagógicas de acordo com as ne-
cessidades de cada aluno, entretanto, em alguns casos, pode ocorrer que o aluno 
com deficiência, além de frequentar a sala de aula de sua escola, também necessite 
de atendimento educacional especializado visando ao seu melhor desenvolvimento 
e ao aprimoramento de suas habilidades, como já mencionado.

Importante dizer que não se pode recusar a matrícula de aluno em estabelecimento 
de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos decorrentes de 
sua deficiência, sendo imprescindível que a ele seja disponibilizado o atendimento 
educacional especializado de que necessite.

Para atender aos alunos com deficiência, e dentro do princípio da inclusão escolar 
(o qual se constitui em uma via de mão dupla, em que a escola, e principalmente ela, 
deve se adaptar e tornar-se acessível para receber também o aluno com deficiência, 
criando soluções para evitar a exclusão, e não mais a integração, onde aquele é que 
deveria se adaptar às exigências da escola), necessário se faz que os estabelecimentos 
de ensino encontrem-se livres de barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comuni-

cação,5 bem como que a escola invista na capacitação de seus professores e servido-
res ou funcionários, trabalhem eles diretamente ou não com o aluno com deficiência.

Por último, cabe o registro de que a Lei nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989, em 
seu artigo 8º, inciso I, já tipifica como crime a conduta de “recusar, suspender, pro-
crastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em esta-
belecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos 
derivados da deficiência que porta”. E vale o alerta de que não é justificativa para 
recusar a matrícula do aluno com deficiência, a alegação de que a escola não está 
preparada para recebê-lo, não tendo a ausência de preparo o condão de afastar a  
ocorrência do crime citado. 

A institucionalização do atendimento educacional especializado

É imprescindível a institucionalização do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), o qual deve aparecer obrigatoriamente no projeto político pedagógico da esco-
la, organizando-o e disciplinando-o na forma já estabelecida pelo Conselho Nacional 
de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC).

A organização do atendimento educacional especializado requer que seja promovi-
da uma articulação entre os seus integrantes e o professor responsável pela sala de 
aula, sendo consideradas as necessidades educacionais específicas de cada aluno. 
Trata-se de um serviço que “identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e 
de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas” (SEESP/MEC, 2008). Cabe ao profes-
sor do AEE – e aos demais profissionais que dele fazem parte –, portanto, além de 
ensinar técnicas, códigos, línguas, treino e manuseio de ajudas técnicas que dão  

5 As escolas têm a obrigação de se tornar acessíveis às pessoas com deficiência, proporcionando o acesso, uso e circulação de todos os seus 

alunos nos mais diversos ambientes, não somente por meio da construção de rampas ou elevadores, do oferecimento de mobiliário adaptado, de 

portas com largura em conformidade com a NBR 9050/04, mas garantindo a existência de sinalização tátil para o aluno com deficiência visual, 

por exemplo, devendo, ainda, adotar métodos e práticas de ensino adequados à diversidade dos alunos, também, no que tange aos critérios de 

avaliação, oferecer equipamentos especializados, intérprete de língua de sinais, entre outros instrumentos e ferramentas, conforme cada caso.
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suporte ao aprendizado do aluno na sala de aula comum, também prover os equipa-
mentos, recursos, material adaptado, e apoio ao professor da sala de aula, de modo 
a facilitar o acesso e a participação do aluno com deficiência, devendo ser elaborado  
um plano de atendimento. 

Pela legislação pátria e pelas normas e diretrizes do MEC, deve-se promover a ma-
trícula dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimentos e al-
tas habilidades ou superdotação em classes comuns da rede regular de ensino e no 
atendimento educacional especializado, esse último dependendo das necessidades 
individuais do aluno, o qual deve ser disponibilizado no contra turno, em sala de 
recursos multifuncionais ou em centros de atendimentos especializados.

Para isso, há uma política nacional de financiamento do AEE, instituída pelo Decreto 
nº 6.253/2007, representando um grande avanço para a concretude do direito à edu-
cação das pessoas com deficiência que tem como plus, exatamente, a necessidade do 
oferecimento desse atendimento diferenciado e “quando devidamente interpretado 
e oferecido nas escolas comuns, esse Atendimento pode provocar as tão esperadas 
mudanças no ensino comum para que possa atender às exigências de uma educação 
para todos” (MANTOAN, 2010, p. 15).

A escola comum deve, portanto, fazer constar no projeto político pedagógico a 
oferta do atendimento educacional especializado. Ficam, entretanto, algumas per-
guntas: Quais as políticas e projetos que farão com que a escola possa ser consi-
derada inclusiva também em relação às pessoas com deficiência? O que deve ser 
construído com a colaboração da Comunidade Escolar, prevendo a organização de 
sala de recursos multifuncionais? De que modo como será ofertado o AEE, a dis-
ponibilização de professores para que nele possam atuar? Quais os critérios para 
a sua matrícula? Como serão identificadas e supridas as necessidades dos alunos 
que são público alvo do serviço? Qual o papel e quais os componentes do serviço?  
Qual o plano de atendimento do aluno? Como deverá ocorrer o intercâmbio entre a 
equipe do AEE e o professor responsável pela sala de aula onde o aluno estuda? Quais 
os demais apoios que a escola deverá oferecer aos alunos, ou que outra rede de apoio 
será necessária ser acionada, como a de saúde ou de assistência social?

O descabimento da cobrança de taxa extra para  
o aluno com deficiência 

Pelo princípio da universalização do ensino, preconizado pelo artigo 206 da Consti-
tuição Federal de 1988, em seu inciso I, é garantida a “igualdade de condições para 
acesso e permanência na escola”, reproduzido pelo Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei nº 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 
9.394/1996). Do mesmo modo é determinada a “eliminação de toda forma de discri-
minação para a matrícula ou para a permanência na escola”.

Ensina Wilson Donizete Liberti que 

[...] o princípio da universalização do atendimento escolar significa que todos têm 
direito a ingressar na escola e nela permanecer. Não se trata somente de um movi-
mento mecânico de garantir a matrícula; a garantia da matrícula passa pela dispo-
sição política de implantar o serviço essencial da educação. (LIBERTI, 2004, p.75).

Esclarece, ainda, que

[...] a igualdade de oportunidades, aqui representada pelo acesso à escola, perma-
nência e sucesso nela mesma, precisa, no entanto, ter um ponto de apoio, que não 
aquele representado pelo mercantilismo da educação, mas a verdadeira integra-
ção do aluno com sua comunidade” e que “o acesso à escola, a permanência nela 
e seu sucesso também implicam toda a eliminação de discriminação. (LIBERTI,  
2004, p.75).

Assim, não basta que seja efetivada a matrícula do aluno com deficiência. É necessá-
rio, ainda, que a escola propicie os instrumentos facilitadores do desenvolvimento do 
aluno, fazendo com que ele tenha sucesso escolar.

Com efeito, do mesmo modo que a Carta Magna, a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, as leis ordinárias e demais documentos pertinentes estabe-
lecem a obrigatoriedade da universalização do acesso à escola, também se faz neces-
sário que sejam asseguradas as condições de apoio ao educando, sendo a ele ofereci-
do, inclusive, o atendimento educacional especializado, sem custos adicionais, posto 
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ser uma ferramenta indispensável para o seu desenvolvimento na escola, fazendo 
parte do apoio pedagógico que toda ela está obrigada a oferecer, mesmo se tratando 
de escola particular, como bem estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
em seu artigo 7º, adiante transcrito:

Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema 
de ensino;

II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;

III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da  
Constituição Federal.

E, no §1º, do artigo 58, a Lei nº 9.394/96 dita que “§ 1º. Haverá, quando necessário, 
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 
clientela de educação especial”.

Nesse mesmo sentido o disposto no Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a Lei nº 
7.853/89, como se vê adiante:

Art. 25 Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino 
público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanen-
te, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular 
de ensino. 

Convém ressaltar que as instituições de ensino privadas fazem parte do sistema de 
ensino, como se vê nos artigos 16, 17 e 18 da Lei nº 9.394/96, devendo seguir as 
mesmas regras estabelecidas para o sistema em geral.

Assim, não pode a escola particular ficar apenas com o bônus da exploração da edu-
cação, mas tem a obrigação de seguir as exigências conferidas para o sistema educa-
cional público, oferecendo um ensino de qualidade, que tenha o desenvolvimento da 
personalidade e dos talentos do indivíduo como um dos seus principais focos, para 
os alunos com e sem deficiência.

Descabida e ilegal, portanto, a cobrança de taxa extra para o aluno com deficiência 
que necessitar de apoio pedagógico, impondo-lhe um ônus discriminatório, posto 

referir-se a um serviço ou mesmo a uma ferramenta indispensável para o aprendi-
zado de determinado aluno, cuja ausência, em alguns casos, pode ser considerada, 
inclusive, um obstáculo para a sua permanência na escola, podendo até restar carac-
terizada, em tese, a infração tipificada como crime pelo artigo 8º da Lei nº 7.853/89.6 

O papel do Ministério Público na garantia do direito à educação 
das pessoas com deficiência 

Considerando o direito à educação humano, fundamental e indisponível, não pode 
o Ministério Público deixar de atuar na sua garantia, ainda mais em se tratando de 
pessoa com deficiência, onde a escola é um dos primeiros espaços da sociedade em 
que a sua condição de invisibilidade, ainda hoje existente em alguns casos, deixa  
de ocorrer.

A Carta de 1988 incumbiu ao Parquet a defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput), res-
saltando a sua autonomia e independência funcional. Também a ele cabe promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para a proteção, prevenção e 
reparação de danos causados aos interesses difusos, coletivos e individuais indispo-
níveis e homogêneos.

Deve o Ministério Público atuar de diversas maneiras, visando a assegurar às pessoas 
com deficiência, também, um dos mais nobres direitos fundamentais do ser humano 
que é a educação, garantindo-lhes, ainda, os direitos à liberdade, ao respeito e à dig-
nidade das pessoas com deficiência, de modo que lhes seja oferecida uma escola de 
boa qualidade e que respeite as diferenças. 

6 “ Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: I – recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer ces-

sar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados 

da deficiência que porta [...]”.
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Assim, várias são as ações ministeriais cabíveis na garantia do direito à educação das 
pessoas com deficiência.

Uma das primeiras perguntas que podem ser feitas é como descobrir as pessoas com 
deficiência que estão fora da escola? Por meio do Programa BPC na Escola, sob a res-
ponsabilidade dos Ministérios da Assistência Social, do Ministério da Educação e do 
Ministério da Saúde, onde foram confrontados os dados constantes no cadastro das 
pessoas que recebem o benefício da prestação continuada (BPC) e os dados do Cen-
so Escolar, sendo identificados milhares de brasileiros com deficiência que possuem 
idade escolar, mas se encontram fora da escola (muitos deles em situação de risco, 
portanto); pelo convênio com a Secretaria Municipal de Saúde (PSF), com a Secretá-
ria de Assistência Social ou até mesmo com os Correios, como fez o Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, cuja prática fez com que fosse contemplado com o prêmio 
Inovare: A Justiça do Século XXI, edição de 2006, fazendo-se uma pesquisa entre os 
seus atendidos e providenciando-se os devidos encaminhamentos ao Conselho Tute-
lar ou ao próprio Órgão Ministerial quando obtida a notícia da exclusão escolar.

É importantíssimo que o Ministério Público atue de forma preventiva, esclarecendo 
à população acerca do direito das pessoas com deficiência à educação por meio de 
audiência pública que discuta como está a educação inclusiva no Município/Estado, 
concedendo entrevistas nos diversos veículos de comunicação ou, ainda, proferin-
do palestras sobre o tema. Cabe também estimular o Conselho Tutelar, o Serviço de 
Saúde, o Serviço de Assistência Social, entre outros, a identificarem essa população 
excluída da escola, como já exposto.

Deve o Parquet exigir do Poder Público ou das escolas particulares, conforme o caso, 
a matrícula do aluno com deficiência, respeitando inclusive a faixa etária; a capaci-
tação de professores e funcionários, trabalhem ou não diretamente com alunos com 
deficiência – inclusive com o oferecimento de curso de Língua Brasileira de Sinais 
(Libras); a acessibilidade na escola – espaço físico, mobiliário, projetos pedagógicos 
etc.; a acessibilidade no transporte escolar; o fornecimento de material pedagógico 
adaptado (deve-se levar em conta a conduta das escolas em relação aos demais alu-
nos); a criação dos cargos de intérprete/instrutor de Libras; a criação dos cargos de 
transcritor/revisor de Braille; o oferecimento de Atendimento Educacional Especia-

lizado e de Salas de Recursos Multifuncionais; a oferta de professores especializados 
para o AEE; a oferta de auxiliares pedagógicos; a oferta de profissionais de apoio; a 
oferta de EJA diurno (no caso do ensino público e diante da procura nesse sentido); a 
atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas para que neles constem a 
educação inclusiva; a correta aplicação do duplo financiamento do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB), para as escolas públicas; a não cobrança de taxa extra para os 
alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação; a adoção da Ficha de Acompanhamento do Aluno Infrequente tam-
bém para os alunos com deficiência ou de medidas de acompanhamento da frequên-
cia escolar com as ações que resultem no retorno do aluno à sala de aula; o preenchi-
mento do censo escolar, entre outras medidas cabíveis.

No que tange à estruturação da rede de apoio à inclusão escolar, é cabível, também, 
atuar no sentido de exigir, do poder público, a prescrição e a entrega de cadeira de 
rodas ou demais órteses e próteses; a oferta de Clínico Geral, Pediatra, Neurologista, 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, entre outros, no próprio Município; o Inter-
câmbio entre os profissionais da saúde e os da educação; além de vários serviços es-
senciais para o atendimento de saúde às pessoas com deficiência, tudo se utilizando 
das ferramentas importantíssimas que são postas à disposição do Ministério Público, 
como podem ser citadas as Recomendações, a celebração de Ajustamentos de Con-
dutas e o ajuizamento de Ações Civis, sem se esquecer das implicações criminais que 
podem decorrer as situações de exclusão escolar. 

Outras medidas podem ser tomadas para que a escola pública ou privada não somen-
te passe a receber os alunos com deficiência, mas também promovam a remoção dos 
obstáculos arquitetônicos e atitudinais ainda existentes.
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Conclusão

As questões da acessibilidade, da inclusão escolar e da igualdade de oportunidades, 
como se pode observar, estão interligadas, afigurando-se todas imprescindíveis para 
a garantia do direito à educação também para as pessoas com deficiência, que não 
podem ser excluídas do TODOS que se encontra inserido no artigo 205 da Constitui-
ção Federal de 1988.

E o Ministério Público, por sua vez, não pode ficar inerte nesse novo perfil que foi 
conferido à deficiência, sendo imprescindível que acredite no potencial das pessoas 
com deficiência, no seu poder de aquisição de conhecimentos e na sua capacidade de 
colaboração junto à sociedade em que vivem.

Igualmente, não se pode tolher as crianças e os adolescentes sem deficiência de con-
viverem com a diversidade humana, de exercerem o respeito aos direitos alheios e de 
aprenderem com os desafios e exemplos de superação que são abundantes na vida 
das pessoas com deficiência.

Cabe ao Parquet, portanto, assegurar às pessoas com deficiência o exercício do  
direito à educação, na rede comum de ensino e com todos os apoios e adaptações 
que possam ser exigidos da escola e dos demais atores envolvidos no processo de 
escolarização daquelas.
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Os desafios da efetividade, ao guardião de direitos fundamentais, 
em um mundo globalizado

A intenção do texto é partilhar uma visão que situa o Ministério Público como garantia 
institucional não só essencial ao sistema de justiça, mas também ao próprio Estado 
democrático de direito – construção cultural do tipo finalístico que qualifica a Repú-
blica Federativa do Brasil. A missão constitucional do Ministério Público vai esculpi-
da no multicitado artigo 127 da Constituição Federal e é traduzida, no planejamento 
estratégico nacional, como “Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os 
interesses sociais e individuais indisponíveis para a concretização dos valores demo-
cráticos e da cidadania”.  Seja como for, o contexto, claramente, é o de um Estado 
Constitucional que busca efetivar direitos fundamentais, inclusive das minorias, em 
harmonia com o princípio político do governo da maioria. Tal quadro, é consabido, 
tem sofrido erosão, ao menos no que toca à soberania nacional como desenhada por 
Bodin ainda no século XVI, a partir do processo de globalização.

Os riscos contemporâneos, internos e externos, são variados e insinuam que a demo-
cracia, de mera fachada, poderia tornar-se irrelevante, sendo o mais recente e elo-
quente o exemplo da Grécia, embretada entre a necessidade econômica da nova or-
dem financeira internacional e o bloqueio, pelos parceiros europeus (dentre os quais 
nações que, historicamente, fundam o discurso democrático), de um plebiscito que 
permitisse aos cidadãos gregos deliberar. Talvez outro mundo seja possível, em meio 
às turbulências globais – ou vários outros, quiçá.

O Ministério Público, a seu turno, tem uma história multissecular como agente de ino-
vação. Desde que surgiu dentre “as gentes do Rei”, bem no início do século XIV, pro-
tagonizando um programa claramente modernizador, firmou-se como um sujeito uni-
tário (princípio da unidade), mas marcadamente plural (independência funcional).  
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O Ministério Público é hoje um agente político não tradicional, que se vai con-
figurando, nos moldes atuais, a partir da segunda metade do século XX – no Brasil, 
mais precisamente, no final dos anos 70 e decorrer dos 80 do século passado, um 
período que se confunde, fácil perceber, com a própria redemocratização, fruto da 
pressão social sobre um Estado autoritário. 

Uma instituição que a Constituição reconhece como permanente e essencial, mas fora 
dos três poderes clássicos (estes já consagrados nos primeiros textos constitucionais 
do século XVIII). Animado por um propósito, conciliar os dois corações do Estado 
Constitucional, um delicado esforço de equilíbrio: a democracia, vale dizer, o pri-
mado da soberania popular; e o respeito à ordem jurídica, um apelo à concretização 
de princípios e direitos fundamentais, especialmente os sociais, difusos e coletivos. 
Percebe-se, senão o paradoxo, uma certa tensão. De um lado o governo da maioria, 
que legitima, diretamente, os Poderes Executivo e Legislativo. De outro, o Poder Ju-
diciário, guardião do Estado Constitucional e que, muitas vezes, na defesa de direitos 
das minorias, precisa exercer-se de modo contramajoritário. Entre os três, com di-
nâmica própria, para atender às demandas de sociedades plurais e complexas, 
o Ministério Público, de múltiplas e crescentes tarefas.

No século XX, o Ministério Público vai se “modernizando” e consolida-se como “fiscal 
da lei” (leia-se, dos próprios juízes, que tinham que cumprir rigorosamente as leis vo-
tadas pelo Parlamento) e autor da ação penal, um órgão público que faria a acusação 
pública para garantir, em nome da sociedade burguesa, turbada pelos crimes cometi-
dos, uma acusação oficial e obrigatória. De um só golpe, superava-se o medieval siste-
ma inquisitório (ao garantir-se a imparcialidade do juiz) e incrementava-se o controle 
social sobre as classes perigosas, que teimavam, principalmente, em perpetrar crimes 
contra o patrimônio da sociedade burguesa. 

E o que seria um Ministério Público pós-moderno? O ano de 1981 pode ser alçado a 
marco do início do processo, quase vertiginoso, que guindaria o Ministério Público 
à defesa judicial dos interesses difusos e coletivos: primeiro com a Lei nº 6.938, que 
dava à instituição instrumento processual pioneiro para que defendesse o meio am-
biente; em seguida com a Lei complementar nº 40 (Lei da Organização do Ministério 
Público Estadual), que já prenunciava a ação civil pública – quatro anos depois, a  

Lei nº 7.347/85 a regularia e consagrou, para além do meio ambiente e dos consumi-
dores, a tutela de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisa-
gístico e da ordem econômica, a cláusula aberta na qual caberiam outros interesses 
difusos e coletivos. Dali, em mais três anos, a viragem paradigmática, o coroamento 
constitucional, como se lê do seminal artigo 127 da Constituição Federal e nas am-
pliadas e complexas funções institucionais elencadas no artigo 129 .1

Nesta quadra, estamos imersos nas questões de minorias, reconhecimento, diferença, 
identidade, direitos especiais. Continuamos, por outro lado, tradicionais pareceristas 
no processo civil. E permanecemos, ao mesmo tempo, é a plástica imagem de nosso 
DNA, com a titularidade da ação penal e depositários de toda uma expectativa social 
de combate à corrupção e às organizações criminosas. O rol de nossas atribuições, de 
nossas funções, hoje é tão extenso e variado que é preciso fazer escolhas, eleger prio-
ridades – e transformá-las em resultados concretos.

O diferencial do Ministério Público, então, no atual sistema constitucional, o seu 
modo de ser peculiar, é o fato de ser o agente estatal provocador, ativador – inclu-
sive, no limite, para manter a necessária inércia do Judiciário, que é garantia de im-
parcialidade e cláusula basilar do Estado de Direito. É o fato de agirmos na fronteira, 
entre o sistema político e o sistema jurídico, sensíveis à iniciativa popular, ao jogo das 
forças sociais, traduzindo valores comunitários para códigos políticos ou jurídicos mais 
formais. Neste contexto, somos parceiros da sociedade civil, pautados pelo diálogo, 
um diálogo livre e inclusivo com todos os segmentos e movimentos sociais, na busca 
da emancipação da cidadania, que é outra forma concreta de dignidade e, no fundo, 
vetor de democracia participativa (aliás um direito fundamental de última geração 
como defende valorosamente Paulo Bonavides). 

Duas premissas, ainda: por um lado, convivemos num ambiente plural e cada vez 
mais complexo; por outro, o caldo cultural não esconde sentimentos e matizes  

1 Aberta a senda, a flecha seguiu a trajetória fulminante, sempre de progressiva cumulação de atribuições: a defesa dos portadores de deficiên-

cia (Lei nº 7.853/89), das crianças e dos adolescentes (o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990); de minorias étnicas, da família e do 

idoso, na dicção da Lei complementar nº 75, de 1993 (a Lei Orgânica do Ministério Público da União); dos consumidores (o Código de Defesa do 

Consumidor também é de 1990); fiscalização de recursos orçamentários destinados à saúde (Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90); promoção 

da ação de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92); defesa da ordem urbanística (Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001) – enfim, a 

enumeração exemplificativa é suficiente para ilustrar a tendência de defesa de temas recentes, alguns de vanguarda, de interesses mobilizados, 

direitos de terceira (ou mais) geração, pós-modernos.
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intolerantes – proibições desproporcionais, discriminações, naturalização das injus-
tiças, exacerbação do individualismo hedonista – a ponto de especialistas afirmarem 
que o maior desafio de nossos tempos, na área da educação, é o “aprender a conviver”.  
Noutra linha, é evidente a interdependência entre: direitos humanos, democracia, 
paz e desenvolvimento. O cenário adverso é pleno de ameaças: miséria e exclusão (o 
que toca nas minorias, nas migrações, o “apartheid social” de que fala Boaventura 
de Sousa Santos); discriminação e intolerância, alimentando os fundamentalismos e 
certo fascismo societal; terrorismo e, mais perto de nós, o crime organizado e a cor-
rupção. Neste contexto, o Estado – e seus agentes políticos – só se legitima se estiver 
a serviço das pessoas, numa agenda precisa: respeitar, proteger e promover a digni-
dade das pessoas, os direitos humanos (inclusive de apelo internacional) e os direitos 
fundamentais (sistematizados na Constituição). Creio que a dignidade e tais direitos 
não são dádivas nem qualidades inerentes, antes fenômeno cultural, resultados de 
lutas e de um processo de atribuição de valor e reconhecimento recíproco regulado 
pelo direito e pela política. 

Mas como efetivar os direitos? Seguindo Bobbio, dotá-los de real impacto social? A im-
plementação de condutas que demandam ações governamentais, em especial aquelas 
que necessitam de uma ação positiva estatal (combate à corrupção, proteção ao meio 
ambiente, direito à saúde, habitação, educação etc.) depende não apenas de política 
legislativa, mas de recursos orçamentários, estabelecimento de prioridades e congru-
ência de esforços. Para tanto, a eficiência nas ações pode e deve ser elevada a um dos 
princípios fundamentais do atual Estado contemporâneo, considerando, inclusive a 
dicção do caput do artigo 37 da Constituição Federal.

E como implementar a eficiência, ou melhor, como os órgãos públicos podem buscar 
a efetividade em suas ações, no contexto de suas atribuições? Como conjugar efetivi-
dade com escassez de recursos disponíveis (crise fiscal do Estado)? Como o Ministério 
Público pode, dentro de suas atribuições e considerando as restrições orçamentárias, 
atender de modo efetivo as demandas sociais existentes? Não basta a lei, já se apren-
deu, tantas vezes é preciso políticas públicas para modificar situações precárias. 
Este método de trabalho, então, planejado, cooperativo, racional, com objetivos, é 
digno, por si, de ser perseguido. O Ministério Público ancora-se bem neste patamar, 
engajado no paradigma de atuação por meio do planejamento e da gestão estratégica. 
Antes, porém, é de situar esta linha de força no contexto da Boa Governança.

A boa governança como virtude

Boa Governança (Good Governance) é um conceito gerado nos anos 90, no âmbito 
da economia e da política do desenvolvimento, tendo correlação com o Consenso de 
Washington2, hoje trabalhado por várias ciências, sendo aplicada tanto em empresas 
privadas como em órgãos públicos. O Acordo de Cotonou 3, em seu artigo 9º, define 
“Boa Governança” como sendo a “gestão transparente e responsável dos recursos hu-
manos, naturais, econômicos e financeiros para efeitos de desenvolvimento equitati-
vo e sustentável”. O próprio Fundo Monetário Internacional - FMI possui documentos 
sobre a temática da Boa Governança, dando conselhos sobre gestão, suporte finan-
ceiro e assistência técnica para seus 188 membros 4, a fim de que possam melhorar a 
eficiência e a credibilidade do setor público5. 

Significa, numa compreensão normativa, segundo José Joaquim Gomes Canotilho “a 
condução responsável dos assuntos do Estado6”. Não só na direção do Governo/Exe-
cutivo, mas também de outros poderes como o Legislativo, Judiciário e o próprio Mi-
nistério Público. Acentua-se, ademais, ainda segundo Canotilho, a interdependência 

2 A expressão foi criada pelo economista americano John Willianson, que compilou, em 1989, em livro homônimo, um conjunto de medidas 

necessárias para que os países latino-americanos voltassem a crescer, considerando os péssimos resultados obtidos na década de 80. Dentre tais 

medidas, podem ser citadas a disciplina fiscal, a reforma tributária, a desregulamentação da economia, a liberalização das taxas de juros, taxas 

de câmbio competitivas, revisão das prioridades dos gastos públicos, maior abertura ao investimento estrangeiro direto e fortalecimento do direi-

to à propriedade. Recentemente, Willianson e o ex-ministro da Fazenda do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, revisaram o Consenso de Washington, 

lançando novo livro: After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America (Depois do Consenso de Washington - 

Como Retomar o Crescimento e as Reformas na América Latina), Institute of International Economics, 2002
3 O Acordo de Cotonou é um acordo de cooperação comercial, técnico-financeira e diálogo político entre a União Europeia e os países ACP. Assi-

nado a 23 de Junho de 2000 em Cotonou, Benin, o acordo irá regulamentar a relação ACP-UE pelo menos até 2020. Afeta mais de 100 estados: 

os 27 Estados-membros da UE e os 77 países ACP, que é uma associação que congrega países da África, Caribe e Pacífico formada para coordenar 

atividades. O acordo sucede a Convenção de Lomé.
4 Dado atualizando junto ao site do IMF – International Monetary Fund. Disponível em: <http://www.imf.org/external/about.htm>. Acesso em: 

27 abr. 2012.
5 O FMI, agindo como um determinador de vetores de gestão pública responsável, desenvolveu dois “códigos de transparência”: o Code of Good 

Practices in Fiscal Transparency e o Code of Good Practice on Transparency in Monetary and Financial Policies. O primeiro, elaborado para enco-

rajar um debate público sobre o modo e os resultados de uma política fiscal, objetiva, modo central, o fomento à constituição de governos mais 

confiáveis. O segundo tem função similar na área da política monetária e financeira, com objetivo final idêntico. O FMI também tem um sistema, 

direcionado a seus membros, com o objetivo de aumentar a transparência, a qualidade e a atualidade de dados, denominado Special Data Disse-

mination Standard (SDDS). Disponível em: <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm>. Acesso em: 27 abr. 2012.
6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “‘Brancosos’ e Interconstitucionalidade: itinerário dos discursos sobre a Historicidade Constitucional. Coim-

bra: Almedina, 2006. p. 327.
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internacional dos Estados, colocando questões de governo na agenda multilateral dos 
países e de regulações internacionais7. Além disso, o movimento recupera parte do 
New Public Management ou Nova Gestão Pública8, na articulação de parcerias públi-
coprivadas, sem ênfase exclusiva da dimensão econômica9. 

É relevante afirmar que a Boa Governança frutifica e tem terreno fértil em democracias 
plurais, pois seus valores e bases demandam uma abertura de comportamento dos 
governantes ao público e a exposição praticamente geral do funcionamento e da dinâ-
mica do setor público, incluídos aí procedimentos legislativos, finanças públicas etc. 

A Boa Governança enfatiza questões com repercussões politicamente fortes, envol-
vendo; i. Governabilidade; ii. Responsabilidade (Accountability); e iii. legitimação. 
Se o ponto central é na sua gênese a capacidade do Estado em gerir seus problemas 
financeiros e administrar seus recursos, a Boa Governança toca, também, na essência 
do Estado, além do desenvolvimento sustentável, centrado na pessoa humana.  Ba-
seia-se, portanto, no respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, na de-
mocracia do Estado de Direito e no sistema de governo transparente e responsável10. 

O grande desafio, partindo-se de tais premissas, é colocar o Princípio da Condução 
Responsável no centro dos assuntos do Estado, com o aprofundamento do contexto 
político, institucional e constitucional através da avaliação permanente do respeito 
pelos direitos humanos, dos princípios democráticos e do Estado de Direito11. 

O Princípio da Condução Responsável prega a centralidade do princípio do desen-
volvimento sustentável e equitativo que pressupõe uma gestão transparente e res-
ponsável dos recursos humanos, naturais, econômicos e financeiros. Ao mesmo tem-
po, prevê esquemas procedimentais e organizativos da boa governança, tais como;  

7 Idem, ibidem. 
8 Para um panorama sobre o movimento nacional de Reforma da Gestão Pública de 1995, ocorrido quando da gestão de BRESSER-PEREIRA no 

MARE - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, veja-se NASSUNO, Mariane e KAMADA, Priscilla Higa (Org). Balanço da Refor-

ma do Estado no Brasil: a Nova Gestão Pública. Coleção Gestão Pública. Brasília: MP, SEGES 2002. Disponível em: <http://www.bresserpereira.

org.br/Documents/MARE/Terceiros-Papers /Livro_Balanco_Reforma_Estado_Brasil. pdf >. Acesso em: 27 abr. 2012. 
9 Para uma exploração mais acurada sobre o Ministério Público no contexto do direito e da economia, vide WEINGARTNER NETO, Jayme;VIZZOTTO, 

Vinícius Diniz. O custo de efetivar direitos fundamentais: uma abordagem do papel do Ministério Público na confluência do Direito e da Eco-

nomia. In: PEREIRA DA SILVA, Vasco; SARLET, Ingo Wolfgang. (Orgs.). Direito Público sem fronteiras. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-

-Políticas - Faculdade de Direito - Universidade Lisboa, 2011, pp. 110-134. O presente texto, neste item, subsidia-se de parte daquela pesquisa. 

Idem em relação ao penúltimo parágrafo do item 3.
10 Op. cit. 327-328
11 Idem, 328-329

i. processos de decisão claros a nível de autoridades públicas; ii. instituições transpa-
rentes e responsáveis; iii. primado do direito na gestão dos recursos e iv. reforço das 
capacidades no que diz respeito à elaboração e aplicação de medidas especificamente 
destinadas a prevenir e a combater a corrupção12. Transparência e controle social, 
aliás, a par de programa constitucional, são diretrizes atualíssimas no direito positivo 
brasileiro, como se vê do artigo 3º da Lei nº 12.527/2011.

O Estado capaz de assegurar a Boa Governança, sempre conforme Canotilho é aquele 
que segue o princípio da justa medida na condução do Estado, baseado em alguns 
princípios fundantes: i. sustentabilidade; ii. racionalização; iii. eficiência; e iv. ava-
liação13. Estes princípios se aplicam a todo e qualquer órgão público, inclusive ao 
Ministério Público. 

Como o Ministério Público pode induzir este ethos pleiteado? Dentre outras possi-
bilidades, i. garantindo as regras do jogo, coibindo a concorrência desleal e indu-
zindo a ética nos mercados; ii. na promoção e concretização dos direitos fundamen-
tais; iii. como protagonista do combate à corrupção; e iv. como guardião do meio 
ambiente. Trata-se de prioridade de todos, verdadeira questão de sobrevivência e 
proteção para as gerações futuras, parafraseando a expressão utilizada por Jorge de 
Figueiredo Dias14 .

Além disso, os princípios da Boa Governança podem ser referenciais para o próprio 
governo do Ministério Público, que, neste patamar contemporâneo de efetivação de 
direitos e demandas sociais cada vez mais complexas, aliado a um cenário de res-
trições orçamentárias, busca a gestão adequada dos seus recursos para o alcance 
da efetividade social almejada, num contexto de sustentabilidade e transparência.  
Nesse intuito, o Ministério Público brasileiro tem implantado, principalmente ao longo 
da última década, ferramentas profissionais de administração como o planejamento  
e a gestão estratégica.

12 Idem, 329
13 Idem, p. 333.
14 O autor português alega que atualmente assistimos ao surgimento de uma nova forma de sociedade, trazendo à tona novos e grandes ris-

cos globais, em especial: “(...) o risco atômico, a diminuição da cama da de ozônio e o aquecimento global, a destruição dos ecossistemas, a 

engenharia e a manipulação genéticas, a produção maciça de produtos perigosos ou defeituosos, a criminalidade organizada (...), terrorismo 

nacional, regional e internacional, genocídio, os crimes contra a paz e a humanidade”. DIAS, Jorge de Figueiredo Dias. O papel do Direito Penal 

na Proteção das Gerações Futuras. In Boletim da Faculdade de Direito. Boletim comemorativo do 75.º tomo do Boletim da Faculdade de Direito 

(BFD) Coimbra, 2003. p. 1123.
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A gestão estratégica como ferramenta de governança

Mas seriam o planejamento e a gestão estratégica ferramentas que induzem a Boa  
Governança no âmbito das instituições públicas, e em especial, do Ministério Público? 
Para responder tal questão devem ser abordados, sem esgotar, alguns conceitos e sua 
aplicabilidade para a gestão do Ministério Público. Inicia-se com o planejamento15.

Planejamento é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de 
ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um 
objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente16. Já o 
planejamento estratégico é um instrumento que tem por finalidade apoiar a formula-
ção e formalização das estratégias de uma organização. Ou seja, por meio do planeja-
mento estratégico, as organizações podem, sistematicamente, avaliar suas possibili-
dades futuras no longo prazo e realizar escolhas, estabelecendo onde querem chegar 
e qual caminho seguir. Assim, o planejamento estratégico não trata de decisões futu-
ras, e sim do que há do futuro nas decisões do presente17. 

Além de uma técnica, o planejamento, segundo Fabio Konder Comparato, é uma fun-
ção política indispensável diante da complexidade do Estado contemporâneo18, de 
modo que “não é preciso invocar o lugar-comum da ‘aceleração da História’ para per-
ceber que um Estado que não sabe aonde vai, porque seus dirigentes são incapazes de 
enxergar o futuro, navega ao léu, e fica sujeito ao risco de naufrágio19”.

15 Este item é resultado direto de pesquisa e competente assessoria de Juliana Rodrigues Marques, Assessora-Administradora MPRS, coordenado-

ra da Unidade de Gestão Estratégica do Gabinete de Articulação e Gestão Integrada, a quem publicamente agradeço.
16 SAMPAIO, M. E. C. O que é planejamento? Disponível em: <http://www.administradores. com.br/informe-se/ artigos/o-que-e-planejamen-

to/39381/>. Acesso em: 03 mai. 2012.
17 DRUCKER, P. F. Administração: tarefas, responsabilidades, práticas. São Paulo: Pioneira, 1975. p. 135.
18 Na visão do autor a função política de previsão e planejamento é tão importante que deveria contemplar um poder de Estado independente: “É 

indispensável, pois, criar um órgão de planejamento independente dos demais, encarregado com exclusividade de direcionar a ação dos poderes 

públicos e de toda a sociedade, no rumo do pleno desenvolvimento. A ele, e só a ele, incumbirá a elaboração dos planos e orçamentos-programas 

de políticas públicas, os quais serão aprovados pelo Legislativo e aplicados pelo Executivo.” COMPARATO, F. K. Ética: direito, moral e religião no 

mundo contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 674.
19 Idem p. 673.

20 PORTER, M. E. O que é estratégia? In: MINTZBERG et al. O Processo da Estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 4 ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. p. 37.
21 Visão de futuro estabelecida no Mapa Estratégico do Ministério Público Brasileiro 2011-2015. Disponível em: <http://www.cnmp.gov.br/por-

tal/images/stories/mapa_estratgico.jpg>. Acesso em: 05 mai. 2012.
22 DRUCKER, P. F. Administração: tarefas, responsabilidades, práticas. São Paulo: Pioneira, 1975. p. 128.
23 De acordo com pesquisa realizada em 1999 pela a Revista Fortune, somente 10% das organizações são bem-sucedidas na implementação de 

suas estratégias, pelos mais diversos motivos:  dificuldade de entendimento da estratégia pelos integrantes da organização, a falta de incentivos 

aos colaboradores relacionados à execução da estratégia, o pouco tempo que os líderes dedicam-se à discussão da estratégia e a falta de vincu-

lação do orçamento à estratégia. HERRERO FILHO, E. Balanced Scorecard e a Gestão Estratégica: uma abordagem prática. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. p. 23.

Nesse contexto, uma instituição que pretende manter-se legítima pela sociedade – 
num cenário de contingenciamento de recursos e, paradoxalmente, de maior cobrança  
pelos cidadãos por resultados efetivos – necessita elencar prioridades na sua atuação, 
de modo a racionalizar a utilização dos recursos e concentrar os esforços naquilo que 
é mais relevante. Essa é a essência de se formular estratégias, escolher o que fazer e, 
principalmente, o que não fazer 20.  

Focando especificamente o Ministério Público, a estratégia emerge a partir da seguin-
te questão fundamental: qual Ministério Público queremos no futuro, nos próximos 
cinco ou dez anos (ou mais)? É a partir deste processo de escolha (que deve ser con-
duzido da forma mais democrática possível) que se estabelecem as bases para a cons-
trução de um futuro comum para a instituição. No recente planejamento estratégico 
do Ministério Público brasileiro, elaborado a partir de iniciativa do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), esta grande escolha está expressa na visão de futuro 
estabelecida: “Instituição reconhecida como transformadora da realidade social e es-
sencial à preservação da ordem jurídica e da democracia” 21. Em torno desta grande vi-
são é que são definidos os objetivos a serem alcançados e as ações a serem realizadas.

Desse modo, não restam dúvidas sobre a importância do planejamento estratégico 
como ferramenta que auxilia as organizações públicas a estabelecer prioridades, di-
recionar esforços e racionalizar o uso dos recursos disponíveis. Entretanto, de nada 
adianta planejar se as ações pretendidas não são efetivamente colocadas em prática. 
Ou, ainda, se, mesmo colocadas em prática, não gerarem os resultados esperados. 
Peter Drucker, um dos mais reconhecidos autores das ciências da Administração, já 
dizia, na década de 70, que “a não ser que objetivos sejam convertidos em ação eles 
não são realmente objetivos, são sonhos”22.Trata-se aqui do tão propalado problema 
da execução da estratégia, que é comum também em organizações privadas, confor-
me comprovado em pesquisa empírica23. 
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Assim, apenas formular as estratégias não é suficiente, é preciso instituir um pro-
cesso de gestão estratégica que garanta que as estratégias definidas sejam efetiva-
mente implementadas. A gestão estratégica representa o conjunto de decisões 
e ações estratégicas que determinam o desempenho de uma organização 
a longo prazo e inclui, num ciclo contínuo e dinâmico, análise profunda dos am-
bientes interno e externo, formulação da estratégia, implementação da estratégia,  
avaliação e aprendizado 24.

O foco, portanto, desloca-se do planejamento para a execução, da formulação 
para a implementação da estratégia. O Balanced Scorecard (BSC), sistema criado 
por Kaplan e Norton 25  nos anos 1990, tem sido a principal ferramenta de gestão estra-
tégica adotada pelas organizações, tanto públicas como privadas, na última década. 
Método criado inicialmente para traduzir a missão e a estratégia26 das organizações 
num conjunto abrangente de medidas de desempenho, com vistas ao monitoramento 
da execução da estratégia , o BSC é atualmente um sistema abrangente de gestão da 
estratégia, contemplando cinco etapas: transformar a estratégia em termos operacio-
nais, alinhar a organização à estratégia, transformar a estratégia em tarefa cotidiana 
de todos, converter a estratégia em processo contínuo e mobilizar para a mudança27.

O primeiro passo para a implementação do BSC é traduzir a estratégia da organização 
em objetivos, indicadores, metas e iniciativas – claramente definidos –, considerando 
as quatro perspectivas do negócio28. Também, deve ser construído o Mapa Estratégi-
co, representação gráfica da estratégia de uma organização, que mostra, numa única 
página, como os objetivos se integram e combinam nas diferentes perspectivas para 
descrever a estratégia29. Trata-se de um verdadeiro guia para a ação, um instrumento 
que comunica a estratégia da instituição tanto interna, quanto externamente.

24 HUNGER, J. David; WHEELEN, Thomas L. Gestão Estratégica. 2 ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2002.
25 O artigo original é “The balanced scorecard: measures that drive performance”. KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P., Harvard Business Review, jan/

feb, 1992.  p. 71-80.
26 KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
27 KAPLAN, S. R; NORTON, D. P. Organização Orientada para a Estratégia. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.
28 Financeira, Clientes, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento. Kaplan e Norton consideram que qualquer organização, seja pública ou 

privada, avalia sua estratégia com base nestas quatro perspectivas fundamentais. A diferença, para os autores, é que as organizações privadas 

têm seus principais resultados aferidos na perspectiva “financeira”, já que visam ao lucro, e as organizações públicas na perspectiva dos clientes  

–“cidadãos em geral e usuários dos serviços públicos”, já que sua finalidade é social. Para maiores informações ver KAPLAN, S. R; NORTON, D. 

P. Mapas Estratégicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
29 Idem, p. 57.

Porém, este é apenas o começo para uma organização tornar-se efetivamente orienta-
da para a estratégia. Para tanto, é fundamental que a estratégia esteja alicerçada por 
modelo de gestão que garanta o seu monitoramento, avaliação e aprendizado. O mo-
delo de gestão – ou governança – contempla, dentre outros, a definição de papéis e 
responsabilidades na gestão estratégica, os critérios para avaliação do desempenho, 
o formato das reuniões de avaliação e tomada de decisão, bem como a forma de divul-
gação dos resultados. O salto qualitativo se dá realmente quando o processo de gestão 
estratégica começa a “rodar” na organização, pautando as decisões tomadas como 
forma de garantir a efetiva execução do que foi planejado ou a correção de rumos, 
caso necessário.

É por este caminho que tem seguido a grande maioria das unidades e ramos do Minis-
tério Público brasileiro, elaborando planos, traduzindo-os no BSC, e buscando cons-
truir e consolidar mecanismos de governança que assegurem o alcance dos resultados 
almejados. O próprio CNMP, mais recentemente, tem trabalhado de forma incansável 
na construção de uma agenda comum para o MP brasileiro, ao propor a união de 
esforços em torno dos consensos, sem interferir nas autonomias e peculiaridades de 
cada uma das instituições. 

Como primeiros benefícios da implantação de mecanismos de gestão estratégica no 
âmbito do Ministério Público, é possível elencar: i. a construção de uma agenda co-
mum, proporcionando maior foco nas prioridades e sinergia de ações (racionalidade 
e eficiência); ii. melhor controle das ações realizadas e dos seus resultados, promo-
vendo a aprendizagem estratégica; iii. criação de fóruns organizados para a avaliação 
da estratégia e tomada de decisões (processos de decisão mais claros); e, iv. maior 
transparência das ações e resultados institucionais. 

Todavia, alguns pontos ainda precisam ser aprimorados, tais como: i. estabelecer in-
dicadores que meçam adequadamente a eficiência, a eficácia e a efetividade insti-
tucional; ii. consolidar a cultura de gestão por projetos; iii. modernizar a gestão de 
pessoas; iv. aperfeiçoar os mecanismos de vinculação entre estratégia e orçamento; 
v. alinhar os órgãos de execução à estratégia; e vi. criar instrumentos que estimulem 
um maior controle social por parte da população. O caminho a ser percorrido ainda é 
longo e cheio de desafios, mas é também bastante promissor.
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Por fim, transportar a ideia de mercado para um contexto público é tarefa das mais 
difíceis e delicadas. Não se está aqui a simplesmente transferir, como se fosse um 
simples trabalho de recorte, os construtos do mercado para a estrutura do Ministério 
Público. O que sequer seria viável, pelos seguintes fatos: (i) a “clientela” do Ministério 
Público, ou seja, a coletividade, não paga diretamente pelo serviços (paga-se indireta-
mente, por meio de impostos); (ii) a demanda pelos serviços é ilimitada, ou ao menos 
ampla, pulverizada e difícil de determinar; (iii) os resultados nem sempre são aferí-
veis quantitativamente, sendo necessário, muitas vezes, conjugá-los com elementos 
qualitativos; (iv) o valor ético tem carga semântica de certa forma diversa (vide, para 
ilustrar, o princípio constitucional da moralidade administrativa) quando comparado 
com aquele que é usualmente utilizado na área privada; e (v) o Ministério Público, 
ao contrário das companhias do setor privado, não tem como função primordial a 
maximização de seu valor intrínseco, mas sim a satisfação do “cliente-cidadão” e sua 
legitimidade social, o que não gerará, em termos gerais, rendimento ou lucro para 
a instituição, a não ser que se considere reputação e reconhecimento como bens in-
tangíveis passíveis de quantificação monetária, ainda que indireta. Constatadas estas 
diferenças, o cotejo pode abrir sendas insuspeitadas.

De qualquer sorte, vale sinalar que a gestão estratégica, se bem implementada  
– e com a devida adaptação às características que compõem o ethos do serviço  
público – torna-se efetiva ferramenta de concretização da Boa Governança, consoante 
ao princípio da justa medida na condução do Estado. 

Considerações finais

Hoje dizemos Justiça Social, ao que tudo indica remontando ao velho Aristóteles e 
sua Justiça Distributiva, de proporção geométrica. Sigo Michael Sandel, que tem de-
batido com seus alunos de Harvard “O que é fazer a coisa certa”30. Não é, certamente, 
a maximização do bem estar, como defende o utilitarismo (Kant já demonstrou bem 
os limites dos seguidores de Bentham); nem pode ser só a liberdade de escolha – o 
mercado não é nosso fetiche e mesmo escolhas hipotéticas que as pessoas racionais 
deveriam fazer com o véu de ignorância na posição original tendem a unificar, no 
contrato social que funda a modernidade ocidental, métricas que tendencialmente 
desconsideram as diferenças (e as preferências dos indivíduos nem sempre são in-
questionáveis). Há outro caminho a explorar, a justiça como virtude, preocupação 
com o bem comum, mas será preciso debater o significado de uma “vida boa” no seio 
de uma cultura pública que convive com a divergência. Seja como for, fica a provoca-
ção: nem governos, nem tribunais, são “moralmente neutros”, num sentido filosófico 
mais rigoroso. Nossos valores, então, são os valores constitucionais concretizados no 
Mapa Estratégico.

Amartya Sen, Nobel da Economia em 1998, um dos inspiradores do Fórum Social 
Mundial e idealizador do IDH, escreveu um grande livro, “A ideia de justiça”31, no 
qual se afasta da busca por uma essência da Justiça, descrê de arranjos institucionais 
“perfeitos” (uma utopia contratualista do direito iluminista). Em vez disso, orienta-se 
pelas “esperanças e necessidades das pessoas reais”, que coloca no centro do debate 
público – aliás, democracia, na sua visão ampliada, a par de exercício universal do 
voto secreto (um contributo ocidental), é vista como o “governo pelo debate” (com 
raízes milenares na tradição persa e indiana, por exemplo). O que importa, aqui e ago-
ra, é o programa de intervenção, também teórica, de Amartya: não a justiça modelar 

30 SANDEL, Michael J. Justiça - O que é fazer a coisa certa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
31 SEN, Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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(ao estilo de Rawls), e sim ações para coibir as injustiças mais evidentes – as fomes 
coletivas, a discriminação de gênero, as lacunas de saúde pública e saneamento... 
É ou não um imaginário convocante suficiente para nos mobilizar na construção de 
alternativas? Não parece caber como uma luva na pauta da gestão estratégica? 

Quero, por fim, reafirmar o fator que nos mobiliza, como instituição e agentes polí-
ticos não tradicionais comprometidos com a transformação social e vocacionados a 
conciliar democracia com respeito à ordem jurídica. É quase um mantra, nossa dire-
triz mais valorosa, nosso contributo para a argumentação pública: promover a dig-
nidade das pessoas 32. Pois é o que estamos praticando, todos os dias: atitude contra 
as injustiças, mas sem retórica e promessas vazias; antes com intervenções planeja-
das e objetivas, parcerias cujos resultados podem e devem ser aferidos. 

32 Vide FERRY, Luc. A revolução do amor: por uma espiritualidade laica. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 18.

Partindo do que chama de três traços característicos do tempo presente (a “desconstrução” dos valores tradicionais, a impotência pública no 

bojo da globalização liberal e o “reencantamento” do mundo pelo surgimento de uma nova forma de vida amorosa e familiar), Ferry postula o 

nascimento de um segundo humanismo, pós-kantiano e pós-nietzschiano, época em que as pessoas, tendencialmente, não aceitam mais morrer 

por Deus (embora os fundamentalismos), pela pátria ou pela revolução (em que pese o terrorismo). Nem o cosmos grego, nem o Deus monoteísta, 

nem o “cogito” e os direitos do humanismo republicano, o sentido de nossos dias funda-se na lógica do amor-paixão (do casal que se escolhe 

livremente), invade o espaço privado e transborda para a esfera pública: “Não é por acaso que agora exigimos que a política sirva primeiramente 

e antes de tudo não à glória da nação, muito menos à do império, mas ao desenvolvimento de nossa existência pessoal e à preparação da de 

nossos filhos, que sabemos estar indissoluvelmente ligada à dos outros”.
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racionalização da atuação do ministério Público e 
reengenharia dos órgãos de execução

O Ministério Público é produto de uma racionalidade filosófica muito específica 
e vem percorrendo uma trajetória particular ao longo de sua história. Não nasceu  
perfeitamente delineado e nem com posição institucional definitiva, mesmo na  
teoria, como se poderia pensar em dizer dos três poderes públicos cunhados por 
Montesquieu2. Tanto como verdade concreta quanto como produto teórico, foi  
forjado paulatinamente. Por integrar as realidades social, política, econômica e  
jurídica, em constantes transformações, a atuação institucional vai sempre refletir os 
atributos e os meios de existência material dos agentes “sociais” que integram o seu 
processo produtivo e, para que se realize sua missão demarcada normativamente e 
demandada no mundo concreto, há uma série de relações internas e externas que 
se estabelecem sucessivamente. Está preso, portanto, de forma incontinente, à vida 
real, cuja complexidade e volubilidade impedem o seu estacionamento. É um orga-
nismo em franco processo evolutivo.

A sua agenda de desenvolvimento deve estar pautada na práxis humana e no  
racionalismo dialético. As teorias já desenvolvidas a seu respeito devem ser  
confrontadas constantemente com a realidade, onde as pessoas e os problemas existem  
de fato. Ora, é no nível da realidade social que se dá a interferência do Ministério  
Público e, dessa forma, jamais poderá ser tratado como uma mera ficção jurídica  
divorciada dos fenômenos organizacionais ordinários e discrepar do mundo social, 
do qual é produto: o MP é uma construção sociológica, surgiu como uma necessidade.  

1  Autor: Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, promotor de justiça do Ministério Público de Rondônia, ex-juiz de direito, diretor da Coordenado-

ria de Planejamento e Gestão (Coplan/MPRO).
2 Poderes executivo, legislativo e judiciário. 
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Sim, deve ser analisado também sob a ótica de outras ciências fora do Direito, dentre  
as quais, a Sociologia, a Administração e a Economia, mesmo no que se refere à sua 
atuação finalista, de eminência jurídica – do dever-ser social. O Direito se revela  
insuficiente para sopesar todas as suas peripécias (multifuncionais, multissetoriais e 
multidisciplinares) e nortear-lhe o futuro de forma multiangular. 

Urge que se tratem os órgãos internos do Ministério Público com base em princípios 
de eficiência, efetividade, competência, racionalização, economicidade e outros, 
tão debatidos nas escolas de Administração e Economia, notadamente os órgãos de 
execução ministerial3, que realizam diretamente a função institucional do Parquet e 
compõem o núcleo em torno do qual orbitam os demais setores internos. Esses órgãos 
de execução possuem estruturas e processos internos e compreendem sistemas de 
informações e de apoio que devem ser reavaliados continuamente para se assegurar 
a mais plena satisfação da sociedade (seu cliente) e uma adaptação planificada às 
realidades social e jurídica; tudo articulado com o modelo de Estado, sob risco de 
heterogeneidade institucional.

Pretende-se aqui uma breve abordagem sobre a necessidade de se fazer uma  
reengenharia4 e de se adotarem medidas de racionalização5 do Ministério Público.  
A pretensão é introdutória e não alcançará o nível de plano geral de revisão organi-
zacional, dados o curto espaço aqui reservado e a dimensão necessária para expla-
nação daquele. Serão feitas reflexões pontuais com o encaminhamento, ao final, de 
sugestões de alternativas para a melhoria institucional. É inegável que não se operou 
ainda uma completa adaptação da estrutura orgânica do Ministério Público ao seu 
novo perfil constitucional. Vive-se em algumas searas como se nada de relevante ou 
diferente tivesse acontecido em 1988. Certas resistências, mais fundadas no tradicio-
nalismo do que na razão e na boa prática, devem ser superadas através da introdução 
de uma nova cultura, antenada com conceitos estratégicos básicos e diretrizes que 
assegurem inovação contínua e flexibilidade diante de todos os impactos causados 
pelas transformações cotidianas.

Parâmetros para adaptações orgânicas e funcionais, níveis de 
adequação à realidade e estágios do conhecimento

Quando se coteja uma organização com o meio em que está inserida, não é  
incomum a existência de um modelo interior de realidade em conflito com a realidade 
externa, em rápida mutação. E o Ministério Público não está à margem desse perigo. 
Cumpre-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, que são fenômenos jurídico-sociais que emergem e se 
encadeiam fora do Órgão. Pergunta-se: O Ministério Público tem bastado para essa 
defesa? Já houve empenho máximo em todas as dimensões possíveis? Exauriram-
-se todas as alternativas fáticas do espectro normativo disponibilizado? A primeira 
questão quem responde é a visível e esmagadora violação de direitos na sociedade.  
Às seguintes, a resposta poderá implicar a necessidade de construção de outra  
Instituição que concorra em atribuições com o MP ou a imprescindibilidade de  
agigantá-lo indefinidamente, o que esbarra na finitude dos recursos públicos, ou a ine-
vitável revisão de sua atual disposição organizacional e funcional (engenharias) rumo à  
máxima eficiência.

Quando se depara com aquela incompatibilidade de realidades, externa e interna, 
três padrões reativos podem surgir6. No primeiro, agarra-se ao modelo velho e se  
tenta impô-lo às condições exteriores: “não precisamos mudar, o mundo lá fora 
é que está errado e ele vai se adaptar às nossas expectativas”. Se a realidade se  
mostra aniquiladora do modelo interno, haverá risco de desperdício da capacidade 
de realização, gerando desmandos, o que poderá culminar com a falência orgânica e  
perda de credibilidade. Num segundo padrão, prefere-se desprezar a realidade externa.  
É a negação dos acontecimentos externos: “não precisamos mudar, tudo continua 
como sempre foi”. Ignora-se a realidade e passa-se a viver uma fantasia, alegando que 
as mudanças externas são transitórias e superficiais ou que não existem. A hipótese 
também pode representar a dissipação da capacidade de realização, com todos os 
seus malefícios. Por fim, na terceira linha de reação, tenta-se compreender a realidade  
exterior e modificar o modelo interior, para atingir o intercâmbio entre ambos.  

3 (Lei 8.625/93, “Art. 7º. São órgãos de execução do Ministério Público: I – o Procurador-Geral de Justiça; II – o Conselho Superior do Ministério 

Público; III – os Procuradores de Justiça; IV – os Promotores de Justiça”. Leis estaduais diversas arrolam outros, como Colégio de Procuradores, 

Grupos de atuação etc. 
4 Modificação simultânea de processos, organizações e sistemas de informação e apoio para buscar uma melhoria radical – Daniel Petrozzo, 

Reengenharia na prática. Ed. Makron Books.
5 Mudanças orgânicas para tornar um ente mais funcional e prático, a fim de obter o máximo rendimento com mínimo custo

Parâmetros para adaptações orgânicas e funcionais, níveis de 
adequação à realidade e estágios do conhecimento

Quando se coteja uma organização com o meio em que está inserida, não é  
incomum a existência de um modelo interior de realidade em conflito com a realidade 
externa, em rápida mutação. E o Ministério Público não está à margem desse perigo. 
Cumpre-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, que são fenômenos jurídico-sociais que emergem e se 
encadeiam fora do Órgão. Pergunta-se: O Ministério Público tem bastado para essa 
defesa? Já houve empenho máximo em todas as dimensões possíveis? Exauriram-
-se todas as alternativas fáticas do espectro normativo disponibilizado? A primeira 
questão quem responde é a visível e esmagadora violação de direitos na sociedade.  
Às seguintes, a resposta poderá implicar a necessidade de construção de outra  
Instituição que concorra em atribuições com o MP ou a imprescindibilidade de  
agigantá-lo indefinidamente, o que esbarra na finitude dos recursos públicos, ou a ine-
vitável revisão de sua atual disposição organizacional e funcional (engenharias) rumo à  
máxima eficiência.

Quando se depara com aquela incompatibilidade de realidades, externa e interna, 
três padrões reativos podem surgir6. No primeiro, agarra-se ao modelo velho e se  
tenta impô-lo às condições exteriores: “não precisamos mudar, o mundo lá fora 
é que está errado e ele vai se adaptar às nossas expectativas”. Se a realidade se  
mostra aniquiladora do modelo interno, haverá risco de desperdício da capacidade 
de realização, gerando desmandos, o que poderá culminar com a falência orgânica e  
perda de credibilidade. Num segundo padrão, prefere-se desprezar a realidade externa.  
É a negação dos acontecimentos externos: “não precisamos mudar, tudo continua 
como sempre foi”. Ignora-se a realidade e passa-se a viver uma fantasia, alegando que 
as mudanças externas são transitórias e superficiais ou que não existem. A hipótese 
também pode representar a dissipação da capacidade de realização, com todos os 
seus malefícios. Por fim, na terceira linha de reação, tenta-se compreender a realidade  
exterior e modificar o modelo interior, para atingir o intercâmbio entre ambos.  

6 Vide Dee Hock, “Nascimento da era caórdica”, Ed. Cultrix, p. 208.
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Nessa hipótese, as estruturas e processos internos buscam ser mais versáteis e  
adaptáveis às exigências externas. Isso tonifica a capacidade de realização.

“Mas as coisas são assim mesmo”. Uma instituição de atuação eminentemente jurídica  
não pode se valer de recursos fora do seu âmbito primário e tentar mudar. Vivemos 
no melhor dos mundos possíveis, como diria Voltaire em “Cândido, ou o otimismo”. 
Será?7 Esse conto filosófico, em tom sarcástico, foi escrito ainda sob o impacto do 
terremoto de Lisboa, em 1755.  Hoje, no Brasil, o impacto é de outros terremotos: 
corrupção crônica, organizações criminosas impregnadas em vários segmentos da 
sociedade, inclusive Poderes da República, reiterada afronta a direitos e garantias 
sociais básicas, entre outros. Não se pode achar que o Ministério Público deve viver  
num paraíso edênico, dissociado da realidade externa, e que cumpre aos seus  
membros apenas “cultivar o nosso jardim”, como Cândido encerra aquela história. 
Deve-se confrontar as realidades, externa e interna. Só através da compreensão do 
mundo social e do autoconhecimento pleno pode-se buscar uma perfeita disposição 
organizacional. “Verdade e reconciliação”, já disse Nelson Mandela, são o caminho 
para uma nova época.

Entre as necessidades prementes, o Ministério Público, ao mirar sua evolução, não 
pode mais se pautar no modelo orgânico e funcional do Poder Judiciário. Deve-se 
romper esse paradigma (não se questiona aqui a imprescindibilidade de isonomia 
de prerrogativas funcionais e institucionais). Os critérios de criação de promotorias 
e procuradorias de justiça não podem ser os mesmos que regulam a criação de no-
vas varas judiciais e ampliação dos quadros de desembargadores. Os motivos são  
óbvios: são instituições diferentes, com papéis constitucionais diversos, com  
produtos distintos, processos de produção divergentes e mecanismos de interação 
político-social dessemelhantes. Por exemplo, por mais que muitas vezes os promo-
tores de justiça atuem por provocação externa, com os riscos inerentes8, a inércia é 
atributo da jurisdição. Fala-se que o MP moderno pretende-se proativo, não pode ser 

mais apenas reativo9. E para ser proativo, deve ser prospectivo e não apenas retros-
pectivo, ao reconstruir o passado (violações a direitos ou interesses pretéritos) no 
interior de procedimentos a serem judicializados.

Há um equívoco quando se usa como argumento para criação de novas promotorias  
apenas o número de feitos judiciais em trâmite no Fórum ou mesmo o número  
de feitos extrajudiciais já instaurados (tutela do passado). Essas são sim critérios 
necessários, mas não únicos. Exemplo: aumenta-se o número de procuradores de 
justiça para atuação em câmara especial a pretexto de ter havido um incremento  
vultoso de demandas judiciais na área de difusos e coletivos; sim, mas qual a causa do  
aumento? Não seria mais sensato detectar os motivos que implicaram o acréscimo de 
judicialização e tentar buscar medidas extrajudiciais, ou seja, no foco do problema? 
O aumento de demanda no segundo grau poderá às vezes ser melhor resolvido com 
a concentração de esforços no primeiro grau ou no extrajudicial. Assim, também o  
aumento de mandados de segurança numa vara de fazenda pública pode ser  
abordado através de uma correção, no âmbito extrajudicial, abrangente e preventiva das  
ilegalidades e abusos mais corriqueiros, através de recomendações ou termos de  
ajuste de conduta, fora da tradição do parecerismo inerte. Uma atuação meramente de 
cunho jurídico-formal tem se revelado insuficiente, pois poucas vezes gera resultados  
socialmente relevantes. Agora mais ilógico ainda seria pretextar a promoção de três 
novos procuradores de justiça sob a justificativa isolada de que se criou uma nova 
câmara cível (três novos desembargadores), onde a participação do MP é reduzida.

Esse critério, apenas numérico, pode criar um círculo vicioso10: 1) crescimento do serviço  
(aumento de ofensas à ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais e  
individuais indisponíveis); 2) crescimento da mão de obra (aumento quantitativo da 
capacidade de reação); 3) crise financeira e orçamentária, quando o número de lesões a  
direitos ou sua percepção crescem mais rápido do que o desenvolvimento econômico 
de um Estado (descompasso entre capacidade de produção e demanda); 4) necessidade  
de arrojo com redução quantitativa ou redução do padrão remuneratório, que atingem  
primeiro as estruturas de apoio ou auxiliares; 5) queda no nível de qualidade nas  

7  “Está demonstrado que as coisas não podem ser de outra maneira porque, tendo tudo sido feito para um fim, necessariamente o foi para o melhor 

dos fins”, ensinava Pangloss ao pequeno e ingênuo Cândido.
8 Riscos da postura inerte do MP: indução externa de atuação pela submissão à seleção de investigações pela autoridade policial ou órgãos 

externos de controle, atendimento ao público primado por conflitos isolados quando confrontados pela realidade maior, denúncias partidárias 

em época de campanha eleitoral, reivindicações comunitárias com caráter sectário e até político-partidário, discriminação social de quem não 

conhece o papel do Ministério Público e não o procura, etc.

9  A reatividade é caráter do Poder Judiciário, a quem incumbe dissolver os conflitos de interesses retratados dentro do processo, que limita sua 

atuação (inércia).
10 Vide “O Ministério Público na visão de seus membros”, APMP Edições, 2001, p. 29.
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estruturas e processos internos; 6) necessidade de adoção de mais rigorosos padrões de 
burocratização para combater o mau desempenho funcional; 7) como consequência  
da burocratização, redução da produtividade; 8) Membro produzindo cada vez 
menos em relação aos problemas diários, o que é igual ao crescimento de serviço.  
Enfatizar o aumento contínuo de membros sem critérios, sem mudanças na sua  
forma de atuação e na sua disposição funcional, jamais significará mais eficiência; 
além do agravamento da crise orçamentária e financeira, pode acarretar uma polari-
zação institucional (analisada mais adiante) e fracionamento excessivo e desregrado 
dos núcleos de convergência decisória, o que aumentará os casos de abusos e omis-
sões (igual a menos eficiência). Esse círculo deve ser interrompido.

É importante que se aprenda a classificar os problemas e a criar critérios de priorização,  
feita aquela qualificação. Esse novo modelo deve garantir a condição de agente  
político dos membros, sublinhando-lhe a discricionariedade, para assegurar a sua 
capacidade de seleção dos problemas, seletividade. Mas essa ordenação de priori-
dades estaria inserida em um plano de atuação orquestrado nos níveis estratégico, 
tático e operacional, com fixação de metas locais, regionais e estaduais, aprovado  
por Órgãos de execução superiores, que também devem ser proativos em suas  
deliberações. Construir-se-ia assim uma discricionariedade regrada ou controlada. 
Aliás, é inconcebível que a discussão acerca da criação de promotorias e procuradorias  
de justiça fique fora do debate que informa o plano geral de atuação, como se  
aumentar a estrutura nada tivesse a ver com planejamento no médio e longo prazo.

Também é essencial saber distinguir o que é crônico (de longa duração) do que é  
agudo (estado de gravidade intensa e em rápida evolução). Nem sempre, para enfrentar  
uma situação de crise aguda, o melhor caminho será a criação de uma promotoria.  
Uma vez superada a crise, aquela promotoria pode ficar ociosa. Assim, deve-se pensar  
na criação de estruturas de atuação mais versáteis, a par de incentivar forças- 
tarefas e atuação integrada11. A sugestão é de criação de grupos de atuação intensiva 
(Gain) destinados a atuações transitórias, mas intensas, em situações não abrangidas  
explicitamente por promotorias naturais ou em casos em que estas se revelem  

incapazes de, sozinhas, darem a resposta necessária à sociedade. Uma espécie de  
tropa de elite. Evidentemente, as definições da área de atuação desse grupo e da sua 
atribuição acidental devem ficar a cargo do Órgão interno responsável pelo controle 
da inamovibilidade. Crises agudas demandam respostas instantâneas e fulminantes.  
A garantia do promotor natural não pode colocar em risco a proteção real dos interesses  
sociais e individuais indisponíveis e pode conviver perfeitamente com o trabalho desse  
grupo especial. E a população não correria o risco de ficar refém dos caprichos de 
alguém que tenha se mostrado incapaz de dar uma solução eficiente a determinado  
problema. Desidratar vaidades em prol de uma unidade competente! A interação entre  
os membros seria intensificada, com um altíssimo nível de cooperação e feroz  
competição, se necessário. Mas a gestão do capital intelectual deve estar associada a 
estratagemas de urgências.

Tudo isso só se viabiliza, porém, quando há conhecimento qualificado das próprias 
interfaces, que se dá através do autoconhecimento graduado, e quando se conhece  
a realidade social e se consegue detectar seus problemas não apenas no nível de  
violação aparente (denunciado na Promotoria), mas no âmbito de suas causas  
extremas (em geral, ocultas). Os canais de comunicação do mundo interno com a 
realidade externa devem ser priorizados. A propósito, nesse contexto cognitivo, de 
percepção de realidades, as organizações ou instituições podem se apresentar em  
estágios de conhecimento distintos, diante de três parâmetros básicos: indicadores de 
esforço, resultado e demanda. De esforço: número de ações civis públicas, termos de 
ajuste de conduta, denúncias, pareceres, recursos, arquivamentos, recomendações,  
entre outras manifestações; a procedência dessa atuação medirá atributos do esforço 
(de máxima eficiência à ineficiente), nada mais. Deve haver compromisso com os 
resultados processuais, como indicador de qualidade do esforço, mas as ambições 
devem ir além. De resultado: refere-se à medida do impacto da atuação do Ministério  
Público na sociedade, o seu grau de interferência no mundo exterior visando à  
melhor proteção da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. O resultado de sua atuação não pode se pautar apenas em 
números judiciais, pois a missão constitucional não se limita a atuar em processos  
judiciais específicos e ser eficiente nessa atuação. Há uma séria distinção entre o papel  
constitucional e os instrumentos constitucionais criados para seu desiderato  

11 Fenômeno da corresponsabilização: Membros de atribuições diversas concorrendo para a proteção de uma mesma lesão a direito ou interesse 

de natureza multissetorial.
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(titularidade da ação penal, presidência do inquérito civil público, poder requisitório 
etc). A missão é de defesa substantiva, não apenas adjetiva, dos interesses e direitos 
indisponíveis da sociedade. A inexistência de critérios para estabelecimento de uma 
atuação por resultados sociais efetivos prejudica a inserção do Ministério Público no 
mundo moderno, o que pode torná-lo anacrônico. Por fim, indicadores de demanda:  
dados concernentes à criminalidade, georreferenciamento de violações humanas  
diversas, mapeamento da corrupção, percepção das principais organizações  
criminosas, intensidade de lesões, por espécie, a interesses e direitos tuteláveis,  
demandas sociais mais urgentes etc. Isso permite o melhor posicionamento do Órgão 
diante dos problemas sociais. De nada adianta uma organização coesa mas discre-
pante da sua verdadeira missão e isolada da realidade externa.

Diz-se de um Ministério Público em estágio primitivo quando ele não tem sequer  
capacidade de medir o seu esforço, não sabe ou mal sabe o quanto atua e como atua. 
Um passo à frente estará o MP que conhece a intensidade do seu esforço e, mais à 
frente, se for capaz de cotejá-la com seu custo financeiro (centro de custos integrado 
com os processos de produção por área de atuação na atividade fim). Noutro nível, 
estará o MP que, além de ter a autópsia interna, tem habilitação para avaliar de que 
forma o seu esforço tem impactado ou interferido na realidade externa. Nesse ponto, 
as estatísticas a serem monitoradas não se limitam ao número de ações, denúncias, 
audiências, recomendações etc. Num último estágio, busca-se conhecer o compo-
nente social transformado pela intervenção ministerial. A ênfase é na capacidade de 
uma compreensão mais precisa da real demanda da sociedade, o que possibilitaria  
uma atuação realmente prospectiva e proativa, com penetração mais profunda  
nas reais causas de diversos problemas sociais, e não apenas burocrática e com  
abordagem superficial. Então poderia emergir um nível de promoção plena de  
cidadania através do Ministério Público.

Parâmetros de integração interna, modelo híbrido de rede

A época atual é de explosão de complexidade, o que gera incertezas diversas.  
Como agravante, as mudanças contínuas da sociedade e das normas estão associadas  
a um cenário de interdependência dos problemas. Nada se resolve isoladamente. 
Como vencer esses desafios? Apenas através da aplicação intensiva do conhecimento, 
do combate à fragilidade do isolamento das promotorias e procuradorias de justiça,  
obtenção de ganhos de cooperação e construção de uma interdependência ativista. 
Há necessidade de planejamento efetivo, nos níveis estratégico, tático e operacional, 
mas também, e especialmente, gestão impassível nos mesmos níveis.

Quanto a essa questão, de gerência finalista global, pode-se falar inicialmente em 
duas concepções: uma hierarquizada e outra de coordenação por redes. Na área 
fim, o Ministério Público, por conta da independência funcional dos seus membros, 
não pode funcionar de forma propriamente hierarquizada. A formação originária 
das promotorias ocorre através de um sistema de redes com órgãos de execução  
independentes. Apesar de permitir liberdade, flexibilidade e intervenção mais ime-
diata nos processos internos para solução dos conflitos externos, há o risco de atuação  
desordenada (pela falta de coordenação central), excessos ou omissões, perda de foco 
e desperdício de energia. Em contrapartida, com a relativização da independência  
funcional em relação a políticas institucionais, compondo um modelo hierárquico, 
por mais que esse sistema possa também ser interessante, ao permitir um ganho  
organizacional pela definição de um foco e de estratégias unificadas, não se pode  
negar que isso poderia abrir espaço para a fragmentação pelo eventual desengaja-
mento, pela burocratização e pelo desempoderamento dos promotores ou procura-
dores de justiça (polarização).

Assim, operar só em rede ou só de forma hierárquica não é o ideal. Precisa-se que 
a soma de inteligências e que o aporte de conhecimento e técnica se desenvolvam 
com bastante mobilidade. O Ministério Público necessita de um novo pacto ético para  
formar um sistema híbrido de rede, com uma ordenação única (estratégias  
unificadas para obter ganhos de energia e cooperação), mas com a independência, a  
liberdade e flexibilidade da rede. E quem poderia fazer esse concerto e servir de elo  
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entre os pontos da rede, para obtenção de ganhos operacionais? Os Centros de Apoio  
Operacional, ao receberem a incumbência de concretizar o planejamento setorial no 
nível tático e ficando responsáveis pela integração dos membros no nível operacional,  
podem servir como forte mecanismo e assegurar a difusão e a penetração daquela  
ordenação primária, com o incremento nas interfaces secundárias, sem  
prejuízo ao seu tradicional papel de complementaridade de saberes jurídicos e  
multidisciplinares.

Deve haver, indubitavelmente, um direcionamento preestabelecido, caso se pretenda 
racionalizar. Não se pode agir como Alice, aquela mesma do País das Maravilhas (Lewis 
Carroll), que queria saber como chegar, mas sequer sabia aonde pretendia ir12. Não se 
precisa chegar ao nível de elucubrações metafísicas acerca de dois mundos possíveis, 
como faria Platão no mito da caverna, nem perquirir todas as dimensões da verdade,  
como pretendeu Kierkegaard, para a construção de um Ministério Público real.  
Basta adotar uma filosofia de resultados, pois a validade das ideias é melhor definida  
através do seu bom êxito prático. Numa organização tão complexa como é o  
Ministério Público, acentuada pela necessária independência funcional, que dificulta  
sua operação sob a batuta de um foco central de poder, no topo da pirâmide,  
outras estruturas devem funcionar para lhe assegurar a coesão e evitar o desperdício,  
desmandos, omissões, abusos e ausência de metas no resultado, naquele nível de 
interferência não apenas ilusório.

Contudo, atente-se, essa necessária ordenação da atuação na área fim (espécie de 
padronização) não pode jamais diminuir o espaço reservado à criatividade. Se os 
desafios às vezes são imprevistos e até imprevisíveis, não se pode engessar o patri-
mônio intelectual da Instituição. Deve-se resguardar a liberdade intelectiva dos seus 
integrantes, fazendo com que as diversas liberdades de convicção, de opinião, de 
ideias convivam e se potencializem em rumos coesos. A reconfiguração do design 
organizacional não pode desprezar que o Ministério Público contém um ecossistema 
humano. Deve-se combinar, assim, caos e ordem, através de estímulos à competição 
(sistema meritório para atingir melhor eficiência) e à cooperação. Uma espécie de  

sistema caórdico (modelo utilizado pelo sistema Visa internacional e preconizado por 
DeeHock, fundador e CEO emérito), onde a convivência de seus integrantes, orientados  
por princípios nucleares, busca gerar mais ganho a si e a todo o organismo, mas de 
modo a superar todas as distorções eventualmente existentes. Nada de hierarquia na 
atividade fim, mas nada de anarquia desregrada. “Não se pode ter conhecimento do 
todo por meio de suas partes, pois o todo é maior que a soma das partes. (...)“A+B não 
é simplesmente “(A+B)”, mas sim um terceiro elemento “C”, que possui características 
próprias” (Gestalt). A unidade do MP advém da percepção do todo, e não de suas 
partes integrantes.

Modelos de valorização de carreiras multifuncionais, núcleos 
especializados, analista extrajudicial (delegado do Ministério 
Público) e inteligência estratégica

O Parquet tem múltiplas finalidades, se se observar a riqueza de suas áreas de atuação  
(crime, saúde, cidadania, infância, execução penal, meio ambiente e urbanismo, 
proteção do patrimônio público e defesa da probidade administrativa, eleitoral).  
A sua atuação é muito abrangente, o que acaba exigindo a criação de ilhas de  
profissionalismo especializado. Se, olhando para fora deve-se localizar os problemas  
sociais a serem solucionados, espreitando-se internamente, há que se saber elaborar  
uma divisão de trabalho racional, situando os talentos e impingindo-lhes uma  
roupagem em sintonia com a natureza do problema.

Os mesmos sistemas e princípios utilizados pelas empresas privadas podem informar  
a visão a ser assegurada às atividades de apoio ou auxiliares. Os métodos de racio-
nalização que melhor se desenvolveram no ambiente empresarial devem ser interna-
lizados, mutatis mutantis. As áreas de suporte devem estar azeitadas para todas as 
demandas dos órgãos de execução; se estes devem ser monitorados rotineiramente  
na sua capacidade de esforço, resultado e compreensão da demanda, aquelas  
devem estar prontas para serem cobradas nessas mesmas dimensões, sendo que 
o cliente imediato deixa de ser a sociedade e passa a ser os órgãos executivos.  

12  “Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui?” – perguntou Alice. “Isso depende muito de para onde queres ir” - respondeu  

o gato. “Preocupa-me pouco aonde ir” - disse Alice. “Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas” - replicou o gato.



Racionalização da atuação do Ministério Público e reengenharia dos órgãos de execuçãoAlexandre Jésus de Queiroz Santiago 3
5
7

3
5
6

Naquele círculo vicioso, viu-se que são as áreas auxiliares e de apoio que primeiro 
sofrem com o arrojo financeiro. Mas, se bem analisado, é exatamente desses setores  
que devem partir as soluções para as melhorias na área fim (órgãos de planejamento  
e gestão, e.g.). Os Centros de Apoio, por exemplo, se forem posicionados  
administrativamente como de assessoramento da alta administração (para permitir a  
desenvoltura do modelo híbrido de rede) e jamais como órgãos de execução (como se 
tenta estabelecer em alguns MPs), ficarão mais familiarizados com uma visão global 
do seu segmento especializado e do seu permeio administrativo, o que lhes permitirá  
maior capacidade de sugerir melhoras na área respectiva. Ninguém estará mais  
habilitado a isso. 

A revisão de estruturas internas deve abranger também as relações com os órgãos 
externos. A assinatura de convênios com outros órgãos de controle (tribunais de  
contas, receitas federal e estadual, controladorias) pode ser muito útil para aumentar  
a capacidade de realização institucional. Ademais, uma alternativa para a solução  
do problema das limitações dos recursos financeiros é procurar a captação de  
recursos externos. Além disso, a aproximação de organismos sociais (conselhos  
sociais e comunitários) além de assegurar maior legitimidade, também permite uma 
maior aderência à realidade social e, via de consequência, aumenta-lhe a capacidade 
de dar respostas mais cabais. Enfim, deve-se assegurar mais amplitude nos vínculos 
de colaboração com a sociedade civil organizada e com outros órgãos estatais.

A cada Ministério Público cumpre optar por um modelo de valorização de carreiras 
multifuncionais. Aqui se sobreleva o papel do Colégio de Procuradores e do Conselho 
Superior do Ministério Público, colegiados capazes de assegurar mais perenidade a 
certas políticas institucionais em detrimento do curto mandato do Procurador-Geral 
(em algumas sucessões, pelas divergências pessoais, às vezes há o esforço de desfazer  
tudo o que leva o carimbo do antecessor). Pois bem. A fim de confrontar a complexidade  
da realidade externa, o conhecimento, usado como ferramenta, deve ser o mais amplo  
possível e deve circular de forma ágil: o fluxo de informações é força vital! Não apenas  
o conhecimento de conteúdo jurídico, mas o conhecimento em outras áreas periciais. 
Contadores, sociólogos, assistentes sociais, engenheiros civis, florestais, peritos  
legais, pedagogos, psicólogos, entre outros, são profissionais que permeiam a atuação  
cotidiana dos órgãos de execução.

Assim, ou o Ministério Público investe num intercâmbio externo “extremo” desses 
conhecimentos e prioriza internamente a eminência de conteúdo jurídico, ou opta 
pela criação dentro do MP de núcleos auxiliares especializados, capazes de dar um 
pronto atendimento às demandas metajurídicas dos membros. Nesse caso, ocorre-
riam menos investimentos em profissionais do direito, pois, como já dito, os recursos 
são finitos. Os dois modelos podem funcionar, mas desde que no primeiro haja um 
extremo e real intercâmbio ou, no segundo, os técnicos correspondam em qualidade.  
O importante é que se construa um modelo coerente, pois do contrário se correrá o 
risco, por exemplo, de se encher o Parquet de maus profissionais de outras áreas,  
pois ao tempo em que se resolver, de uma hora para outra, romper o modelo  
anterior e contratar vários promotores de justiça, não se poderá manter um bom padrão  
remuneratório para os outros profissionais; ou, abarrotar o MP com jurisconsultos 
mas sem qualquer estrutura que lhe assegure noção sobre as multifaces dos interesses  
que lhe cumpre tutelar, o que implicará uma atuação deficitária ou mais lenta,  
pela dependência em relação ao conhecimento externo que inicialmente não lhe 
pertence. O modelo de supervalorização de estruturas técnicas, apesar de ser mais 
atraente, pois dá a sensação de maior independência dos setores periciais estatais 
(não raro interesses externos que controlam certos núcleos técnicos são contrariados 
pela atuação do Ministério Público), deve estar bem ajustado e contabilizado a longo 
prazo, pois não se pode admitir que ações civis públicas sejam no futuro instruídas 
com perícias elaboradas por profissionais desqualificados (uma avalanche de profis-
sionais implica menor remuneração, o que prejudica a qualidade técnica).

Por outro lado, com poucos técnicos, ou sem nenhum, como poderá o MP aventurar-se  
por áreas muito específicas e tentar concorrer para a construção de políticas  
públicas sem internalizar nenhum conhecimento especializado fora do direito?  
É um dilema. A questão central é sempre proceder à contabilização disso tudo, com  
projeções dos impactos dos investimentos. Ou seja, antes de optar definitivamente por 
um ou outro modelo, é mais do que necessário que o MP possua um centro de custos 
operante, com interfaces com órgãos administrativos e com os órgãos de execução. 
Não se pode cair na armadilha de seguir pelo caminho aparentemente mais fácil, que 
vai falir no futuro. Uma solução intermediária seria a contratação, com significativa 
remuneração, de um menor número de profissionais especializados e que funcionem 
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mais como consultores internos do que como agentes periciais (a demanda de perícias  
exigiria mais profissionais por se tratar de produção de material probatório, o que 
colocaria em risco a qualidade acima aventada pela constrição orçamentária; se for 
um MP rico, ótimo). Tais consultores internos poderiam ou ser lotados nos Centros de 
Apoio ou em núcleos de análise ou consultoria técnica.

Outra medida plausível, também para aumentar a eficiência gerando economia, seria 
a criação de cargo de profissional com formação jurídica num nível intermediário, 
abaixo dos membros e acima dos assistentes ou assessores. Não tão caro como aqueles,  
mas que perceba boa remuneração, que permita o ingresso de pessoas seletas e sua 
permanência. Muitas vezes se sacrifica o agente político com trabalhos simples e 
que não exigem esse status. É fato que um membro chega a custar o equivalente a  
quatro, cinco, seis ou até dez assistentes ou assessores (variação entre MPs diversos), 
que bem desempenham uma série de papéis apenas sob a supervisão e coordenação  
daquele. A criação de uma nova estrutura auxiliar poderá ser melhor do que a criação 
de promotorias que às vezes sequer possuem um escritório de apoio. Não há duvida 
de que não se deve estimular apenas a contratação de assessores jurídicos (de atuação  
eminentemente jurídico-formal), mas também de analistas extrajudiciais ou de  
investigação, cargo de nível superior especializado em atividades instrutórias, uma 
espécie de delegado do inquérito civil público para atuação exclusiva na instrução  
de procedimentos extrajudiciais. Competiria, de lege ferenda, analogicamente, 
o mesmo papel atualmente desempenhado pelos delegados de polícia em relação 
aos inquéritos policiais; caberia a esse servidor obedecer a todas as requisições do  
promotor de justiça e atuar sempre sob a supervisão do membro titular da investigação,  
mas com poder de iniciativa para sugerir a realização de diligências, cumpri-las após 
delegação do promotor e, ao final, relatar o inquérito civil público ao promotor de  
justiça para providências judiciais e extrajudiciais que sejam exclusivas ao membro 
(seriam preservadas rigorosamente as capacidades postulatórias e o poder requisitório  
do promotor de justiça). Toda a tarefa de instruir formalmente os procedimentos é 
atualmente exercida por promotores de justiça, que passariam a poder selecionar 
os inquéritos civis mais relevantes para atuação pessoal e delegar a instrução dos  
demais a esse analista. Fala-se aqui na possibilidade de se rever a distribuição interna  
de papéis que barateie a Instituição sem perda de qualidade.

Qualquer questão de constitucionalidade por ofensa ao artigo 144 da CF não  
prosperaria, porque compete unicamente ao MP a instrução do inquérito civil e a esse 
analista caberia desempenhar papel relevante apenas no inquérito civil. Também se 
sabe que pode o Estado concorrentemente legislar sobre “procedimentos em matéria 
processual” (CF, art. 24, XI), assim, constitucionalmente nada obsta que se reserve 
ao analista extrajudicial ou de investigação, quer seja por resolução, quer seja por 
lei estadual, que crie o cargo, a atribuição de fazer relatório final em inquérito civil.  
Melhor se dar logo uma solução ao problema do volume crescente de inquéritos civis 
públicos sem solução, antes que os delegados de polícia tomem para si essa atribuição,  
como vêm tentando fazer. Então, em vez invés de perder a exclusividade sobre o  
inquérito civil público para os delegados de polícia, por que não criar uma espécie de 
delegado do Ministério Público? Com a economia de dinheiro e o aumento graduado  
no resultado das investigações, só se fortaleceria o Ministério Público. A adoção do 
nome delegado do Ministério Público ou ministerial, para não confundi-lo com o  
delegado de polícia, soaria antipática aos movimentos organizados das polícias, 
assim melhor utilizar o nome de analista extrajudicial ou de investigação (outra  
hipótese a ser estudada seria a criação no MP, por lei federal, de figura paralela aos  
juízes conciliadores ou leigos para representar o Parquet em audiências conciliatórias  
conduzidas por aqueles).

Claro que não se aventaria a criação de delegacias de polícia propriamente ditas dentro  
do MP, como unidades administrativas autônomas. Mas, com a criação desse profis-
sional especializado em investigação, seria recomendável que se criassem núcleos de 
investigação coordenados por promotores de justiça ou mesmo por esse profissional  
mais gabaritado, com rotina e fluxos internos próprios. Não raro, observa-se em  
vários MPs a lotação de agentes e delegados de polícia cedidos, o que revela a neces-
sidade de introdução de estruturas mais especializadas em investigação. Todavia, o 
empréstimo de profissionais de outros órgãos, pelo seu caráter precário e pela menor 
subordinação da carreira externa, não é o ideal; tal instabilidade pode prejudicar a 
continuidade de investigações relevantes e a execução de projetos de vulto.

Outro segmento que deve receber robusto investimento é o da inteligência estratégica.  
Quando se fala em inteligência, não se pode pensar apenas naquela que municia as 
investigações ou na que serve para proteção da integridade física dos promotores e 
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procuradores de justiça. O conceito de inteligência, sob o ponto de vista institucional,  
é muito mais amplo e compreende uma dimensão prospectiva e analítica através 
da construção de cenários de risco. Sem inteligência estratégica, não poderá haver 
uma gestão de risco eficiente, nem se percorrerão os três estágios de conhecimento  
descritos acima.

A inteligência sobre as circunstâncias e sobre as hipóteses, o conhecimento sobre os 
fatos e sobre as normas, são ferramentas indeléveis na atuação diária. Quanto mais 
expansão e penetração, interna e externa, quanto maior intercâmbio, quão melhores 
os fluxos e níveis de segurança, haverá um ganho significativo na atuação ministerial,  
pois isso assegurará uma reposta mais pronta e completa. Fala-se então também de 
investimento em tecnologia da informação e não apenas no chamado investimento  
em informática; esse investimento deve ser qualificado, pois deve-se aprender a pinçar  
e qualificar as informações mais úteis a serem protegidas e compartilhadas. Ter um 
banco de dados abundante e um sistema que lhe assegura alta trafegabilidade, mas 
com conteúdo que pouco serve para o dia a dia da Instituição é desperdiçar dinheiro 
público. Assim, deve haver uma gerência estratégica do conhecimento (informação) 
que coordene o processo de desenvolvimento tecnológico. Construir ferramentas de 
informática sem o direcionamento às áreas mais importantes criaria um cenário de 
aleijamento.

Como já destacado, não se pode ter medo de internalizar culturas bem desenvolvidas 
no setor privado, cuja gestão está à frente da maioria das soluções na área pública.  
É claro que a burocracia tem se revelado comum em todas as áreas corporativas,  
pública e privada. Desse modo deve-se aprender a substituir estruturas arcaicas 
por novas, que se renovem continuamente e sirvam para combater os mais graves  
problemas sistêmicos. Tudo, sob o ponto de vista orçamentário, deverá ser registrado 
e muito bem dimensionado. Nenhuma revisão organizacional poderá ser feita sem 
antes se fazer uma análise completa de custos. Destaca-se aqui a necessidade de 
criação de indicadores capazes de permitir essa diagnose inicial e de monitorar a 
excelência ou não de qualquer projeto de reforma.

Atuação por projetos, seletividade, pragmatismo, utilitarismo e 
repertório de boas práticas

O Ministério Público tem atuação mais ampla do que o Judiciário e orbita em  
ambientes não frequentados por aquele Poder, em palcos onde os conflitos de  
interesses estão no nível material, que nem sempre se reverterá em conflito processual  
(judicializado). Para a consecução de seus fins, o ordenamento jurídico criou um  
manancial de ferramentas colocado à disposição dos seus membros. Então bastaria 
sua utilização de forma contínua e desenfreada? Não, deve haver um método eficiente!  
A propósito, dizem existir uma fórmula infalível para se viver até uma idade bem 
avançada: tomar água todos dias durante cem anos. Bem, experimente questionar 
essa fórmula a alguém que tenha cem anos e verá se a proposta não é válida. Mas... é 
isso mesmo! Apenas a concentração e a medição dos esforços não é válida. Dizer que 
o mundo vai mudar depois da 535ª ação civil pública nas áreas da saúde e infância é 
fútil. Entoar que apenas a repetição contumaz de manifestações ao léu se presta para 
a missão do Parquet é defender uma visão míope (enxerga muito bem de perto, mas 
de longe...).

Nada impede que se desenvolva na área fim uma cultura de atuação através de  
projetos ou programas operacionais, o que implica melhor ordenação, diminuição 
de custos, concentração de esforços e uniformidade de atuação, ampliando a capaci-
dade de produção pela intervenção massificada. Claro que não se podem desprezar 
as demandas que o Ministério Público não tem capacidade de controlar. Mas então 
deve ficar para sempre o MP refém dos clamores externos e se deixar levar pela maré? 
Como pode querer um órgão ser o defensor-mor da sociedade se não possuir um  
timoneiro ou uma carta náutica? Em meio à tempestade, seletividade, pragmatismo  
e utilitarismo são palavras de primeira ordem, a menos que surja um milagre e  
algum procurador-geral consiga andar sobre as águas. Aí seria fé em excesso.  Deve-se 
aprender a selecionar os problemas mais relevantes (acima se falou da classificação 
dos problemas); urge também que se opte por alternativas mais práticas, por respostas  
que já foram experimentadas (o compartilhamento das chamadas boas práticas é  
imprescindível); é obrigatório que se paute, outrossim, a atuação numa visão  
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utilitarista. Por mais romântico que possa ser, às vezes, a concentração de demasiado  
esforço no atendimento da lesão de apenas um interesse individual indisponível pode 
implicar o esquecimento de uma lesão mais grave a um interesse coletivo igualmente 
indisponível. Mesmo a piedade deve aprender a ser sábia. Salvar uma pessoa por conta  
de sua face molhada de lágrimas na promotoria, mas em detrimento de uma centena  
ou de milhares cujos rostos não apareceram na sala do promotor ou procurador  
de justiça, é hipocrisia e pode ser um ato de covardia social. Mais uma vez, volta-se 
à problemática do conhecimento das conjunturas. A proteção pretende-se integral,  
mas se a integralidade é impossível, deve-se buscar a atuação mais abrangente  
possível, a sua maior utilidade à maioria.

O alinhamento institucional através de projetos, que poderão servir para melhor dis-
seminação daqueles valores (seletividade, pragmatismo e utilitarismo), assim como a 
construção de pontes de interação através dos Centros de Apoio, gera economia finan-
ceira e de energia humana (resultados imediatos de um processo de racionalização).  
Mesmo se houver concorrência de projetos, no mesmo patamar de priorização, se 
essa concorrência se intensificar dentro de uma política uniformizada, os resultados  
sempre serão positivos. Importante destacar que se busca enaltecer os projetos  
operacionais diretamente ligados à atuação dos órgãos de execução. O estímulo à 
proliferação interna de projetos pode se dar inclusive com a construção de um orça-
mento público participativo. É recomendável que se reserve programa orçamentário 
específico para o desenvolvimento de projetos apresentados por membros ou pelos 
Centros de Apoio, o que estimulará o desenvolvimento de um repertório de melhores 
práticas mais apurado. Claro que o experimentalismo se enfraquece quando o MP se 
depara com problemas inéditos, crises ou situações transgressoras novas. E é exata-
mente também para isso que a pluralidade de dimensão institucional acima discutida  
é necessária (estratégia de abordagem).

Conclusão, sugestões de medidas de reengenharia e 
racionalização

A seguir, sugestões de medidas que poderão ser adotadas: 

I. Novas diretrizes, ferramentas e processos internos:

a) Rompimento com o paradigma funcional e organizacional do Judiciário e 
combate à cultura de manifestações processuais inertes, com maior compromisso 
com os resultados sociais;

b) Adoção de novos critérios para a criação de promotorias e procuradorias 
de justiça, não pautados apenas nos aspectos numéricos e em paralelismo com o  
Judiciário, mas com critérios focados nas necessidades sociais, sem visão meramente 
carreirista;

c) Valorização da proatividade em detrimento da inércia, atributo da Jurisdição, 
e adoção de visão prospectiva da sociedade em contrapartida à atuação em retroati-
vidade (tutela do passado);

d) Criação de critérios de classificação e priorização de problemas sociais, para 
garantir atuação ordenada (entabulamento dos problemas: seletividade controlada);

e) Fixação de metas de atuação locais e regionais, nos níveis estratégico, tático 
e operacional, com visão de curto (problemas agudos) e longo prazo, associada à 
criação de estratagemas de urgência;

f) Estimular uma cultura de resultados sociais, com investimento na construção 
de indicadores mais abrangentes (de esforço, de resultado e de demanda);

g) Desenvolvimento de mecanismos que quantifiquem o custo do seu esforço  
e do resultado provocado, a fim de permitir projeções do futuro face à crescente  
demanda (investimento ordenado);

h) Adoção de um modelo de rede híbrido na gerência da disposição e intercomu-
nicação de promotorias e procuradorias de justiça;

i) Padronização de atuação, mas com estímulo à adoção de soluções criativas 
diante das mudanças contínuas para evitar o engessamento do patrimônio intelectual  
do Ministério Público;



Racionalização da atuação do Ministério Público e reengenharia dos órgãos de execuçãoAlexandre Jésus de Queiroz Santiago 3
6
5

3
6
4

j) Maior integração com órgãos estatais externos através da realização de con-
vênios, termos de cooperação e maior esforço para a captação de recursos externos;

k) Aproximação de organismos sociais, a fim de aumentar as bases da legiti-
midade social do MP e sua interferência na realidade social usando as prioridades 
constitucionais como parâmetro efetivo;

l) Valorização de carreiras multifuncionais correlacionadas à atividade  
fim do Parquet.

m) Redistribuição interna dos serviços, com transferência de atividades mais 
simples ou que requeiram especialidade muito específica e atualmente são desempe-
nhadas por promotores e procuradores para outros setores e cargos, alguns a serem 
criados (item II, letra g);

n) Estímulo não apenas ao planejamento, mas “especialmente” à gestão, em  
todos os níveis, estratégico, tático e operacional;

o) Investir em conhecimento e no seu fluxo (interno e externo: capilaridade  
intensificada);

p) Investir em inteligência estratégica; 

q) Investimento qualificado em tecnologia da informação, com a participação 
dos Órgãos de execução na elaboração do plano de desenvolvimento correspondente,  
a fim de assegurar mais utilidade dos dados trafegáveis à sua atuação diária;

r) Combater a monopolização setorial dos recursos administrativos – super-
valorização e massificado investimento em certas áreas ou instâncias ou entrâncias  
dissociado da proporcionalidade das  demandas;

s) Adoção de um modelo de administração e de atuação finalista por projetos, 
a fim de assegurar uma melhor racionalização e atrelamento ao orçamento e plano 
plurianual;

t) Construção de um orçamento participativo, com estímulo para a elaboração 
de projetos;

u) Criação de programa orçamentário específico para corresponder aos projetos 
dos Centros de Apoio, dos membros e colaboradores; 

v) Incentivos à seletividade, pragmatismo e utilitarismo;

II . Novas estruturas, cargos e reformulação de sua disposição ou atribuições:

a) Criação de setor de controle e análise de indicadores sociais (de demanda) 
para atuação integrada com órgão responsável pelos indicadores internos (de esforço)  
e avaliação global (do resultado); 

b) Criação de grupos de atuação intensiva (Gain) para atuação transitória e  
excepcional, com área e abrangência predefinida pelo órgão interno responsável 
pelo controle da inamovibilidade dos membros, a fim de assegurar o respeito ao  
princípio do promotor natural;

c) Criação de centro de custos, com interfaces entre as áreas meio e área fim, 
quanto a esta de forma especializada;

d) Atribuição de novo papel aos Centros de Apoio Operacional, que assumiriam o 
planejamento e gestão táticos setoriais e funcionariam como elo entre as promotorias,  
para construção de um modelo híbrido de rede;

e) Criação de escritório responsável pela prospecção e captação de recursos  
externos;

f) Criação de núcleos de análises técnicas (para realizar trabalhos periciais que 
sirvam à instrução de feitos) ou de núcleos de consultoria especializada (para informar  
a construção de políticas públicas específicas) – nada impede que estes profissionais 
sejam lotados nos Centros de Apoio, bastando criteriosa normatização (vide letra h);

g) Criação do cargo de analista extrajudicial ou de investigação, como medida  
de economia financeira, que funcione como delegado do inquérito civil público;  
cargo intermediário e especializado em investigação;

h) Criação de núcleos de investigação ou fusão do núcleo especificado na  
letra f deste item II e consequente criação de núcleos de investigação e análises técnicas 
(espécie de delegacia privativa para instrução de procedimentos preliminares e  
inquéritos civis públicos);

i) Criação de setor especializado em planejamento e gestão estratégicas  
(vide letra j)
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j) Criação de departamento responsável pela construção de cenários de impacto  
(presente, passado e futuro) a fim de aprimorar o processo interno de tomada de  
decisões estratégicas – um só setor pode ficar responsável por essas atribuições e 
pelas atribuições previstas na letra i;

k) Criação de centros de pesquisa e análise de informação, com a contratação de 
profissionais habilitados e sua lotação em diversos pontos do Estado para assegurar 
melhor difusão e coleta do conhecimento e que sirvam especialmente à inteligência 
estratégica.

A formulação de um novo modelo de Ministério Público não precisa passar pela simu-
lação de problemas. Estes já têm se apresentado bem palpáveis e quase inesgotáveis.  
Um passo importante foi que se começou a falar em planejamento estratégico na 
Instituição, apesar da precária compreensão do termo pela maioria. A velha cultura 
processualista, que dita que a principal missão do MP é fazer manifestações e servir 
o Poder Judiciário, ainda emperra algumas inovações. Eixos internos mais preocu-
pados com o seu próprio conforto e comodismo, como que defendendo uma reserva 
não de mercado, mas, de privilégios, atravancam a capacidade produtiva global ao 
duelar com segmentos que hoje deveriam estar se sobressaindo institucionalmente 
por serem mais relevantes. Deve-se passar por um reexame doloroso e meticuloso de 
algumas convicções. Como diria Kafka, “acreditar no progresso não significa que já  
tenha acontecido algum progresso”. O real fortalecimento Institucional só virá após um 
novo pacto, que prime pelos resultados socais, através da meritocracia, impingindo  
uma cultura de resultados, com foco definido e método eficiente.
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Introdução

O uso de drogas no Brasil, longe de ser um problema apenas de saúde pública, tem 
provocado um notório recrudescimento da violência, mormente em grandes centros 
urbanos. Associado a este problema outro se nos apresenta recorrente e a cada dia 
ocupando mais atenção: menores em situação de rua, habitando espaços insalubres e 
dedicando sua existência à obtenção e consumo de drogas.  

Apesar de ser uma dentre tantas outras drogas, o crack, pelo seu alto poder alucinó-
geno e preço mais acessível é de longe a preferida por crianças e adolescentes que 
perambulam pelas nossas urbes vazios de esperança, preenchendo sua existência 
desvairada na intensa ilusão que só um estupefaciente pode conceder.  

De norte a sul do país a dependência química de drogas como o crack – e seus redu-
tos geográficos – as cracolândias – se alastram como epidemia, causando perplexi-
dade pelo seu crescimento descontrolado e pelos danos que geram, principalmente  
entre jovens. 

Frente a nova realidade, uma prática estatal tem sido efetivada em alguns lugares, 
causando polêmica e dividindo especialistas e juristas: a internação compulsória de 
menores em situação de rua usuários de drogas. 

Vale lembrar que o acolhimento obrigatório (ou internação compulsória) em si não 
é estranho ao ordenamento jurídico brasileiro. A própria lei 10.216, de 6 de abril de 
2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
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mentais, em seu art. 6º, parágrafo único, considera três tipos de internação psiquiátri-
ca: a voluntária, que se dá com o consentimento do usuário; a involuntária, que se dá 
sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e a compulsória, determinada 
pela Justiça. Igualmente, o Regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS), Portaria 
nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, estabelece quatro modalidades de internação 
psiquiátrica: involuntária (IPI), voluntária (IPV), voluntária que se torna involuntária 
(IPVI) e compulsória (IPC).

Entretanto, o problema tem peculiaridades que colocam em discussão esse tipo de 
abordagem por envolver crianças e adolescentes, em situação de risco – a vivência 
das ruas, e uso de drogas com alto poder de adição. Numa experiência pioneira, o 
Estado do Rio de Janeiro, através da Deliberação n. 763/09/AS/CMDCA da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente implementou a Política Municipal de Atendimento a Crian-
ças e Adolescentes em Situação de Rua  com ênfase na internação compulsória de 
menores viciados em drogas, para tratamento com auxílio de grupos profissionais  
multidisciplinares. 

Os defensores da obrigatoriedade do acolhimento apontam o aumento desenfreado 
do consumo de drogas em todo o país, com especial danosidade nas “cracolândias” 
frequentadas por crianças e adolescentes em situação de rua. Argumentam a neces-
sidade da efetivação urgente da proteção integral do menor em situação de risco (in-
clusive à sua vida), tutelados constitucionalmente e pela legislação menorista, como 
principal motivo para tais intervenções. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) também se manifestou favorável à medida em 
13/12/2011, durante a reunião de apresentação do relatório final da “subcomissão 
temporária de políticas sociais sobre dependentes químicos de álcool, crack e outras 
drogas” do Senado, através de seu representante no encontro, conselheiro Emmanuel 
Fortes, que na ocasião defendeu a participação ativa de médicos no tratamento de 
dependentes e afirmou que a internação involuntária é uma medida respaldada pela 
lei brasileira e em muitos casos necessária .1

1  Disponível em <http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=22559:conselheiro-defende-internacao-involun-

taria-de-dependentes-de-drogas-em-audiencia-no-senado&catid=3:portal> acessado em 28/06/2012. 

2  Veja artigo “Questão de saúde pública” publicado no jornal O Globo de 22/04/2012, disponível em <http://www.oabrj.org.br/detalheNoti-

cia/71246/Questao-de-saude-publica---Margarida-Pressburger.html> acessado em 29/06/2012.
3 R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 55, p. 271-277, jul.-set. 2011. Edição on line disponível em <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_onli-

ne/edicoes/revista55/Revista55_271.pdf> acessada em 28/06/2012.

Embora não seja unanimidade no âmbito do Ministério Público, muitos Promotores e 
Procuradores de Justiça apoiam a medida de acolhimento obrigatório justificando que 
menores em vivência de rua, viciados ou não em crack, estão em gravíssima situação 
de risco. Para tanto, defendem a internação baseada em assistência multidisciplinar 
nos abrigos, com atendimento de psiquiatras, clínicos gerais, pedagogos e assistentes 
sociais. Acerca da involuntariedade, argumentam a incapacidade civil dos menores, 
além do fato de os toxicômanos serem considerados também incapazes (a classifica-
ção mundial de doenças CID -10 elenca entre os capítulos F10 e F19 os transtornos 
mentais e comportamentais decorrentes do uso de drogas). Afirma-se também que, ao 
revés de violar direitos fundamentais, tais medidas realizam e efetivam tais direitos, 
principalmente o direito a vida e o direito à dignidade da pessoa humana. Aliás, nada 
fere mais direitos fundamentais do que a imagem de um menor largado à própria 
sorte, criando um risco social e colocando-se em grave risco, em pública degeneração 
física e moral.

Ao contrário, vozes há que argumentam que a internação compulsória fere o direito 
constitucional à liberdade e à dignidade e configura cárcere privado. A título de exem-
plo, Margarida Pressburger, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ 
afirma2 que a política de combate ao crack com internação compulsória de menores 
em situação de rua no Rio de Janeiro (estado em que tem sido aplicada sistematica-
mente) “se revelou um completo fracasso”, tem o “objetivo de higienizar a cidade 
às vésperas de importantes eventos” e que o crack “não é assunto de xerifes, mas de 
médicos. É questão de saúde pública. Livrar as nossas crianças desse destino terrível 
é assunto de Estado e deve ser planejado.” 

Na mesma direção, o desembargador carioca Siro Darlan, no artigo “Acolher é pro-
teger, recolher é crime”3 sintetiza os principais argumentos contrários à medida, 
chamando-a de “faxina social” e afirmando que a solução para o problema “não pas-
sa pela exclusão dos indivíduos, a consideração distorcida e dissociada da previsão 
constitucional”. 
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Verifica-se pois, que o tema é polêmico e exige aprofundamento. Em pesquisa realiza-
da pelo Instituto Datafolha4  para definir o perfil do usuário de crack na cidade de São 
Paulo, entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011, chama a atenção o fato de jovens de 16 
a 24 anos representarem 18% do total. Dos entrevistados, 77% disseram viver na rua, 
e a pesquisa apurou ainda que três a cada dez usuários de crack entrevistados (29%) 
começaram a usar a droga com menos de 15 anos, e que a média geral de uso é de 9,4 
pedras de crack por dia, totalizando um valor médio de gasto diário de R$ 87,00. 

Em outra pesquisa de âmbito nacional realizada pelo mesmo Instituto Datafolha nos 
dias 18 e 19 de janeiro de 2012, com 2.575 pessoas em 159 cidades, revelou-se que 
a grande maioria dos brasileiros – cerca de 90% - são a favor da internação compul-
sória de usuários de crack5 . Ao comentar esta pesquisa, reportagem da revista Época6  

menciona que os profissionais da saúde estão divididos, com psicólogos contrários à 
medida e psiquiatras favoráveis. 

A título de exemplo, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, conforme dados divul-
gados na internet7 , após a implantação de programas públicos de internação coleti-
va de usuários de drogas em situação de rua, somente no período entre o dia 31 de 
março  de 2011 e 15 de março de 2012, realizou 3.579 recolhimentos nas operações 
conjuntas em cracolândias daquela capital, totalizando 3.035 adultos e 544 crianças 
e adolescentes. 

Curioso notar que entre juristas é fácil encontrar posições antagônicas supostamente 
lastreadas na mesma fundamentação legal e constitucional. Este paradoxo revela a 
superficialidade do tratamento jurídico dado ao tema, e da necessidade de se fugir a 
clichês, para abordagens constitucionais de justificação.

Neste trabalho buscou-se analisar de forma sucinta e sem esgotar o tema os contornos 
constitucionais da internação compulsória de menores em situação de rua usuários 
de drogas para tratamento multidisciplinar. Pelo seu propósito, limitou-se a aborda-
gem à breve contextualização do problema a partir de uma análise teórica do poten-
cial conflito entre direitos fundamentais envolvidos.

4 Disponível em <http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1171> acessado em 29/06/2012.
5 Disponível em <http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1175> acessado em 29/06/2012.
6 Edição on line, disponível em <http://colunas.revistaepoca.globo.com/ofiltro/2012/01/25/90-dos-brasileiros-aprova-a-internacao-

-compulsoria-de-viciados-em-crack/> acessado em 28/06/2012. 
7 Disponível em <http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=2656658> acessado em 29/06/2012

Abordagem constitucional do problema em face dos valores em 
conflito aparente 

Considerando que o fato em análise envolve a internação compulsória, a primeira 
questão que se coloca é o aparente conflito entre o direito à liberdade de locomoção e de 
autodeterminação, dentre outros direitos – que serão cerceados pela atuação estatal –  
e a justificativa de se buscar com a medida restritiva a proteção do direito à vida e a 
dignidade da pessoa humana. Cabe também a interpretação sistemática do art. 227 
da Constituição Federal. Tentando fugir-se da armadilha simplista, há que se buscar 
a melhor solução para esta colisão entre direitos fundamentais. 

instrumentos de resolução de conflitos entre princípios constitucionais 

Conforme doutrina de Clèmerson Merlin Clève e Alexandre Reis Siqueira Freire (2003) 
os direitos fundamentais são polimórficos, dotados de conteúdos nucleares de consi-
derável grau de abertura e variação, revelando-se no caso concreto ou quando relacio-
nados a outros valores igualmente constitucionais. A colisão, portanto se dá quando o 
exercício de um direito fundamental impede ou embaraça o exercício de outro igual-
mente fundamental. A mesma doutrina, no encalço de outros juristas brasileiros e es-
trangeiros, apresenta como critérios de solução o método hermenêutico-constitucional 
concretista aliado ao princípio da proporcionalidade e o critério da ponderação de bens. 

o método hermenêutico concretizador

Para o mestre alemão Konrad Hesse (1992 apud CLÈVE e FREIRE 2003) a interpreta-
ção constitucional é concretização e o ato de interpretar é condicionado a existência 
de passagens obscuras, cabendo ao intérprete determinar o conteúdo material da nor-
ma. Segundo o constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho (2003) no 
método hermenêutico-concretizador a atividade interpretativa é uma compreensão 
de sentido que concretiza a norma a partir de uma situação concreta. O intérprete 
desempenha um papel criador para obter o sentido constitucional (pressupostos sub-
jetivos), o intérprete atua como mediador entre o texto e a situação aplicável (pressu-
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postos objetivos – o contexto), e a partir da mediação criadora do intérprete há uma 
relação entre o texto e o contexto, transformando a interpretação numa atividade de 
ir e vir (CANOTILHO, 2003). Este método hermenêutico assenta no pressuposto do 
primado do texto constitucional sobre a norma.

Afirma ainda Konrad Hesse (1992 apud CLÈVE e FREIRE 2003) numa atuação orien-
tada e vinculada pela norma encontrar-se-ão pontos de vista a favor e contra, e deve-
rá o intérprete afastar as opiniões alheias ao problema incluindo no programa e no 
âmbito normativo os elementos concretizantes, ofertados pela norma constitucional. 

Este método hermenêutico concretizante apresenta um catálogo de princípios que 
otimizam e auxiliam a interpretação constitucional. O primeiro deles, o princípio da 
unidade da constituição preconiza que o intérprete jamais considere normas constitu-
cionais isoladamente, devendo sempre tomá-las como um sistema unitário e global, 
harmonizando espaços de tensão entre normas a se concretizar (CANOTILHO, 2003). 
Para o princípio do efeito integrador deve se dar primazia aos critérios ou pontos de 
vista que favoreçam a integração político-social; e o reforço da unidade política, “ar-
ranca da conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções 
pluralisticamente integradoras” (CANOTILHO, 2003, p. 1.224). Já o princípio da má-
xima efetividade (ou eficiência) exige que se dê a uma norma jurídica o sentido de 
maior eficácia possível. O princípio da justeza ou conformidade constitucional preo-
cupa-se com a competência funcional dos órgãos encarregados de interpretar a Carta 
Magna. Na esfera do princípio da concordância prática ou harmonização impõe-se a 
coordenação e combinação dos bens em conflito, para se evitar o sacrifício total de 
uns em relação aos outros. Para o princípio da força normativa da Constituição na 
solução de problemas deve dar-se primazia a soluções hermenêuticas que otimizem a 
eficácia da lei fundamental e a atualização normativa, que vincule o sistema jurídico. 
Por fim, o princípio da interpretação das leis conforme a Constituição, em sua função 
de controle, “no caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas deve dar-se pre-
ferência à interpretação que lhe dê um sentido em conformidade com a Constituição” 
(CANOTILHO, 2003, p. 1.226).

o princípio da proporcionalidade

Embora não haja consenso doutrinário sobre a delimitação conceitual deste princí-
pio, ou mesmo acerca de sua distinção em relação ao chamado princípio da razoabi-
lidade, a doutrina majoritária costuma desdobrá-lo em três elementos: adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Por adequação o meio eleito deve ser apropriado e idôneo para o fim almejado. É um 
controle de viabilidade, ou idoneidade técnica, conforme doutrina de Ingo Wolfgang 
Sarlet (2010). Pergunta-se: o modo escolhido é o mais apto ao fim a que se destina? 
Além disso, o meio utilizado deve ser necessário, imprescindível, não havendo outro 
menos gravoso disponível.  Assim, busca-se o meio mais apropriado e menos restriti-
vo. Por proporcionalidade em sentido estrito exige-se a manutenção de um equilíbrio, 
uma proporção na análise comparativa entre os meios utilizados e o fim colimado 
(SARLET, 2010). 

Humberto Ávila (2010) relaciona meio/fim, destacando que o exame da proporciona-
lidade deve ser aplicado sempre que houver uma medida concreta destinada a certa 
finalidade, devendo ser analisadas as possibilidades da medida realizar seu fim (ade-
quação), de ser a menos restritiva de direitos para atingir sua finalidade (necessidade) 
e desta finalidade ser tão valorosa que justifique tamanha restrição (proporcionalida-
de em sentido estrito).

Para Ingo Wolfgang Sarlet (2010) o princípio da proporcionalidade constitui um dos 
pilares do estado democrático de direito e desponta como importante instrumento de 
controle de atos comissivos ou omissivos dos poderes públicos (sem prejuízo de sua 
aplicação a particulares). Este autor destaca que o princípio da proporcionalidade 
possui dupla função: a proibição do excesso (übermassverbot do direito alemão) e a 
proibição da proteção insuficiente (untermassverbot na doutrina germânico), servin-
do como critério de controle da legitimidade constitucional de medidas restritivas do 
âmbito de proteção de direitos fundamentais.
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ponderação

A ponderação pode ser entendida como a técnica jurídica de solução de conflitos nor-
mativos envolvendo valores ou opções políticas em tensão, conforme lição de Ana 
Paula de Barcellos (2005). Para Canotilho (2003) as ideias de ponderação (Abwängung 
no direito germânico) ou de balanceamento (Balancing da doutrina norte-americana) 
surgem da necessidade de se encontrar o direito na resolução de casos de tensão.  
Busca-se obter a decisão adotada às circunstâncias do caso. O balancing process situa-
-se a jusante da interpretação, pois esta começa pela reconstrução e qualificação dos 
interesses ou bens conflitantes, para atribuir um sentido aos textos a aplicar, enquan-
to a ponderação elabora critérios de ordenação para, a partir dos dados normativos e 
fáticos obter a justa solução para o conflito (CANOTILHO, 2003).

Ainda para Canotilho (2003), a ponderação não é um modelo de abertura para uma 
justiça casuística ou de sentimento, mas deve ser submetida a uma cuidadosa topo-
grafia de conflito e uma justificação da solução do conflito. Para tanto, o teste da 
razoabilidade permitirá descobrir o desvalor constitucional de alguns interesses invo-
cados como dignos de proteção em conflito com outros. 

Clève e Freire (2003) destacam que o método da ponderação sugere a existência de 
uma hierarquia axiológica e dinâmica entre princípios constitucionais em rota de co-
lisão, permitindo conferir maior peso ou valor tratando-se de uma relação mutável, 
cuja primazia poderá se inverter em situação diversa.

breve análise do problema à luz dos instrumentos de resolução de conflitos 
entre valores constitucionais

No que tange ao objetivo deste trabalho, podem ser destacados os seguintes pontos: 

a) a questão dos menores em situação de rua usuários de drogas como resultante da 
falta de políticas públicas que tratem do menor como prioridade absoluta, com pro-
gramas de assistência integral, bem como prevenção e atendimento ao jovem depen-
dente de drogas;

b) a questão da internação compulsória de menores, por si só, em suposto conflito 
com os direitos fundamentais, dentre outros, da liberdade da criança e adolescente, o 
princípio da dignidade da pessoa humana, o respeito, a convivência familiar e comu-
nitária, a proibição de  negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, etc.;

c) a internação compulsória em potencial colisão com a obediência aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvi-
mento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.

Quanto ao primeiro ponto, vale ressaltar que há, realmente, no Brasil uma falta crôni-
ca de políticas públicas destinadas ao pleno e efetivo cumprimento de mandamentos 
constitucionais e programas voltados ao tratamento do menor como prioridade abso-
luta, com assistência integral, bem como prevenção e atendimento ao jovem depen-
dente de drogas. Resta a conclusão de que nem sempre a gestão pública corresponde 
aos anseios do legislador. Aliás, dados os inúmeros e persistentes problemas brasilei-
ros, tais como pobreza, desigualdades sociais, níveis educacionais críticos, falta de 
moradia, desemprego, corrupção, violência etc (o rol é longo), certas normas progra-
máticas beiram a utopia. 

O fato é que há um problema, com gravíssimas implicações sociais, que demanda 
esforços urgentes e imediatos. A ênfase apenas nos discursos poético-filosóficos cai 
bem a uma consciência confortada que repousa candidamente em acolchoadas pol-
tronas de ambientes refrigerados, ao som de música erudita e ao sabor de vinhos fran-
ceses, mas desconhece a realidade de quem perdeu completamente qualquer senso 
de vitalidade e transmudou-se numa descarnada alma vagueante, cuja única razão de 
ser é obter mais drogas num ciclo funéreo.

E como resolver este problema? Se é certo que não há soluções mágicas, também má-
gicas não serão as propostas daqueles que defendem de forma vaga e imprecisa a 
discussão, realização e efetivação de políticas públicas, sem atuação prática, para 
impedir o quadro vigente. Ressalte-se que a discussão procedimentalista e democrá-
tica de políticas públicas tendentes a valorizar a criança e o adolescente é necessária 
e altamente relevante, mas seus efeitos serão sentidos a longo prazo, e portanto não é 
bastante para o desforço imediato exigível.
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Diz a máxima atribuída ao pensador Confúncio que “é melhor acender uma vela, do 
que maldizer a escuridão”. Sem querer parecer banal, mas a lógica é aplicável ao fato 
em questão. É preciso sim, a busca de políticas públicas mais eficientes, mas sem 
passar ao largo da necessária e iminente tentativa de redução dos danos já existentes. 

Quanto ao segundo e terceiro pontos, a internação compulsória de menores adictos 
em situação de rua, longe de constituir afronta aos direitos fundamentais dos me-
nores, na verdade constitui a realização desses direitos, conclusão a que se chega a 
partir da utilização dos instrumentos de resolução de conflitos entre valores constitu-
cionais, como se verá adiante. 

análise da internação compulsória a partir do método  
hermenêutico-concretizador

Se, conforme o método hemenêutico-concretizante, interpretar a norma é dar-lhe 
concretude, determinando seu conteúdo material, na compreensão de seus sentidos, 
numa atividade criadora e nítido papel mediador entre o texto e a realidade, devemos 
buscar, no presente problema, os contornos normativos e fáticos. 

A norma prevê diversos direitos constitucionais, cuja aplicação em máxima dimensão 
de um invadiria a esfera de aplicação de outro. Como entender, por exemplo, que a 
internação compulsória fere o direito à liberdade, se na verdade, busca concretizar 
o direito à vida? Significa dizer que a não internação compulsória (omissão estatal) 
para proteger a liberdade criaria uma situação de risco à vida, integridade física e 
mental, e à dignidade da criança e adolescente. 

Neste sentido, ao intérprete cabe a busca do sentido constitucional, na relação entre 
o texto e o fato. Se a concretização do direito à vida (superior por excelência) além da 
proteção à integridade e dignidade parecem ser o ideal constitucional, há que se afas-
tar as opiniões alheias que, ingenuamente, permitiriam na prática a continuação do 
status quo ante, prolongando o risco que constitucionalmente se deseja evitar.

Aplicando-se os princípios otimizantes do método hermenêutico-concretizador, em 
nome da unidade da constituição, não se pode conceber que a mesma norma seja 
utilizada para fundamentar opiniões díspares, a não ser que se parta de uma leitu-
ra fragmentada e descontextualizada da letra constitucional. Para tanto, qualquer  

análise constitucional feita pelo intérprete deve ser global, sistemática e harmoniza-
dora dos espaços sob tensão. E no caso em questão, qualquer obervação global da 
Carta Magna derruba por terra a pretensão de se tentar embasar a suposta inconstitu-
cionalidade da internação compulsória em dispositivos considerados isoladamente. 
No seu âmago, a proteção constitucional ao menor deve ser imediata na exata pro-
porção da urgência, com ênfase para os direitos mais elementares, como a vida, a 
integridade e a dignidade. Ainda que de forma isolada a liberdade pareça cerceada, 
na verificação constitucional unitária a internação compulsória realiza sistematica-
mente o catálogo de direitos fundamentais da criança e adolescente. 

Buscando-se também o efeito integrador, os critérios primazes devem favorecer a in-
tegração político-social, como os propostos acima, para o caso em questão. Dando-se  
máxima efetividade à norma constitucional, pode-se concluir pela internação com-
pulsória como um meio que confere maior eficiência aos valores fundamentais mais 
elementares, considerando a Constituição unitariamente. Especial relevância cabe 
ao princípio da concordância prática ou harmonização, que apregoa a coordenação e 
combinação entre os bens constitucionais supostamente em conflito como a vida, in-
tegridade e dignidade e a liberdade, evitando-se o sacrifício de uns em detrimento de 
outros, buscando-se (pela ponderação como adiante descrito) o balanceamento que 
resulte na maior eficácia constitucional. Considerando-se a força normativa da Cons-
tituição, não há como se enfrentar o problema da internação compulsória em questão 
sem a primazia na aplicação das normas constitucionais, razão pela qual limitou-se 
aqui a análise do problema ao nível constitucional. Da mesma forma, qualquer en-
frentamento do problema em análise sem passar pelo filtro constitucional deve ser 
desconsiderado, dando-se preferência aos sentidos buscados pelo Constituinte, con-
forme o princípio da interpretação das leis conforme a Constituição.

o acolhimento compulsório e o princípio da proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade e seus elementos – necessidade, adequação e pro-
porcionalidade em sentido estrito – como instrumento de resolução de colisões entre 
valores tutelados constitucionalmente demonstra-se bastante eficiente na abordagem 
da internação compulsória de menores adictos em situação de rua.
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Para tanto, tendo em vista o potencial conflito entre os direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes, é preciso indagar, em primeiro lugar se a medida (internação 
compulsória) é adequada, isto é, tecnicamente idônea para a finalidade almejada (a 
proteção à vida, integridade e dignidade dos menores). Ora, é indubitável que jogados 
nas ruas e sarjetas dos centros urbanos os jovens se submetem aos riscos da situação  
em si, que são potencializados pelo vício descontrolado de drogas de alto poder en-
torpecente como o crack, de longe a mais utilizada nesse contexto. Em sua grande 
maioria, estes menores são consumidos e dominados pela necessidade de utilizar 
mais drogas, não raras vezes praticando atos infracionais para sustentar o vício, e não 
poucas vezes sendo vítimas de crimes sexuais e de homicídios. 

Destarte, em que pese respeitável argumentação contrária, parece-nos muito claro que 
a medida é apta ao fim destinado: tirar o menor da situação de rua, tratá-lo com médi-
cos, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, e com isso tentar reverter o horrível 
quadro existente. Se é verdade que nem sempre a medida é bem sucedida, também  
o é que sua execução realiza o mandamento constitucional de atenção e cuidado com 
a criança e adolescente e constitui obrigação estatal. Enquanto recolhido (ainda que 
compulsoriamente) e tratado o menor terá minimizados os danos do vício e os riscos 
da situação de rua. Além disso, há uma grande possibilidade de identificação das 
famílias e até do retorno ao convívio doméstico. Com isso, mesmo sem se ignorar a 
possibilidade da recidiva, está-se a apontar uma solução e a se demonstrar de for-
ma concreta, e não apenas demagógica, que há luz no fundo do túnel e uma vida  
melhor é possível.

Àqueles que argumentam que a internação não poderia ser compulsória, pergunta-se: 
será que uma simples admoestação verbal irá convencer um jovem (por vezes criança)  
submetido ao último degrau da decadência humana, sem quaisquer condições de 
racionalidade, dominado pela narcose alucinógena e pelo entorpecimento dos sen-
tidos que toma de assalto sua capacidade cognitiva, até completar o ciclo mortífero 
com o seu óbito? 

Além de adequada, a internação compulsória é necessária, por ser a medida menos 
gravosa para se alcançar o resultado eficaz: tirar das ruas o menor usuário de drogas 
e mostrar-lhe que há esperança, com um mínimo de dignidade.

Argumenta-se que a tal medida “é questão de saúde pública”, “assunto que deve ser 
planejado”, e que o dever do Estado é “acolher, não recolher”. Fala-se também em “dis-
torção da previsão constitucional” e “vilipêndio acintoso” dos direitos dos menores,  
“maquiagem social”, “faxina”, “medida higienista” etc. Entretanto, nenhum dos de-
tratores aponta medida alternativa aplicável a curto prazo, que não seja o retorno à 
omissão estatal. Tal verborragia fluente em criticar e estéril em apresentar soluções, 
fixa-se em paliativos de forte conteúdo poético e questionável aplicação prática. 

Como se está a demonstrar, a internação compulsória de menores em situação de rua 
usuários de drogas representa hoje a mais urgente necessidade de intervenção estatal,  
na realização do postulado constitucional da absoluta prioridade e da doutrina da 
proteção integral. Engana-se claramente quem pensa simplisticamente ser apenas um 
problema de saúde pública, que se resolveria, quiçá, contratando-se mais médicos. Na 
verdade as consequências imediatas de se ter menores em situação de rua utilizando  
drogas de alto poder destrutivo, coloca em altíssimo grau de risco a vida e integridade 
dos infantes, além de afetar diretamente a segurança pública da população. Ora, um 
menor em situação de rua que é vítima de violência sexual ou assassinado por dívida 
de tráfico é apenas uma questão de saúde pública? Um menor que pratica atos infra-
cionais, por vezes de forma violenta, para obter dinheiro que sustente o vício é apenas 
uma questão de saúde pública?

Destacando-se ainda que a pesquisa Datafolha citada acima apontou que, no caso 
de São Paulo, os usuários de crack em sua maioria vivem nas ruas (77%), consomem 
uma média diária de 9,4 pedras, o que totalizaria 282 pedras por mês, ao custo mé-
dio de R$ 87,00 por dia, perfazendo cerca de R$ 2.610,00 mensais. Como se trata de 
uma epidemia nacional, a realidade de outras cidades não é muito diferente, o que se 
nos mostra como um quadro aterrorizante. Qual o efeito deste consumo absurdo na 
fisiologia de um adolescente? Como se obter consideráveis quantias – mais de quatro 
salários mínimos por mês – para o sustento do vício, senão às custas de delitos e atos 
infracionais?

Por fim, na análise da proporcionalidade em sentido estrito percebe-se que a inter-
nação coletiva de menores adictos em situação de rua corresponde a um equilíbrio, 
uma proporção comparativa entre os meios utilizados e o fim colimado, ou seja, há  
simetria entre a necessidade de se proteger a vida, a integridade e a dignidade, valo-
res concretamente ameaçados e necessidade do recolhimento compulsório. 
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Embora à primeira vista a medida possa soar indesejável, há coerência na relação 
meio/fim entre o momentâneo cerceamento da vontade (comprometida pelo vício) e 
da liberdade e a necessidade de se proteger bens mais valiosos (a vida, integridade e 
dignidade).

A dupla função do princípio da proporcionalidade também deverá ser observada: a 
proibição da proteção insuficiente (untermassverbot) impõe ao estado uma atuação  
comissiva – um fazer necessário – oposto à tradicional inércia, a fim de proteger  
os menores usuários de drogas em situação de rua. Noutro extremo, a proibição do 
excesso (übermassverbot) impede que a ação estatal se desvirtue, convertendo-se 
em abusos ou ilícitos. O que se busca, pois é um ponto de equilíbrio entre ambos, 
que legitime a aplicação das medidas restritivas do âmbito de proteção dos direitos 
fundamentais.  

a ponderação dos bens e valores envolvidos no conflito

A técnica jurídica da ponderação (balancing) aplicável a casos de tensão entre valores 
fundamentais, busca uma decisão adequada às circunstâncias do caso concreto sem 
ser mera casuística, constituindo-se importante ferramenta teórica para se concluir 
que a internação compulsória de menores usuários de drogas em situação de rua é a 
melhor forma de realização dos direitos fundamentais da criança e adolescente nesta 
específica situação de risco. 

O balancing process que, como demonstrado acima, não se confunde com a interpre-
tação da norma, elabora critérios técnicos de ordenação, a partir de dados normativos 
e fáticos para a justa solução do conflito. Como o problema em questão indaga acerca 
da prevalência de uns direitos fundamentais e da intensidade da restrição a alguns 
valores para realizar outros, no primeiro teste que se faz, constata-se a razoabilidade 
da medida questionada (a internação compulsória). 

Numa hierarquia axiológica e dinâmica, pode-se conferir maior peso ou valor a alguns 
direitos fundamentais. Nesse caso não é difícil concluir que valores como a vida, a 
integridade física, sexual e mental e a dignidade da pessoa em desenvolvimento pre-
valecerão sobre a breve e momentânea restrição aos direitos de liberdade e vontade 
(esta na maioria das vezes comprometida), desde que esse cerceamento seja realizado 
na medida mínima necessária para a realização daqueles direitos mais elementares.  

tratamento jurisprudencial

Apesar de ser uma novidade, o tema da internação compulsória de menores em situa-
ção de rua usuário de drogas já vem sendo enfrentado pela jurisprudência brasileira, 
que tem sido favorável à medida, reconhecendo não somente sua constitucionalida-
de, mas recomendando sua realização. 

Em primeiro lugar, acerca da possibilidade da internação compulsória em si, desde a 
promulgação da lei 10.216/2001, ela é possível, como bem reconhece a jurisprudência  
do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFI-
CAÇÃO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 
PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI 10.216/2001 - EXISTÊNCIA, NA 
ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOS-
PITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES 
EXCEPCIONAIS - EXAME DE PERICULOSIDADE E INEXISTÊNCIA DE CRIME IM-
PLICAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - VEDAÇÃO PELA VIA DO PRESENTE REMÉDIO 
HEROICO -  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONHE-
CIDO PARA DENEGAR A ORDEM.

[...]

II - A internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou 
indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como úl-
timo recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.

III - São modalidades de internação psiquiátrica: a voluntária, que é aquela que 
se dá a pedido ou com o consentimento do paciente (mediante declaração assi-
nada no momento da internação); a involuntária, que é a que se dá sem o consen-
timento do usuário e a pedido de terceiro; e, por fim, a internação compulsória, 
determinada por ordem judicial.

IV - Não há constrangimento ilegal na imposição de internação compulsória, no 
âmbito da Ação de Interdição, desde que baseada em parecer médico e funda-
mentada na Lei 10.216/2001. Observância, na espécie.
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V -  O art. 4º da Lei nº 10.216/2001, fruto de uma concepção humanística, traduz 
modificação na forma de tratamento daqueles que são acometidos de transtor-
nos mentais, evitando-se que se entregue, de plano, aquele, já doente, ao sistema 
de saúde mental.

VI - Todavia, a ressalva da parte final do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, dispensa 
a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da 
insuficiência de tais medidas.

Hipótese dos autos, ocorrência de agressividade excessiva do paciente.

VII -  A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame 
aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.

VIII - Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário conhecido para denegar 
a ordem.

(HC 130155/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
04/05/2010, DJe 14/05/2010)8 

Em outro caso, embora não se trate especificamente de caso de menor em situação 
de rua por uso de drogas, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que em caso de risco 
à vida, cabe internação compulsória de menor para tratamento médico de urgência, 
tendo legitimidade extraordinária o Ministério Público por se tratar de direito à saúde 
individual mas indisponível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNA-
ÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO MÉDICO E ATENDIMENTO DE URGÊN-
CIA – MENOR GESTANTE – AMEAÇA DE ABORTO – RISCO À VIDA – DIREITO À 
SAÚDE: INDIVIDUAL E INDISPONÍVEL – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
PARQUET – ART. 127 DA CF/88 – PRECEDENTES.

1. O tema objeto do presente recurso já foi enfrentado pelas Turmas de Direito 
Público deste Tribunal. O entendimento esposado é de que o Ministério Públi-
co tem legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo 

8  Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp> acessado em 29/06/2012. 9   Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp> acessado em 29/06/2012.

quando a ação vise a tutela de pessoa individualmente considerada (art. 127, 
CF/88). Precedentes.

2. Nessa esteira de entendimento, na hipótese dos autos, em que a ação visa ga-
rantir o tratamento, em caráter de urgência, à menor gestante, há de ser mantido 
o acórdão a quo que reconheceu a legitimação do Ministério Público, a fim de 
garantir a tutela dos direitos individuais indisponíveis à saúde e à vida.

Recurso especial improvido.

(REsp 856.194/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, jul-
gado em 12/09/2006, DJ 22/09/2006, p. 261) 9

Neste caso, a lógica permite concluir que em caso de menor, o direito à vida e integri-
dade é axiologicamente superior ao seu direito à liberdade e vontade, permitindo-se 
a internação compulsória. 

Na maioria dos estados brasileiros, os Tribunais de Justiça em julgados recentes já 
enfrentaram o tema, concluindo pela sua legitimidade. Veja-se o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro:

0026214-35.2010.8.19.0014 - REEXAME NECESSARIO DES. GABRIEL ZEFI-
RO - Julgamento: 21/05/2012 - DECIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL REEXAME 
NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR DE IDADE USUÁRIO DE 
DROGAS PESADAS. NECESSIDADE PREMENTE DE COLOCAÇÃO DO INFANTE 
EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMI-
CA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CORRETAMENTE PROLATADA. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BASE JURÍDICA DA PRETENSÃO. DIREITO À VIDA E 
À SAÚDE. PRIORIDADE DE DEFESA DOS INTERESSES DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EX VI DO 
ART. 557, CAPUT, DO CPC, PORQUANTO O DECISUM SUBMETIDO AO ÓRGÃO 
FRACIONÁRIO ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DESTA CORTE. APLICAÇÃO AUTORIZADA, SEGUNDO O VERBETE 
DE SÚMULA 53 DESTE TRIBUNAL ESTADUAL.10
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No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011866-77.2009.8.26.0361 COMARCA: MOGI DAS CRUZES 
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES APELADO: EDSON CAMPOS 
DE PAULA Juíza de 1ª Instância: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Internação compulsória 
de dependente químico e em álcool, cocaína e crack em clínica especializada 
às expensas da Municipalidade Impossibilidade econômica do genitor em arcar 
com o tratamento do filho interditado - Sentença de procedência Decisão manti-
da Inteligência do artigo 196 da Constituição da República Recurso improvido.11

Idêntico posicionamento tem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Número: 70046589776 Tribunal: Tribunal de Justiça do RS Seção: CIVEL Tipo 
de Processo: Apelação Cível Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível Decisão: Mo-
nocrática Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves Comarca de Origem: 
Comarca de Campo Bom.

Ementa: ECA. DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA 
COMPULSÓRIA. ADOLESCENTE USUÁRIO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DE-
FESA. INOCORRENCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. CONDE-
NAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABI-
MENTO. 1. Inexiste o cerceamento de defesa apontado pelo Município, quando 
a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado 
médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a ativi-
dade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das 
partes. 2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento 
de que necessita o adolescente, cuja família não tem condições de custear. 3. A 
responsabilidade dos entes públicos é solidária e há exigência de atuação in-
tegrada do Poder Público como um todo, isto é, UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO  
para garantir a saúde de crianças e adolescentes, do qual decorre o direito ao 
tratamento de que necessita o menor, consoante estabelecem os art. 196 da 
Constituição Federal e art. 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

10   Disponível em <http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw> acessado em 29/06/2012.
11 Disponível em <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do> acessado em 29/06/2012.

4. É solidária a responsabilidade dos entes públicos. Inteligência do art. 196 da 
CF. 5. Descabe impor ao Município o pagamento das custas processuais. Inte-
ligência do art. 1º, da Lei Estadual nº 13.471/10, que introduziu alteração na 
redação do art. 11, da Lei Estadual nº 8.121/85. Recurso do Município provido 
em parte e desprovido o recurso do Estado. (Apelação Cível Nº 70046589776, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vas-
concellos Chaves, Julgado em 27/12/2011)Data de Julgamento: 27/12/2011Pu-
blicação: Diário da Justiça do dia 17/01/2012. 12

Por fim, esta é a mesma orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MENOR VÍCIADO EM CRACK - INTER-
NAÇÃO COMPULSÓRIA - OPINIÃO EMITIDA POR ÓRGÃOS TÉCNICOS ACONSE-
LHANDO A INTERNAÇÃO - AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA VÁLIDA APONTADA 
NOS AUTOS - PROVIMENTO DO RECURSO. - Deve ser acatada a sugestão tanto 
dos profissionais da CEPAI, como do Ministério Público, que entenderam que a 
internação do menor naquele hospital (já efetivada) não bastou ao tratamento 
que lhe é necessário, e que deveria ser internado, mas em hospital ou clínica psi-
quiátrica destinada à recuperação de dependentes químicos existente no Estado 
de Minas Gerais e conveniada ao SUS, pois só assim poderia ser efetivamente 
assistido e ter o seu vício tratado. - O problema do uso de drogas (crack, em espe-
cial) é atualmente uma questão de inadiável relevância e importância social, que 
requer permanente e cada vez mais aguda atenção das entidades federadas, em 
todos os níveis de governo, estas que não se podem esquivar das obrigações que 
lhes são constitucionalmente traçadas, sob o argumento (sempre invocado) da 
ausência de estrutura física, de pessoal ou de projetos e/ou ações de implemen-
tação de uma política de prevenção, tratamento e recuperação de dependentes 
químicos. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0134.11.002747-8/001 
- COMARCA DE CARATINGA - AGRAVANTE(S): LUCIMAR VALTAIR DA SILVA E 
OUTRO(A)(S) - AGRAVADO(A)(S): ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. 
SR. DES. WANDER MAROTTA

12  Disponível em <http://www.tjrs.jus.br/busca> acessado em 29/06/2012.
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Pelo exposto, constata-se, em síntese, que para a jurisprudência: 

a) a internação compulsória é possível a partir da lei 10.216/2001, desde que de-
monstrada a sua necessidade; 

b) em caso de risco à vida de menor, cabe sua internação compulsória para trata-
mento médico de urgência, tendo legitimidade extraordinária o Ministério Público 
por se tratar de direito à saúde;

c) a internação compulsória, determinada judicialmente, de menor usuário de dro-
gas pesadas para tratamento em clínica especializada em dependência química é 
a realização da proteção constitucional do direito à vida e à saúde, e prioridade na 
defesa dos interesses da criança e adolescente;

d) no caso de dependência química por uso abusivo de drogas, há solidariamente 
entre os entes estatais na responsabilidade pela urgente e necessária internação 
compulsória, especialmente a municipalidade;

e) a internação compulsória para tratamento de toxicomania é dever estatal, por 
força da norma do art. 196 da Constituição Federal, tendo o Ministério Público le-
gitimidade para o seu requerimento judicial ainda que se trate de pessoa adulta.

Conclusão

Em conclusão, o acolhimento compulsório de menores em situação de rua usuários 
de drogas longe de ser inconstitucional, é uma medida eficaz de cumprimento dos 
mandamentos previstos na Constituição Federal, especialmente no seu art. 227.

É claro que, em atendimento ao princípio da proporcionalidade em sua dupla função, se 
o Estado se omite enquanto milhares de menores adictos de drogas pesadas e devasta-
doras, como o crack, vivem em situação de mendicância, e em conflito com a lei, há uma 
clara omissão (ou proteção insuficiente) proibida, tornado o não fazer estatal ilícito. 

Aqui cabe o papel imprescindível do Ministério Público na provocação judicial dos 
gestores públicos para a sindicação das prestações estatais positivas, através de ações 
civis públicas e outros instrumentos legais. A partir do momento em que se conclui 
que a internação compulsória de menores em situação de rua usuários de drogas é 
uma forma eficiente de se tutelar os direitos fundamentais à vida, saúde, integridade 
e dignidade, logo, é dever do estado providenciá-la a contento. Em sua inércia, cabe 
ao Ministério Público exigir este conteúdo prestacional em juízo, competindo ao Po-
der Judiciário determinar sua execução, sob as penas da lei. 

Tratando-se de direitos que abarcam o mínimo existencial, não é caso de escusa es-
tatal, nem mesmo sob a alegação da reserva do possível, pois como bem sintetizou o 
Ministro Celso de Mello no julgamento do AgRg no RE 271.286-8/RS:

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem 
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 
organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa 
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas ex-
pectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infideli-
dade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. [...].13

Por outro lado, ainda no contexto do princípio da proporcionalidade, deve se atentar 
para a proibição do excesso. Logo, as medidas restritivas decorrentes da internação 
compulsória serão aplicadas em nível minimamente necessário, adequado e simétrico  
à proteção que se visa a obter. As entidades que recebem os menores para o tratamento  
deverão ser adequadas, nos termos da legislação pertinente, para recebê-los com 
condições dignas e humanitárias. Apesar do cerceamento inevitável da liberdade e 
da vontade – já que um simples convite seria totalmente ineficiente – na internação 
compulsória de menores adictos em situação de rua, para a necessária proteção da 
vida, saúde, integridade e dignidade, outros direitos fundamentais, cuja restrição não 
seja necessária deverão manter seu conteúdo intacto, sempre tendo em vista a opção 
pela menor restrição possível. 

13  Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE+271286%29&pagina=2&base=baseAcord

aos> acessado em 28/06/2012.
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Aqui, novamente, cabe ao Ministério Público, a exemplo do que já existe em rela-
ção a outras entidades de acolhimento de menores, a responsabilidade pela fisca-
lização institucional, buscando a responsabilização judicial e administrativa de  
eventuais abusos.

Por fim, concluímos que há uma longa luta pela efetivação plena de políticas públicas 
em prol da criança e do adolescente em todo o país, especialmente os marginalizados  
e vítimas fáceis do tráfico de drogas, por vezes parecendo hercúlea e quixotesca a 
tarefa ministerial. Parafraseando a conhecida afirmação do dramaturgo tcheco 
Vaclav Havel, a luta é necessária, não apenas porque vai dar certo, mas principalmente  
porque vale a pena!
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limitar a atuação do MP: uma reflexão para ultrapassar a ideia 
maniqueísta do confronto entre a decente sociedade e os 
indecentes perseguidores do ministério Público

Introdução

Mesmo que grande parte da população brasileira desconheça a história do Ministério 
Público e tampouco conheça a integralidade das suas atribuições, é inegável que, a 
partir da década de 90 do século XX, passou a contar com uma instituição diferente 
daquela com a qual havia se acostumado.  

O Ministério Público social, então idealizado no Encontro Nacional realizado em Flo-
rianópolis, no ano de 1982, atuante e parceiro para extirpar as causas que sempre 
geraram todas as incivilidades e o enorme mal estar decorrente da abissal injustiça 
social no país, tornou-se real. 

Qualquer pesquisa em fonte aberta de informação ensejará ao pesquisador o reco-
nhecimento, substancializado pelo acervo de julgados produzidos ao longo dos últi-
mos 20 anos, de que foi operada uma gigantesca transformação no sistema de justiça 
no Brasil a partir da reprogramação institucional ditada pela Constituição de 1988 
para o Ministério Público.

De reconhecido acusador no processo penal e de rotineiro fiscal da lei no processo 
civil, os membros do Ministério Público comprometeram-se – mente e coração – com 
a defesa dos interesses indisponíveis para uma efetiva e real promoção da justiça, 

1 Márcia Aguiar Arend é integrante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina desde abril de 1983. É mestre e doutora pela Universidade 

Federal de Santa Catarina e Promotora de Justiça, titular da 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José. 
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afeiçoados à crença de servir à sociedade de direitos no interior do denominado Esta-
do Democrático de Direitos.

Evidentemente, a pretensão deste artigo não é ocupar o leitor com encômios ao Mi-
nistério Público. O que nos anima ao desafio da escritura, para além de um enfoque 
acadêmico ou polêmico, é desenvolver uma análise que nos habilite a conhecer, para 
compreender, por quais motivos as inúmeras forças do poder político estão tecendo 
toda uma argumentação para reduzir-lhe a atuação, especialmente na área da inves-
tigação criminal e na da improbidade administrativa, não obstante o reconhecimento 
da positiva atuação da instituição. 

A atuação do Ministério Público, por si mesma, passou  
a ser um problema? 

O signo problema é, realmente, polissêmico. Ultrapassada aquela clássica significa-
ção haurida da ciência matemática com a qual compreendemos o signo como sendo 
uma questão proposta para que se lhe dê solução, e ainda aquela de ser uma questão 
não solvida e que se torna objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimen-
to, há também a possibilidade de adotar a palavra “problema” para significar qual-
quer questão que dê margem à hesitação ou à perplexidade, em face da dificuldade 
de explicar ou mesmo de resolver, como são as questões filosóficas, religiosas, so-
ciais e econômicas. Há ainda a adoção do signo “problema” no âmbito da psicologia, 
significando conflito afetivo que impede ou afeta o equilíbrio psicológico do indiví-
duo, sendo muito comum significar desafio a superar ou mesmo quando se pretende 
designar uma situação insuperável.

Seja como for, o certo é que não há existência sem problemas e, de igual modo, não 
há experiência ou instituição humana que não tenha que enfrentar problemas. Logo, 
ao signo problema pode-se adicionar toda a sorte de substantivos e de adjetivos de 
modo a melhor identificar a natureza, a gênese e até as condições de possibilidades 
de solução, ou mesmo a inevitabilidade do que não é resolvido nunca.

Um problema político, portanto, poderia ser definido como uma questão cuja solução 
enseja uma decisão política, assim como poderia representar uma questão geradora 
de hesitação ou perplexidade.

A atuação do Ministério Público, quando circunscrita ao processo penal contra as 
parcelas mais débeis da população brasileira, e que historicamente figuraram como 
réus, nunca foi entendida como problema político e nunca incomodou as estruturas 
do poder político.

Punir os pobres era mesmo a vocação de todo o sistema de justiça do país, tendo sido 
o Ministério Público, assim como as demais instituições integrantes do sistema de 
justiça, parceiro eficiente daquele tempo de exclusiva criminalização da pobreza.

A horizontalização da persecução criminal, com forte possibilidade de atingir sujei-
tos não integrantes da clientela da justiça penal, fruto da independência política dos 
membros do Ministério Público e também consequência da densificação cotidiana 
dos compromissos constitucionais assumidos pela instituição a partir de 1988, pas-
sou a constituir um terrível incômodo a estes novos personagens e, de igual modo, 
passou a constituir um problema para ser estancado. 

Em meio a essa organizada empreitada para contenção das atribuições do Ministério 
Público e para enfraquecê-lo em seus poderes e independência, a reação no interior 
da instituição trilha aquela habitual racionalidade focada no paradoxo de que, mal-
grado todas as forças contrárias à instituição, remanesceria o apoio do que se costu-
ma chamar de opinião pública.
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A sociedade do espetáculo e do gozo. A sociedade sem borda,  
que não suporta limites

É exatamente aqui que avulta o equívoco. O que chamamos “opinião pública” – que 
não é necessariamente a do respeitável público, e sim a opinião publicada de parce-
las interessadas na pulverização de uma falsa verdade – merece uma imediata resig-
nificação de molde a permitir uma transformação no nosso modo de compreender os 
nossos problemas e, assim, implementar uma reação eticamente elevada e operacio-
nalmente eficiente.

Há a psicose de uma imprensa que diz demais e produz um excesso de incoerências, 
provocando uma perda de sentido entre o que é dito e o que é interpretado pelo leitor 
ou ouvinte. A psicose produzida pela comunicação excessiva manipula mentalmente 
as pessoas, aprisionando-as ao discurso estabelecido.

Com efeito, estamos vivendo uma nova sociedade, constitutiva de uma nova realida-
de de demandas e de comportamentos. Constatamos as dificuldades dos sujeitos de 
hoje em dia, sejam pessoas, sejam instituições, de dispor de balizas tanto para tornar 
mais claras as tomadas de decisões, quanto para analisar as situações com as quais 
se defrontam. E com o Ministério Público acontece o mesmo fenômeno.

Pertinente neste espaço a substanciosa indagação do psicanalista francês  
Charles Melman: 

“Seriam surpreendentes, num mundo caracterizado pela violência, tanto na escola 
quanto na Cidade, uma nova atitude diante da morte (eutanásia, decadência dos 
ritos...), a demanda do transexual, os acasos dos direitos da criança, as obrigações, 
até mesmo os diktats do econômico, as adições de todos os tipos, a emergência de 
sintomas inéditos (anorexia masculina, crianças superativas...), a tirania do consen-
so, a crença nas soluções autoritárias, a transparência a qualquer preço, o peso do 
midiático, a inflação da imagem, o endereçamento ao direito e à justiça como “paus 
para toda obra” da vida em sociedade, as reivindicações das vítimas de todo o gêne-
ro, a alienação no virtual (jogos eletrônicos, Internet...), a exigência do risco zero?2 

2 MELMAN, Charles. O Homem sem gravidade: gozar a qualquer preço. Trad. Sandra Regina Felgueiras. Companhia de Freud, 2003.p. 10.

Confrontados com toda esta variedade de questões devemos nos sentir desafiados 
para além da produção de novos conhecimentos – solução costumeira para aque-
les que buscam a sonhada tranquilidade também para esse novo mundo. Devemos 
admitir, então, que estamos num tempo singular, sem precedentes na história, em 
meio ao qual a compatibilidade entre os excessos da economia liberal incrementa-
ram a racionalidade indolente de sujeitos sem subjetividade, que inclusive admitem 
o apagamento do próprio passado, tudo para poder desfrutar, sem qualquer tipo 
de limite ou restrição, do prazer. Prazer que para ser pleno exige ainda ser exibido, 
mostrado, espetacularizado.

Tudo precisa ser mostrado de forma espetacular, inclusive a violência. E mesmo as 
instituições, ambicionando o desejado apoio popular, acabam sendo seduzidas pela 
vaidade de se tornarem ambientes geradores de espetáculo.  Convive-se com a máxi-
ma de que não se mostrando, não se existe (ou mostro-me, logo existo). 3

Inúmeros pensadores contemporâneos4, sociólogos, antropólogos e psicanalistas 
debruçam-se sobre este momento protraído na vida da sociedade contemporânea, no 
qual há o predomínio da referência objetal. E como elucida Charles Melman5, o obje-
to, contrariamente ao ideal, para ser convencido, exige que não se pare de satisfazê-
-lo. Tudo isso vai constituindo um sujeito que se tem apenas como titular de direitos, 
que não se conforma com as restrições de gozo, com os limites e, muito menos, com 
as leis ou com instituições cujos agentes representem o policiamento do prazer ou o 
risco da redução do desejo. 

Certamente, nem Marx chegou a supor ser possível a vitória proletária do gozo, a 
igualação dos indivíduos por meio da equiparação da mesma carga de desejo por coi-
sas. E deste modo, o triunfo do desejo por objetos acaba por impor o estabelecimento 
de um direito à satisfação integral e perfeita dos desejos que, não o sendo, geram os 
múltiplos sofrimentos e depressões, tão frequentes e comuns, independentemente 
da classe econômica dos seus portadores. 

3 Daí emerge a justificativa para as exigências correicionais das cartografias da eficiência funcional, por meio da apresentação dos mapas 

de produtividade. Tudo amalgamado à premissa de que mais atuações processuais, no interior do espraiado sistema de justiça, implica o re-

conhecimento popular de uma espetacular grandeza das instituições e de seus membros. E também eles se ultrapassam na ânsia de serem 

espetaculares.
4 Refiro-me a Zigmunnt Baumann, Boaventura de Souza Santos, Jean- Pierre Lebrum, Alain Ehrenberg, Antoine Garapon, Luiz Alberto Warat, 

Paul Ricouer, dentre tantos outros. 
5 Ob.cit, p. 41
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E é assim, em meio a esse novo homem, original se comparado aos seus ascendentes, 
que temos essa diferente e assustadora sociedade cujo traço identitário, e mesmo de 
pertinência, radica na ânsia generalizada do prazer, e na insuportabilidade de limi-
tes ou de restrições. O pior é que, seguindo a matriz discursiva de que o direito deve 
acompanhar a evolução dos costumes, vemos sua propensão para legitimar as mais 
excêntricas exigências, entendidas, inclusive, como próprias da subjetividade.

Da subjetividade objetística à naturalidade do proibido

Já vivemos um tempo em que não se tinha dúvida de que ingressar na vida era sinô-
nimo de submeter-se a regras. É evidente que, tanto naquele tempo, como no que 
ora corre, a submissão às normas atende a uma lógica de poder. Ou seja, mesmo que 
haja uma identidade comum entre todos que ilimitadamente desejam coisas, rema-
nesce uma parcela reduzida de indivíduos, considerando-se a totalidade do tecido 
social, que desfruta, realmente e com intensidade, do poder do dinheiro. E é esta 
parcela, que age, organizadamente, para a supressão de limites, para a naturalidade  
do proibido.

O Ministério Público apresenta-se, portanto, como o antagonista desta pretensão. 
Luta pela prevalência dos princípios Republicanos e Democráticos e estes albergam 
toda a gama de conquistas civilizatórias que implicam o estabelecimento de limites, 
seja ao Estado, super estrutura, seja aos administrados.

Em meio a esta luta institucional para o resgate dos valores ético-morais da adminis-
tração pública, da democracia não só política, mas também social, vão sendo ataca-
dos muitos interesses de políticos, de banqueiros, de elites encasteladas nos negó-
cios da administração pública, nessa ambiência negociocrática que se esparge, sem 
freios, entre os poderes do Estado brasileiro.

Reduzir ou dificultar a atuação do Ministério Público constitui assim, uma orga-
nizada e fortalecida estratégia de domesticação da instituição para que a “lógica  

irracional da ganância”6 não tenha limites. Para que o gozo desta parcela da socieda-
de não seja obstado, enquanto o restante da sociedade, incitada a considerar abusiva 
a atuação institucional, não se mostra solidária aos anseios do Ministério Público. 

E assim, voltam-se contra a instituição todos os acostumados a misturar o dinheiro 
público ao privado, todos os acostumados à impunidade, todos os que sempre foram 
parceiros da desigualdade, da manutenção de privilégios econômicos e processuais. 
E até aqueles que antes se utilizavam da autoridade ética do Ministério Público para 
conquista de espaço político, e que agora, na condição de governantes, ou de seus 
apoiadores, entendem que é mais seguro conter e limitar o agir investigativo de Pro-
motores e Procuradores de Justiça. 

O fato é que onde nasce o perigo, nasce igualmente, o espírito que nos habilita ao 
salvamento, desde que compreendamos suas causas, suas nuances. As restrições à 
atuação do Ministério Público exigem o reconhecimento de que estamos em meio 
a uma nova sociedade, com novas pretensões e que ela mesma é que abriga os  
nossos opositores. 

6 Expressão discutida na obra de  DRUCKER, Peter. O Melhor de Peter Drucker: a sociedade. Trad. De edite Scrilli. São Paulo: Nobel, 2002.
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as limitações da lei de responsabilidade Fiscal no 
desenvolvimento do ministério Público contemporâneo

Introdução 

A Constituição de 1988 atribui o status de órgão constitucional independente ao  
Ministério Público, não vinculado nem subordinado a qualquer dos Poderes da Repú-
blica, senão somente à Constituição e ao ordenamento jurídico (arts. 127, §§ 2º a 6º e 
128, §§ 1º a 5º). A autonomia institucional (administrativa, financeira, orçamentária) 
que assegura a efetiva independência funcional do Ministério Público - e se refere ao 
próprio órgão, não se confundindo com a independência funcional de seus membros 
(art. 127, § 1º)2  - foi reafirmada com a instituição ao Conselho Nacional do Ministério 
Público, (art. 130-A, Constituição, na Emenda n. 45/04), a quem compete, sem pre-
juízo da fiscalização do Tribunal de Contas, o controle da atuação administrativa e 
financeira do Ministério Público.

 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00) que visa estabele-
cer o equilíbrio da gestão financeira e orçamentária de entidades e órgãos públicos, 
não desprezou a autonomia do Ministério Público, tratando-o de maneira compatível 
com o seu perfil constitucional. A guisa de exemplo, o limite de despesa com pesso-
al referente ao Parquet é disciplinado de forma autônoma em relação aos Poderes  
Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como o Tribunal de Contas (art. 20), pre-
vendo que a repartição dos limites globais de despesa com pessoal na esfera federal 
é de 0,6% para o Ministério Público da União e na estadual 2% para o Ministério 
Público dos Estados (art. 20, I, d, e II, d).

1Wallace Paiva Martins Junior Promotor de Justiça (SP), Mestre e Doutor em Direito do Estado (USP) e Professor de Direito Administrativo (UNI 

SANTOS).
2José Afonso da Silva. Comentário contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2006, 2ª ed., p. 596. 
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Sem olvidar a posição singular do órgão, cuja atividade essencial é dependente de 
pessoal (membros e servidores) por ser eminentemente prestador de serviços (o que 
decerto consome a maior parte de seus recursos), serão examinadas algumas ques-
tões sensíveis decorrentes do impacto da responsabilidade fiscal na autonomia do 
Ministério Público. 

Autonomia financeiro-orçamentária do Ministério Público

A autonomia financeiro-orçamentária é garantida pela prerrogativa exclusiva de o Mi-
nistério Público elaborar sua própria proposta orçamentária, dentro dos limites da lei 
de diretrizes orçamentárias (art. 127, § 3º, Constituição Federal), que é encaminhada 
ao Chefe do Poder Executivo como peça componente da proposta orçamentária glo-
bal. O Ministério Público não tem poder para encaminhar isoladamente projeto de 
lei orçamentária, pois, “não obstante a autonomia institucional que foi conferida ao 
Ministério Público pela Carta Politica, permanece, na esfera exclusiva do Poder Exe-
cutivo, a competência para instaurar o processo de formação das leis orçamentárias 
em geral. A Constituição autoriza, apenas, a elaboração, na fase pré-legislativa, de 
sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes”3 . O 
exercício dessa autonomia, assim como das demais, requer conformidade com o esta-
belecido na própria Constituição da República, e, em especial, o contido no art. 169.  
As potenciais intervenções do Poder Executivo à fração da proposta orçamentária do 
Ministério Público são aquelas explicitamente articuladas na Constituição Federal 
(art. 127, §§ 4º e 5º), e que merecem interpretação restritiva. Elas se resumem na falta 
de apresentação da proposta no prazo fixado na lei de diretrizes orçamentárias ou 
na apresentação em desacordo com os limites estabelecidos na lei de diretrizes orça-
mentárias. No primeiro caso, é consentido ao Poder Executivo considerar os valores 
aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites da lei de 
diretrizes orçamentárias; no segundo caso, o Poder Executivo procederá aos ajustes 
necessários. Não é possível a imposição de limites de despesa com pessoal por lei de 

3 STF, ADI-MC 514-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-07-1991, m.v., DJ 18-03-1994, p. 5.164. 

iniciativa do Poder Executivo na execução orçamentária4  porque o § 6º do art. 127 ao 
proibir, no Ministério Público, a realização ou a assunção de despesas extrapolando 
os limites da lei de diretrizes orçamentárias, salvo as previamente autorizadas pela 
abertura de créditos suplementares ou especiais, não legitima essa interferência e, 
por essa razão, nem a Lei de Responsabilidade Fiscal poderia fazê-lo. 

 De qualquer maneira, o § 5º do art. 127 acrescentado pela Emenda Constitucional 
n. 45/04 revela ingerência indevida do Poder Executivo na esfera da autonomia ins-
titucional. Se a elaboração da proposta orçamentária conjunta, a ser apreciada pelo 
Poder Legislativo, não pode desobedecer as demais disposições da Constituição, es-
pecialmente as que estabelecem (ou mandam a lei estabelecer) restrições aos gastos 
públicos em prol do equilíbrio e da responsabilidade fiscal e a compatibilidade com 
a lei de diretrizes orçamentárias (arts. 163, I, 165, II e III, §§ 2º, 5º, 166 e §§ 3º, I e III, 
9º, 168, 169), é o Poder Legislativo competente para a preservação da conformidade 
da proposta com as normas constitucionais e infraconstitucionais - não bastasse o 
Poder Judiciário exercer o controle de constitucionalidade da lei orçamentária.

Reforça a autonomia a obrigação contida no art. 168 da Constituição, determinando 
ao Poder Executivo, até o dia 20 (vinte) de cada mês e nos termos de lei complemen-
tar, a entrega dos duodécimos dos recursos correspondentes às dotações orçamen-
tárias destinadas ao Ministério Público, inclusive os decorrentes de créditos suple-
mentares e especiais. O Poder Executivo não tem a prerrogativa de reduzir, limitar 

4 “Ação Direta de Inconstitucionalidade. CONAMP. Artigo 6º da Lei nº 14.506, de 16 de novembro de 2009, do Estado do Ceará. Fixação de 

limites de despesa com a folha de pagamento dos servidores estaduais do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do 

Ministério Público estadual. Conhecimento parcial. Inconstitucionalidade. (...) 3. O diploma normativo versa sobre execução orçamentária, 

impondo limites especialmente às despesas não previstas na folha normal de pessoal. Tais limites, conquanto não estejam disciplinados na lei 

de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, buscam controlar a forma de gestão dos recursos orçamentários já aprovados. 4. Se ao 

Ministério Público é garantida a elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, 

como preceitua o § 3º do artigo 127 da Constituição Federal, conclui-se que esse é o meio normativo próprio (idôneo) para a imposição de even-

tual contensão de gastos. A autonomia financeira não se exaure na simples elaboração da proposta orçamentária, sendo consagrada, inclusive, 

na execução concreta do orçamento e na utilização das dotações postas em favor do Ministério Público. Nesse ponto, o artigo 6º da Lei estadual 

nº 14.506/09 faz ingerência indevida na atuação do Ministério Público, uma vez que o limitador ali presente incide invariavelmente sobre 

despesas com pessoal devidamente amparadas por previsões na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, que não estampam 

qualquer ressalva a respeito. (...) 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar, com efeitos ex tunc, a 

inconstitucionalidade da expressão ‘e do Ministério Público Estadual’ contida no art. 6º da Lei nº 14.506, de 16 de novembro de 2009, do Estado 

do Ceará” (STF, ADI 4.356-CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, 09-02-2011, v.u., DJe 12-05-2011). 

“A autonomia financeira não se exaure na simples elaboração da proposta orçamentária, sendo consagrada, inclusive, na execução concreta do 

orçamento e na utilização das dotações postas em favor do Poder Judiciário. O diploma impugnado, ao restringir a execução orçamentária do 

Judiciário local, é formalmente inconstitucional, em razão da ausência de participação desse na elaboração do diploma legislativo” (STF, ADI 

4.426-CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, 09-02-2011, v.u., DJe 18-05-2011). 
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ou bloquear a entrega ou o repasse dos duodécimos orçamentários a que fazem jus 
os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público, por infringência à auto-
nomia financeira constitucionalmente assegurada5. Esse repasse duodecimal é uma 
“garantia de independência, que não está sujeito à programação financeira e ao fluxo 
de arrecadação” porquanto configura ordem de distribuição prioritária de satisfação 
das dotações orçamentárias consignadas, como julgado6 .

Por fim, ao Ministério Público podem ser consignadas dotações orçamentárias oriun-
das do art. 98, § 2º, da Carta Magna, pois, como decidido, “o produto da arrecadação 
de taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro não está restrito ao reapa-
relhamento do Poder Judiciário, mas ao aperfeiçoamento da jurisdição. E o Ministério 
Público é aparelho genuinamente estatal ou de existência necessária, unidade de ser-
viço que se inscreve no rol daquelas que desempenham função essencial à jurisdição 
(art. 127, caput, da CF/1988). Logo, bem aparelhar o Ministério Público é servir ao 
desígnio constitucional de aperfeiçoar a própria jurisdição como atividade básica do 
Estado e função específica do Poder Judiciário”7.

Limitação de empenho e de movimentação financeira 

A Lei Complementar n. 101/00 estabelece que, na verificação bimestral da execução 
orçamentária, o prognóstico ou o efetivo descumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal constantes do anexo fiscal, que seja capaz de alterar a relação 
de equilíbrio entre receita e despesa, importa a adoção de limitação de empenho e 
de movimentação financeira (art. 9º) 8. Entretanto, é inconstitucional a previsão do 
art. 9º, § 3º, da Lei Complementar n. 101/00, determinando que, diante da mora no 
cumprimento do prazo para adoção das medidas (trinta dias subsequentes) acima 

5 STF, ADI-MC 37-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Francisco Rezek, 12-04-1989, v.u., DJ 23-06-1989; STF, MS 22.384-7-GO, Pleno, Tribunal Ple-

no, Rel. Min. Sydney Sanches, 14-08-1997, v.u., DJ 26-09-1997. 
6  RTJ 140/818. 
7 STF, ADI 3.028, LEXSTF 380/42. 

8 Talvez esta seja a mais relevante alteração introduzida pela lei, que reflete uma técnica de gestão, afastando, sobretudo, a contumácia ir-

responsável e a margem de discricionariedade fiscal condutora das mazelas das finanças públicas. A validade da contribuição está, todavia, 

na previsão dos instrumentos indicados pela lei, já que, conforme a diretriz política ou ideológica do governante, várias medidas poderiam 

ser adotadas para conter o desequilíbrio orçamentário e essa variação, se podia oscilar em razão das realidades regionais, podia muito bem 

carregar o estigma do desvio de poder. É uma medida concomitante à execução orçamentária, inserindo no ordenamento jurídico brasileiro a 

figura do controle de gestão. Tais medidas serão adotadas por ato próprio de cada um dos poderes ou do órgão, preservando, pois, a autonomia 

constitucional de cada um; devem, ademais, ser plenamente justificadas e motivadas (embora a lei não o requeira, é da essência de todo o ato 

do poder público), tanto que deve respeito aos critérios fixados na lei de diretrizes orçamentárias e ser tomada com proporcionalidade (isto é, 

nos montantes necessários). 
9 Aliás, é um significativo exemplo de fortalecimento e concentração do Poder Executivo, mesmo que sua aplicação seja subsidiária, colocando 

em situação de perigo real e concreto a independência dos poderes – ponto basilar do Estado Democrático de Direito.
10  RTJ 207/950. 

referidas pelos poderes ou órgãos cogitados na lei, autorizado está o Poder Executivo 
a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados na lei de diretrizes orça-
mentárias. Ela fere a autonomia financeira dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público (arts. 2º, 99, 127 § 2º, 165 § 9º e 168)9. Se o Poder Executivo não 
pode reduzir, limitar ou bloquear a entrega ou o repasse dos duodécimos orçamentá-
rios a que fazem jus os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público, não foi 
por outra razão que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do § 3º do art. 
9º da Lei Complementar n. 101/00 considerando ocorrer “hipótese de interferência 
indevida do Poder Executivo nos demais Poderes e no Ministério Público”10. 

 A Constituição Federal remete à lei o estabelecimento de limites de despesas com 
pessoal (que foram fixados na Lei Complementar Federal 101/00) e inscreveu condi-
ções ao aumento desses gastos (art. 169). O § 2º do art. 169 estipula sanções, como a 
suspensão de repasse de verbas federais ou estaduais aos Estados e Municípios, além 
de uma série de providências no § 3º. E não abre espaço à adoção de medida como a 
prevista no art. 9º, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida subsidiária pre-
vista não tem a mínima razoabilidade, uma vez que a Lei Complementar n. 101/00 
contempla sanções no âmbito da responsabilidade político-administrativa, criminal, 
financeira ou civil (por improbidade administrativa). Ela cria sérios inconvenientes 
à ordem jurídica, colocando em risco a independência dos Poderes Legislativo e Ju-
diciário e do Ministério Público, dando superpoderes ao Poder Executivo – erigido 
à condição de juiz supremo da omissão ou da falta de razoabilidade das medidas 
adotadas no âmbito de cada poder ou do Ministério Público para readequação da 
execução orçamentária – e sem observância de um contraditório, se possível fosse 
tamanha ingerência.
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Perda e extinção de cargos

À vista da insuficiência da redução de, no mínimo, 20% das despesas com cargos co-
missionados ou funções de confiança e da exoneração de servidores não estáveis (art. 
169, § 3º, Constituição Federal) como medidas para contenção (redução) de despesas 
com gasto de pessoal, o § 4º do art. 169 da Constituição prevê, como última providên-
cia nessa escala, a perda do cargo de servidor público estável por ato normativo, da 
qual segue, como posto no § 6º do preceito, a correlata extinção (do cargo). 

O art. 169, § 7º, da Carta Magna estabelece a previsão de normas gerais mediante 
edição de lei federal, sendo complementado pelo art. 247 ao prescrever critérios e 
garantias especiais para a perda do cargo de servidor público estável que, em de-
corrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de 
Estado. Com esse propósito foi editada a Lei n. 9.801/99, também se referindo à exo-
neração de servidor público estável. Como a Constituição e a lei se referem a ser-
vidor público estável, a perda do cargo não atinge membros do Ministério Público 
que são agentes públicos titulares de cargos de provimento vitalício, não bastasse a  
essencialidade da função.

Admissão de pessoal durante o “período suspeito” 

A Lei de Responsabilidade Fiscal contém alguns aspectos de relevo no campo das 
despesas com pessoal, até porque foram cunhados limites correlatos enunciando ex-
plicitamente o Ministério Público da União e dos Estados (art. 20, I, d, II, d, § 1º, I), 
sendo ambos, em cada uma de suas esferas de competências, titulares do cumpri-
mento das obrigações dos arts. 22 e 23. Aborda-se da admissão de pessoal no período 
referido no parágrafo único do art. 21.

O parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal proclama que “tam-
bém é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 

expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respec-
tivo Poder ou órgão referido no art. 20”. Cuida-se de regra incorporadora do princípio 
da moralidade administrativa, impedindo os tradicionais “testamentos políticos” 11. 
Porém, o labor interpretativo na ciência do direito não se resume a exegeses desar-
razoadas ou meramente literais ou gramaticais. A interpretação jurídica consciente 
sopesa uma visão sistêmica do ordenamento jurídico para evitar incongruências e 
disfunções e aquilatar com precisão o alcance das proposições normativas.

Observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro que “o dispositivo não proíbe os atos de in-
vestidura ou os reajustes de vencimentos ou qualquer outro tipo de ato que acar-
rete aumento de despesa, mas veda que haja aumento de despesa com pessoal no 
período assinalado. Assim, nada impede que atos de investidura sejam praticados 
ou vantagens pecuniárias sejam outorgadas, desde que haja aumento de receita que 
permita manter o órgão ou Poder no limite estabelecido no art. 20. As proibições de 
atos de provimento em período eleitoral costumam constar de leis eleitorais, matéria 
que escapa aos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A intenção do legislador 
com a norma do parágrafo único foi impedir que, em fim de mandato, o governante 
pratique atos que aumentem o total de despesa com pessoal, comprometendo o orça-
mento subsequente ou até mesmo superando o limite imposto pela lei, deixando para 
o sucessor o ônus de adotar as medidas cabíveis para alcançar o ajuste. O dispositivo, 
se fosse entendido como proibição indiscriminada de qualquer ato de aumento de 
despesa, inclusive atos de provimento, poderia criar situações insustentáveis e impe-
dir a consecução de fins essenciais, impostos aos entes públicos pela própria Consti-
tuição. Basta pensar nos casos de emergência, a exigir contratações temporárias com 
base no art. 37, IX, da Constituição”12 .

11 Fala-se em “período suspeito” porque ele tem como objeto o final do mandato do dirigente e a desconfiança de que a admissão de pessoal tem 

fins distanciados do interesse público, o que é uma presunção relativa. Não se trata, portanto, de nulidade absoluta por violação à norma proi-

bitiva. Não se deve olvidar que toda forma de aumento de despesa com pessoal requer a observância dos requisitos e das condições do art. 169 

da Constituição de 1988 e que, em síntese, são sedimentadas na responsabilidade fiscal (suficiência financeiro-orçamentária e compatibilidade 

com a lei de diretrizes orçamentárias).
12 Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 155-156, organizadores Ives 

Gandra da Silva Martins e Carlos Valder do Nascimento. 
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É de se ter sempre em mente a ponderação de Régis Fernandes de Oliveira sob o pálio 
do parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal de que “prevalece 
a planificação na Administração Pública” 13 . Análise teleológica da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal indica sua predisposição para erradicação no campo da despesa 
pública de atos proficientes para ruptura das diretrizes de planejamento, transpa-
rência e equilíbrio das contas públicas, como se infere do art. 1º, § 1º, disposição que 
em tudo se amalgama ao art. 169 da Constituição Federal de 1988, e se esparge em 
vários preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 4º, 9º, 14 a 23), com regras 
proibitivas ou inibidoras à permeabilização de elemento novo (ainda que por conta 
de desequilíbrio) orçamentário-financeiro que atente contra essas diretrizes. A mens 
legis é a repressão de uso privado de bens e recursos públicos 14 , o que não impede 
a juridicidade de despesas com pessoal que podem ser assumidas nos 180 (cento e 
oitenta) dias anteriores ao final do mandato, mesmo que impliquem aumento desta 
despesa, como, verbi gratia, provimento de cargos preexistentes, vagos durante esse 
período ou criados legalmente antes dele; designação de funções de confiança ou 
atribuição de vantagens pecuniárias criadas anteriormente ou com pedido de autori-
zação legislativa anterior; realização de concurso público e das despesas correlatas; 
movimentação funcional (promoção) com base em legislação preexistente; conces-
são de revisão geral anual e de aumentos baseada em política remuneratória prévia 
etc. para além de despesas que não se circunscrevem no raio proibitivo da norma em 
foco, como, por exemplo, diárias, ajudas de custo etc. Em outras palavras, apesar de 
gerarem aumento de despesa com pessoal, não estão vedadas as que consubstan-
ciem atos administrativos vinculados expressivos de autorizações legislativas ante-
riores ou posteriores com origem anterior. 

 O Tribunal de Contas da União considerou inaplicável a vedação constante do pa-
rágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao concurso público para 
provimento de cargo (de analista de controle externo), no caso de eventual nomeação 
e posse dos aprovados no segundo semestre de 2008, à vista da conformidade do cer-
tame ao disposto na Constituição Federal, nos arts. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade  

13 Régis Fernandes de Oliveira. Responsabilidade Fiscal, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 51. 
14 TCERS, Processo n. 005010-02.00/01-6.

15 TCU, Processo n. 007.683/2008-3, Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, 11-06-2008, v.u., D.O.U. 13-06-2008, Boletim TCU 23/2008.

Fiscal e nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, assim como aos 
princípios da proporcionalidade e da continuidade 15 .

A conduta proibida pelo parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fis-
cal é o aumento de despesa com pessoal no prazo ali indicado. Seu pressuposto é, 
por assim dizer, a introdução de elemento novo a causar desequilíbrio orçamentá-
rio-financeiro e consequente exibição de irresponsabilidade fiscal. A vedação legal 
não abrange as situações em que, como exposto à saciedade, a despesa pública com 
pessoal já era prevista, isto é, quando haja, no orçamento, dotações e reservas neces-
sárias e suficientes para os dispêndios correlatos à remuneração de cargos novos a 
serem providos, ao pagamento de vantagens pecuniárias e indenizações, às revisões 
da remuneração - enfim, tudo que encontra compatibilidade na diretriz do art. 169, 
§ 1º, I e II, da Constituição Federal. Por essas razões, ademais, não se pode articular 
paralelismo de solução com a dispensa de tratamento normativo ao desequilíbrio na 
execução orçamentária, pois, nessa hipótese são incidentes os comandos dos arts. 22 
e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal – em especial, a proibição de provimento de 
cargos ou empregos públicos (art. 22, parágrafo único, IV). 

 Em suma, não há impedimento, derivado do parágrafo único do art. 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, se o aumento de despesa com pessoal, no prazo indicado 
no preceito legal, tem suficiente cobertura na previsão orçamentária e em leis ante-
riores da disciplina dos atos administrativos subjacentes à despesa pública, na con-
formidade do acima exposto, de maneira a respeitar o indispensável planejamento 
na atividade financeira do Estado, assim como há entendimentos sublinhando sua 
inaplicabilidade a atos de despesas com pessoal que não excedam os limites do art. 
20 da Lei de Responsabilidade Fiscal ou não causem desequilíbrio financeiro-orça-
mentário; praticados por órgãos apartidários (Poder Judiciário, Tribunal de Contas, 
Ministério Público); vinculados, planejados ou continuados; que não introduzam 
elemento novo. 
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Revisão geral anual

Quanto à revisão geral anual da remuneração lato sensu de agentes públicos, Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro observa que “ela não pode ser impedida pelo fato de estar o 
ente político no limite de despesa de pessoal previsto no artigo 169 da Constituição 
Federal. Em primeiro lugar, porque seria inaceitável que a aplicação de uma norma 
constitucional tivesse o condão de transformar outra, de igual nível, em letra morta. 
Em segundo lugar, porque a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em pelo menos 
duas normas, prevê a revisão anual como exceção ao cumprimento do limite de des-
pesa: artigo 22, parágrafo único, I, e artigo 71” 16 , muito embora a Lei n. 10.331/01, 
que regulamenta o art. 37, X, da Constituição, no âmbito da União, estabeleça dentre 
as condições a serem observadas na revisão geral, o limite de despesa com pessoal na 
Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Cotejando o parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal com o di-
reito à revisão geral anual da remuneração (lato sensu) dos agentes públicos inscrita 
no inciso X do art. 37 da Constituição Federal de 1988 “o bom-senso leva a crer que 
devem ser observadas as datas-base para a concessão de reajustes anuais, mesmo 
que incidentes no decorrer do segundo semestre do último ano do mandato, até por-
que, no entendimento de muitos, a reposição do poder aquisitivo não se caracteriza 
como um aumento de despesa”17 . No ponto, também apresenta relevância a conexão 
com a Lei n. 9.504/97 cujo art. 73 arrola condutas vedadas aos agentes públicos no 
ano eleitoral e proíbe tão somente no inciso VIII a revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos excedente à recomposição da perda de seu poder aquisitivo. 

Em síntese, observa a doutrina que “é ressalvada a hipótese prevista no inciso X do 
art. 37 da Constituição Federal, por meio da qual é assegurada aos servidores públi-
cos a revisão geral anual da remuneração. A questão mais importante, neste contex-
to, é a prévia verificação do impacto de tal reajuste na apuração dos percentuais da 
despesa em relação à receita corrente líquida”18  .

16 Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2010, 23ª ed., p. 541. 

gastos com pensionistas 

Outro ponto de interesse é o debate acerca da inclusão ou da exclusão dos gastos 
relativos aos pensionistas no cálculo do montante da despesa total com pessoal do 
Ministério Público. A inclusão desses gastos no cômputo das despesas com pessoal 
influencia os limites respectivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Mas, pensionistas não podem ser considerados integrantes do quadro de pessoal ati-
vo ou inativo da instituição. Pensionistas não têm vínculo jurídico funcional com o 
Ministério Público, sendo, tão somente, segurados de cada um dos sistemas federal 
ou estaduais do regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Ade-
mais, o custeio das pensões constitui despesa previdenciária, e não despesa de pes-
soal ativo ou inativo, pertencendo ao domínio exclusivo do órgão previdenciário pró-
prio. Logo, não pode ser considerado para os fins dos limites dos arts. 22 e 23 da Lei 
Complementar n. 101/00 pelo Ministério Público da União ou dos Estados. 

O Conselho Nacional de Justiça excluiu esses gastos do cômputo para os fins de li-
mites de despesas com pessoal19 , em compreensão avalizada pela doutrina. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro considerando o disposto no art. 18 da Lei Complementar n. 
101/00, tece precisa distinção a respeito da inclusão de despesas com pensões nos 
limites da responsabilidade fiscal, observando que “(...) deve-se entender que se tra-
ta dos proventos pagos ao servidor aposentado e ao militar reformado ou da pensão 
paga ao dependente do servidor falecido, com recursos provenientes dos cofres pú-
blicos do próprio ente da Federação (União, Estados e Municípios), sem contribuição 
por parte do servidor; no caso de servidor que já foi inserido em regime contributivo 
(seja o art. 40, seja o dos arts. 194 e s. da CF), os proventos de aposentadoria, reforma 
e pensão são pagos pela entidade de previdência ou por fundo específico instituído 
para esse fim; essas despesas estão expressamente excluídas do conceito de despesa 
total com pessoal, contido no art. 18, conforme se verifica pelo art. 19, § 1º, VI”20 .  

17 Flávio da Cruz et alii. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, São Paulo: Atlas, 2001, 2ª ed., p. 84. 
18 Flávio da Cruz et alii. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, São Paulo: Atlas, 2001, 2ª ed., p. 84. 
19 “(...) 2) Sendo as despesas com inativos e pensionistas custeadas sob encargos de autarquia não pertencente ao Poder Judiciário, não 

devem ser incluídas para efeito do limite de despesa total com pessoal previsto na Lei Complementar nº 101/2000. (...)” CNJ, PP 0001738-

04.2010.2.00.0000, Rel. Cons. Milton Augusto de Brito Nobre, 14-09-2010, DJe 16-09-2010. 
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No mesmo sentido averba Diogo de Figueiredo Moreira Neto, observando que “(...) 
como os pensionistas não estão a ‘serviço’ de entidades públicas nem nele se aposen-
taram, as pensões, referidas no art. 18, caput, não podem ser computadas para efeito 
de estabelecimento de limites de gastos com pessoal”21 . Portanto, os gastos relativos 
aos pensionistas devem ser excluídos do cálculo do montante da despesa total com 
pessoal do Ministério Público.

20 Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 132, coordenação de Ives Gandra da Silva Martins e Carlos Valder 

do Nascimento. 
21 Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 169. 
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censo educacional: instrumento de inclusão e diminuição das 
desigualdades sociais

Introdução

A educação é um direito constitucional social fundamental, competindo à União  
legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inciso XXIV, CF), e, 
por meio de lei complementar, autorizar o Estado a legislar sobre questões educacio-
nais específicas (art. 22, parágrafo único, CF).

Cabe, ainda, à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, de forma concorren-
te, sobre educação (art. 24, inciso IX, CF), e, a todos os entes federativos, proporcio-
nar os meios de acesso a esse direito (art. 23, inciso V, CF).

Direito de todos e dever do Estado e da família, a educação deve ser promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, objetivando, além do pleno desenvol-
vimento dos docentes, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho (art. 205, CF).

O art. 206 da Constituição Federal estabelece os princípios do ensino, devendo ser 
ele ministrado com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 
assegurando-se a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamen-
to, a arte e o saber, com gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e 
com garantia de padrão de qualidade.

1Orlando Rochadel Moreira   Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe
2Etélio de Carvalho Prado Junior   Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe
3Luís Fausto Dias Valois Santos   Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe
4Manoel Cabral Machado Neto   Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe
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Esse direito prestacional deverá ser efetivado pelo Estado nos termos do art. 208 da 
CF. Sendo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito um direito público subjetivo de 
toda e qualquer pessoa humana (art. 208, §1º, da CF), o Estado deve ser responsabili-
zado caso não o proporcione ou o faça de forma irregular (art. 208, §2º, da CF).

A Constituição Sergipana disciplina que o nosso Estado deverá garantir que “nin-
guém será prejudicado no exercício de direito, nem privado de serviço essencial [...] à 
educação, por não dispor de recursos financeiros” (art. 3º, inciso I, CE).

Desse modo, no ano de 2000, visando atender os dispositivos da Lei Maior e da Cons-
tituição Estadual, o Ministério Público de Sergipe, em parceria com a Secretaria Esta-
dual da Educação,  implementou o Censo Educacional.

Assim, objetivando comprovar a importância dos recenseamentos educacionais para 
a inclusão e diminuição das desigualdades sociais no Estado de Sergipe, o presente 
trabalho busca avaliar os fatores que deram origem ao Censo Educacional e os re-
sultados práticos obtidos ao longo dos 12 anos de sua existência. Para tanto, foram 
utilizadas pesquisas bibliográfica e de resultado de levantamentos de campo.

Direito de todos e dever do Estado e da família, a educação deve ser promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, objetivando, além do pleno desenvol-
vimento dos docentes, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho (art. 205, CF).

O art. 206 da Constituição Federal estabelece os princípios do ensino, devendo ser 
ele ministrado com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 
assegurando-se a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamen-
to, a arte e o saber, com gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e 
com garantia de padrão de qualidade.

Esse direito prestacional deverá ser efetivado pelo Estado nos termos do art. 208 da CF.  
Sendo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito um direito público subjetivo de toda 
e qualquer pessoa humana (art. 208, §1º, da CF), o Estado deve ser responsabilizado 
caso não o proporcione ou o faça de forma irregular (art. 208, §2º, da CF).

A Constituição Sergipana disciplina que o nosso Estado deverá garantir que  
“ninguém será prejudicado no exercício de direito, nem privado de serviço essencial 
[...] à educação, por não dispor de recursos financeiros” (art. 3º, inciso I, CE).

Desse modo, no ano de 2000, visando atender os dispositivos da Lei Maior e da Cons-
tituição Estadual, o Ministério Público de Sergipe, em parceria com a Secretaria Esta-
dual da Educação,  implementou o Censo Educacional.

Assim, objetivando comprovar a importância dos recenseamentos educacionais para 
a inclusão e diminuição das desigualdades sociais no Estado de Sergipe, o presente 
trabalho busca avaliar os fatores que deram origem ao Censo Educacional e os re-
sultados práticos obtidos ao longo dos 12 anos de sua existência. Para tanto, foram 
utilizadas pesquisas bibliográfica e de resultado de levantamentos de campo.

Censo Educacional Sergipano

origem

No ano de 1998, com a criação, no Ministério Público de Sergipe da Promotoria de 
Justiça Especializada nos Direitos à Educação e à Saúde5 e, no ano subsequente 
(1999), com a assinatura do termo de compromisso (firmado pelo Ministério Público 
de Sergipe e pelas Secretarias, Estadual e Municipal, da Educação) para implantação 
do Programa de Atendimento Integral às Escolas (PAIE)6 foram dados os primeiros 
passos para mensurar, da forma mais precisa possível, o quantitativo daqueles que 
estariam fora do ambiente escolar. 

Inicialmente, esse programa (PAIE) analisava tão somente a estrutura física e os de-
mais problemas enfrentados por cada escola individualmente considerada. 

5 MOREIRA, Orlando Rochadel. Políticas Públicas e Direito à Educação. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 149.
6  MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE. Documentário PAIE.
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Posteriormente, observou-se que, além de tentar resolver os entraves enfrentados 
pelas escolas, era necessária a criação de meios que identificassem as crianças e 
adolescentes que não estavam matriculados em instituições de ensino, possibili-
tando, na etapa seguinte, a inserção dessas pessoas nas salas de aula, evitando a  
evasão escolar.

Com isso, objetivando concretizar o acesso e a permanência das crianças e adoles-
centes na escola, o PAIE foi ampliado e passou a ter como alvo não só a Escola, mas 
também o recenseamento daqueles que estavam em idade escolar e o controle da 
frequência do alunado.

Procurando identificar as crianças e adolescentes que estavam fora da escola, com o 
intuito de inseri-los no ambiente escolar, surge então o Censo Educacional. 

Adotando-se a Ficha de Acompanhamento do Aluno Infrequente (FICAI), a partir de 
experiências do Ministério Público do Rio Grande do Sul, passou-se a acompanhar a 
assiduidade do discente no estabelecimento de ensino em que está matriculado.

evolução histórica

O primeiro Censo Educacional sergipano foi realizado em dezembro de 2000, no Con-
junto Augusto Franco, na cidade de Aracaju. 

Além de contar com a colaboração da Secretaria Estadual da Educação (SEED), da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e de diversos órgão governamentais e 
não governamentais que forneceram pessoal para atuar como entrevistadores (res-
ponsáveis pelas visitas em todos os domicílios da localidade e pelo preenchimento 
de folhas de coleta de dados), o 1º Censo Educacional recebeu importante suporte 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que forneceu mapas digita-
lizados de setores da localidade pretendida e ajudou na elaboração dos questioná-
rios, treinou os entrevistadores e auxiliou na apuração dos dados e na apresentação  
dos resultados.

Após identificar as crianças e adolescentes que não estavam estudando, a SEED e a 
SEMED notificavam seus responsáveis para que efetuassem suas matrículas7. Regis-
tre-se que todas essas atividades eram auxiliadas e supervisionadas pelo Ministério 
Público do Estado de Sergipe, que adotava as providências cabíveis caso as matrícu-
las não fossem efetuadas.

Em edições subsequentes do Censo Educacional passou-se a observar que havia 
crianças e adolescentes que estavam fora da escola por não possuírem certidão de 
nascimento ou por serem portadores de necessidades especiais (MOREIRA, 2007, P. 
160)8. Foram identificadas, também, pessoas que jamais haviam frequentado uma 
escola, encontrando-se em situação de analfabetismo.

Numa etapa posterior, o Censo Educacional passou a ser  realizado nos municípios 
interioranos de Sergipe. A metodologia utilizada pelo IBGE mostrou-se insuficiente, 
diante da existência de povoados, fazendas, colônias de pescadores, assentamentos 
etc. Assim, para que todos os lugares fossem abarcados, foram também adotados, 
além dos mapas fornecidos pelo IBGE, os roteiros de visitas dos agentes comunitários 
de saúde.

Atualmente, o Censo Educacional possui três fases. A primeira fase, preparatória 
para a realização do evento, é denominada de Pré-Censo. Nessa etapa, elege-se uma 
escola de um bairro da capital ou de uma cidade do interior em que será realizado; os 
Membros do Ministério Público atuantes nas Promotorias Especializadas nos Direitos 
à Educação comparecem ao local selecionado, em dia e horário preestabelecidos, e 
esclarecem a população sobre as atribuições dos órgãos em que exercem suas ati-
vidades; há a divulgação da data em que ocorrerá o recenseamento; os alunos das 
escolas são conscientizados da importância dos trabalhos que serão por eles desem-
penhados como recenseadores e, os que desejam ser voluntários, desde que tenham 
idade mínima de 16 anos e com expressa autorização dos pais ou responsáveis, rece-
bem o treinamento adequado para aplicar os questionários junto aos moradores dos 
domicílios a serem visitados (MOREIRA, 2007, p. 158). 

7 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE. Censo Educacional: relatório final 2000. 
8 MOREIRA, Orlando Rochadel. Políticas Públicas e Direito à Educação. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p.160
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A segunda fase é a do Censo propriamente dito. É a fase executória. Enquanto  
membros e servidores do Ministério Público se dirigem até a escola escolhida como 
sede do evento, instalando-se no local para cadastrar as reclamações formuladas pe-
los habitantes da região, os alunos voluntários se dirigem aos domicílios para apli-
cação de questionários contendo perguntas sobre a matrícula de pessoas em institui-
ções de ensino, o registro de nascimento e a existência de portador de necessidades 
especiais e de analfabetos. 

Na última etapa, designada de Pós-Censo, os dados coletados são transformados em 
ações. Assim, os pais ou responsáveis daqueles que comprovadamente se encontram 
em situação de exclusão são convidados para participar de uma reunião onde esta-
rão presentes o Ministério Público, a Secretaria Estadual e a Municipal de Educação, 
Conselhos Tutelares e  representantes do Cartório de Registro Civil. 

Nessa oportunidade, os pais ou responsáveis são ouvidos, um a um, para saber por-
que suas crianças ou adolescentes estão fora da escola. Nessa ocasião também são 
efetuados os registros civis de nascimento daqueles que não possuem certidão e uma 
equipe especializada avalia os portadores de necessidades especiais. Logo depois são 
feitas as matrículas de todos eles em uma unidade escolar próxima a sua residên-
cia ou em uma outra mais adequada às limitações porventura existentes (MOREIRA, 
2007, p. 172/175).

Depreende-se que, até a presente data, já foram realizadas 39 etapas do Censo Edu-
cacional, sendo 26 (vinte e seis) em bairros da capital (Augusto Franco, Industrial, 
Bugio, São Conrado, Orlando Dantas, Santos Dumont, 18 do Forte, América, Siqueira 
Campos, Santo Antônio, Ponto Novo, José Conrado de Araújo, Santa Maria, Olaria, 
Coroa do Meio, Jabotiana, Soledade, Cidade Nova, Atalaia, Porto Dantas, Suíssa, Ae-
roporto, Coqueiral, Santa Lúcia, Getúlio Vargas e Jardim Centenário) e 13 (treze) em 
municípios do interior do Estado de Sergipe (Canindé do São Francisco, Estância, 
Ilha das Flores, Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras, Maruim, Monte Alegre, Nossa Senho-
ra da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Poço Redondo e 
Santana do São Francisco).

resultados estatísticos do censo educacional

Os resultados estatísticos obtidos no período compreendido entre os anos de 2000 e 
2012 comprovam a importância do Censo Educacional como meio eficaz de se quan-
tificar aqueles que não têm acesso à escola e adotar mecanismos para garantir o di-
reito constitucional à educação.

A meta é atingir todos os locais em que habitam pessoas e os dados alcançados atra-
vés do recenseamento são os mais precisos possíveis, haja vista que o trabalho não 
é realizado por amostragem. No transcurso desses 12 anos, 157.223 (cento e cin-
quenta e sete mil e duzentas e vinte três) unidades residenciais foram visitadas. Para 
tanto, foram necessários 13.100 (treze mil e cem) entrevistadores .9

Por meio das visitas domiciliares realizadas pelos entrevistadores, houve a constata-
ção de que duzentas mil, novecentas e cinquenta e sete (202.957) pessoas de 0 a 18 
anos estavam na escola e trinta mil, oitocentas e dezenove (30.819) não frequenta-
vam algum estabelecimento educacional, sendo, para estes, providenciado o acesso 
à Educação. 

Restou demonstrado, ainda, que havia novecentos e trinta e seis (936) indivíduos 
portadores de algum tipo de necessidade especial e mil duzentas e sessenta e sete 
(1.267) pessoas que  não possuíam sequer certidão de nascimento .10

efeitos práticos do censo educacional

inclusão e diminuição das desigualdades sociais

Importante mencionar que o Censo Educacional não é apenas um modo de se chegar 
a registros estatísticos sobre uma dada realidade. Afora localizar e identificar crianças 
excluídas da escola, esse instrumento de cidadania apresenta-se como um verdadei-
ro mecanismo de transformação da realidade até então existente em uma localidade.

9 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE. Relatório: 12 anos de CEMP.
10 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE. Relatório: 12 anos de CEMP
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Desta maneira, a partir dos dados obtidos através das atividades realizadas pelos en-
trevistadores, constata-se, em um determinado bairro ou município, quantas crian-
ças e adolescentes estão fora da sala de aula. De posse dessas informações, os pais ou 
responsáveis são indagados sobre os reais motivos pelos quais suas crianças e ado-
lescentes não frequentam a escola. Caso seja a criança ou o adolescente portador de 
necessidades especiais, eles serão avaliadas por profissionais capacitados e, então, 
é indicada uma escola apropriada para as suas peculiaridades. Em não possuindo 
documentos, esses deverão ser de logo providenciados junto aos órgãos responsáveis 
por sua expedição. Na hipótese de inexistirem instituições de ensino nas proximida-
des do local onde residem, duas providências poderão ser adotadas: 1) em havendo 
um número significativo de pessoas em situação de exclusão serão adotadas as me-
didas pertinentes para construção de uma escola no lugar; 2) em não havendo uma 
quantidade razoável de indivíduos que justifique a edificação de um estabelecimento 
de ensino, são firmados convênios entre as Secretarias de Educação e empresas de 
transporte para que seja feito o translado dos alunos até a escola mais próxima. 

Restando sanados os fatores supracitados que, em tese, impediriam essas crianças 
e adolescentes de estudar, são eles imediatamente matriculados em uma instituição 
pública de ensino. Desse modo promove-se a inclusão dos discentes no processo de 
ensino-aprendizagem.

A inclusão social promovida pelo Censo Educacional é inequívoca. A Educação pro-
porciona o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes, desenvolvendo  a 
cidadania e preparando-os para o mercado de trabalho.

A educação de qualidade, entendida como um direito que exige acesso igualitário, 
decorre de um processo educacional, no qual meninas e meninos tenham oportu-
nidades equivalentes, com vistas ao desenvolvimento pleno de seus talentos e, 
em decorrência do qual, possam alcançar resultados que confiram benefícios so-
ciais e econômicos a todos os cidadãos, sem discriminação. Esses benefícios são 
visíveis e também alcançáveis, já que, conforme indica o presente estudo, exis-
tem políticas e estratégias capazes de colocar a sociedade no rumo da igualdade  
social e educacional.

Dessa maneira, as respostas para as questões levantadas na pesquisa indicam que 
o Estado tem a obrigação legal de implementar mecanismos de inclusão das crian-
ças e adolescentes que se encontram fora das escolas, visando à concretização 
dos direitos assegurados a meninos e meninas, na busca por uma cidadania plena  
(MOREIRA, 2007, p. 229).

As várias consequências positivas geradas pelo Censo Educacional, as quais culmi-
naram na matrícula de milhares de crianças e adolescentes em escolas da rede pú-
blica, ocasionando a inclusão social e a redução das desigualdades sociais em vários 
bairros e municípios do Estado de Sergipe, podem ser constatadas nas 39 edições 
em que foi realizado. O Centro Educacional Vitória de Santa Maria é um exemplo de 
como a adoção de políticas públicas contribui para a universalização do ensino. É o 
que trataremos no próximo tópico.

centro educacional vitória de santa maria

No ano de 2003, o Ministério Público realizou o Censo Educacional no Bairro Santa 
Maria, ocasião em que, após a análise da coleta dos dados obtidos pelo recensea-
mento, restou demonstrado que cerca de duas mil (2000) crianças e adolescentes 
estavam fora da escola.  

Diante do índice alarmante de abandono intelectual, o Ministério Público de Sergipe 
não mediu esforços para encontrar um meio de inserir essas pessoas no ambiente es-
colar, não restando outra solução senão construir uma escola que comportasse esses 
futuros estudantes.

Assim, foi firmada uma parceria com os governos federal, estadual, municipal,  
PETROBRÁS e com diversas pessoas jurídicas de direito privado para que fosse viabi-
lizada a construção de uma instituição de ensino na região.

Desse modo, após anos de empenho e dedicação de todos os entes e órgão envolvi-
dos nesse projeto de edificação, foi inaugurada em 200611 , em um dos locais mais 

11 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. Ação em Defesa da Sociedade. Aracaju, 2010. p. 48/49
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carentes e com maior índice de criminalidade da capital, a maior escola pública de 
Sergipe, o Centro Educacional Vitória de Santa Maria, a qual conta com “34 salas de 
aula, laboratório de informática e de química, biblioteca e duas quadras poliesporti-
vas e um centro administrativo”. 12

A construção da escola propiciou a concretização de uma justiça social rápida e efi-
ciente, com a inclusão no sistema educacional de milhares de crianças que não ti-
nham onde estudar, evitando não somente o possível ajuizamento de ações coletivas 
e/ou individuais, mas também, e preponderantemente, retirando da rua milhares de 
crianças que estariam consumindo/vendendo drogas e praticando delitos, o que re-
dundaria em inúmeros processos nas varas da infância e da juventude.

A construção de um fórum próximo à Escola, com a presença diária de 02 magistra-
dos e 02 promotores, possibilitou uma resposta rápida e eficiente da justiça, seja pelo 
aspecto preventivo, seja pela solução das pequenas lides que, quando não soluciona-
das na origem, redundam em violência e homicídios.

Após a inauguração da escola e do Fórum foi possível constatar, junto às varas cri-
minais e do júri, uma diminuição acentuada dos delitos praticados no bairro terra 
dura. A construção do centro integrado de segurança pública, com a presença, em 
um mesmo prédio, da polícia civil e militar, atuando de forma integrada, levou a se-
gurança pública para um bairro que não tinha sequer uma Delegacia e possibilitou à 
comunidade uma tranquilidade maior, mesmo porque a maioria dos moradores não 
tem recursos para se deslocar em direção a outros bairros, nos quais os serviços pú-
blicos estão instalados. Ressalte-se que, somente após a inauguração das  obras que, 
o Bairro Santa Maria passou a contar com uma agência bancária, posto de combustí-
vel e supermercado, até então ausentes do local, devido à violência que imperava. 13

12 Disponível em < http://www.premioinnovare.com.br/praticas/o-ministerio-publico-o-estado-a-sociedade-civil-e-a-construcao-da-maior-es-

cola-publica-de-0-a-18-anos-de-sergipe-a-construcao-de-um-forum-e-de-um-centro-integrado-de-seguranca-publica-no-bairro-mais-carente-

-e-violento-da-capital-aracaju/ > Acesso em: 24 de abr de 2012
13 Disponível em < http://www.premioinnovare.com.br/praticas/o-ministerio-publico-o-estado-a-sociedade-civil-e-a-construcao-da-maior-es-

cola-publica-de-0-a-18-anos-de-sergipe-a-construcao-de-um-forum-e-de-um-centro-integrado-de-seguranca-publica-no-bairro-mais-carente-

-e-violento-da-capital-aracaju/ > Acesso em: 24 de abr de 2012

O Centro Educacional Vitória de Santa Maria é, sem dúvida, o maior símbolo de 
inclusão e o meio mais eficaz de reduzir desigualdades sociais, pois permitiu que, 
aproximadamente, 2.000 (duas mil) crianças e adolescentes excluídas do sistema 
educacional pudessem ingressar em uma escola pública de qualidade.

centro educacional vitória sagrada família

No ano de 2008 houve o recenseamento educacional do Bairro Coqueiral, que fica 
localizado na cidade de Aracaju. Quando da realização do Censo Educacional, ficou 
constatado que as escolas não eram capazes de alocar todas as crianças e adolescen-
tes ali existentes. Desta forma, com o escopo de implementar no local políticas públi-
cas na área da educação, o Ministério Público do Estado realizou, no dia 20 de agosto 
de 2008, audiência pública para obter a resolutividade do deficit de vagas escolares 
e concluiu que seria preciso construir uma escola/creche na região para atender a 
demanda da população. A partir de então vem empreendendo esforços junto aos ór-
gãos públicos competentes para que seja dado início às obras de uma nova escola 
pública, que receberá o nome de Centro Educacional Vitória da Sagrada Família, no 
Bairro Coqueiral.

Conclusão

No que tange à educação, o Censo Educacional é instrumento que fornece um verda-
deiro “mapa da exclusão” social (MOREIRA, 2007, p. 166). Além disso, faz conhecer 
o número de pessoas fora da escola, produzindo os meios necessários para a sua in-
serção no ambiente escolar, com a construção de novas escolas, a garantia de trans-
porte para aqueles que residem em regiões mais distantes e a efetivação da matrícula 
dos que não frequentavam instituições de ensino etc, funcionando, portanto, como 
instrumento de inclusão e de diminuição das desigualdades sociais.
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Importante salientar que, com o passar do anos, o Ministério Público Estadual am-
pliou sua atuação funcional, criando o Censo Social. Hoje, quando da realização deste 
evento que homenageia a cidadania, participam tanto as Promotorias Especializadas 
quanto os Centros de Apoio Operacionais, quais sejam, as Promotorias de Justiça Es-
pecializada na Defesa do Patrimônio Público, dos Direitos à Saúde, do Acidentado do 
Trabalho, do Idoso, do Deficiente, dos Direitos Humanos em geral e dos Direitos à As-
sistência Social, na Proteção aos Direitos da Mulher, na Fiscalização das respectivas 
Políticas Públicas, no Combate à Discriminação Racial e Apoio às Vítimas de Crimes, 
do Meio ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural, Controle e Fiscalização 
do Terceiro Setor e Serviços de Relevância Pública, dos Direitos à Educação, dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, no Controle Externo da Atividade Policial e os 
Centros de Apoio Operacional de Segurança Pública, da Infância e da Adolescência, 
do Patrimônio Público, dos Direitos Humanos, dos Direitos à Educação, dos direitos 
à Saúde, do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural, do Terceiro 
Setor e dos Direitos da Mulher.14

Esses Órgãos Ministeriais alojam-se no local para ouvir os reclames da população 
e, posteriormente, adotar as medidas pertinentes com vistas a sanar os problemas 
enfrentados pelos moradores.

Por fim, não basta a inclusão social educacional é preciso uma inserção global. A 
meta é alcançar 100% (cem por cento) dos domicílios dos 75 (setenta e cinco) mu-
nicípios do Estado de Sergipe, sendo também imprescindível retornar aos locais já 
recenseados para realização de novos censos, como forma de continuar garantindo o 
acesso de todos à Educação e aos demais direitos constitucionalmente assegurados.

14 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE. Resolução 007/2011. Disponível em: <https://www.intranet.mp.se.gov.br/PublicDoc//PublicacaoDocu-

mento/AbrirDocumento.aspxcd_documento=9519>Acesso em: 23 de abr de 2012.
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O papel do Ministério Público na fiscalizaçãodas 
terceirizações da saúde: o caráter complementar da iniciativa 
privada e o controle de metas e resultados do contrato

A extraordinária revolução tecnológica, experimentada principalmente na segunda 
metade do século XX, transformou o planeta Terra em um mundo único, globalizado 
e sem fronteiras, com reflexos múltiplos, dentre os quais no campo ideológico, que 
pôs em evidência o neoliberalismo, ainda formulado em 1938.

No Brasil, o governo de Fernando Henrique Cardoso implementou, de forma mag-
nânima, uma política neoliberal, da qual surgiu a base para a implantação do Plano 
Diretor da Reforma do Estado, que pregava o Estado mínimo, não intervencionista, 
no setor produtivo brasileiro.

Viabilizadas as chamadas parecerias públicas e privadas, a edição da Lei nº 9.637, 
de 15 de maio de 1998, possibilitou a transferência, à iniciativa privada, dos serviços 
de saúde pública, sob o fundamento de que a gestão ou gerência de unidades hospi-
talares não são atividades exclusivas do Estado.

A  justificativa se assenta na assertiva de que o processo permitirá uma melhor qua-
lidade dos serviços, maior produtividade, redução de custos e agilidade na aquisição 
de medicamentos e equipamentos médico-hospitalares, por meio de compras diretas, 
assim como a contratação imediata de pessoal sem o devido concurso público, além 
de permitir a dispensa de servidores sem os trâmites burocráticos.

Daí o termo terceirização, derivado de outsourcing, neologismo criado para denomi-
nar terceiro, ou seja, intermediário, interveniente.

Atualmente, a terceirização do setor de saúde vem extrapolando os limites legalmente 
permitidos – serviços gerais de  limpeza, vigilância, alimentação, manutenção veicu-
lar, etc, típicas da atividade-meio – para alcançar todos os serviços da atividade-fim,  
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elencados  como de responsabilidade do Estado  com intuito de propiciar ao cidadão 
uma razoável qualidade de vida.

O direito à saúde é um bem jurídico tutelado pela Constituição da República. Sua 
importância está intimamente ligada ao direito à vida e ao princípio da dignidade 
da pessoa humana, razão pela qual a Lei Maior atribui ao Estado o dever de gestão 
eficiente da assistência à saúde dos cidadãos nacionais ou estrangeiros que vivem em 
solo brasileiro.

O art. 196 apresentado pela Constituinte de 1988 estabeleceu:

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.

Embora grande parte da doutrina classifique este dispositivo como norma programá-
tica, não se pode esquecer que o direito à saúde vem previamente esculpido como um 
direito fundamental no art. 6º da Carta Máxima, também destacado no art. 2º da Lei 
nº 8.080/90, que diz: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Assim, exige-se dos entes políticos da nação o desenvolvimento imediato de progra-
mas aptos a possibilitar o acesso universal de todos a um sistema curativo e preven-
tivo de doenças, a fim de se manter o bem-estar físico, orgânico e psicológico de seus 
indivíduos. 

Por isso, o Sistema Único de Saúde obrigatoriamente se sujeita à exclusiva adminis-
tração estatal. Qualquer análise do art.197 da Carta Política, referente à possibilida-
de de participação de instituições privadas nos serviços públicos de saúde, deve ser 
concluída como possibilidade complementar.

Prova a assertiva o § 1º do art.  199 da Lex Legum, que determina: 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos [...]

Soma-se a previsão do art. 24 da Lei 8.080/90, que dispõe:

quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura as-
sistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Desse modo, é inconstitucional qualquer ato de governo que tente burlar o comando 
acima estabelecido, sendo vedada a inserção de ente privado no exercício de ativida-
de-fim do sistema nacional de saúde.

Sobre o tema, a ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro1 confirma:

Não pode, por exemplo, o Poder Público transferir a uma instituição privada toda a 
administração e execução das atividades de saúde prestadas por um hospital pú-
blico ou por um centro de saúde; o que pode o Poder Público é contratar instituições 
privadas para prestar atividades-meio, como limpeza, vigilância, contabilidade, ou 
mesmo determinados serviços técnicos especializados, como os inerentes aos he-
mocentros, consultas, etc.; nesses casos, estará transferindo apenas a execução 
material de determinadas atividades ligadas ao serviço de saúde, mas não a sua  
gestão operacional.

A Lei nº 8080, de 19.9.90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, prevê, nos arts. 
24 a 26, a participação complementar, só admitindo-a quando as disponibilida-
des do SUS “forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população 
de uma determinada área”, hipótese em que a participação complementar “será 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas 
de direito público” (entenda-se, especialmente, a Lei n° 8.666, pertinente a licita-
ções e contratos). Isto não significa que o Poder Público vai abrir mão da presta-
ção do serviço que lhe incumbe para transferi-la a terceiros; ou que estes venham 
a administrar uma entidade pública prestadora do serviço de saúde; significa que 
a instituição privada, em suas próprias instalações e com seus próprios recursos 
humanos e materiais, vai complementar as ações e serviços de saúde, mediante  
contrato ou convênio.

Portanto, a administração pública não pode terceirizar serviços de saúde considera-
dos atividades-fim.
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Lamentavelmente, nos últimos tempos, com embasamento em modelos norte-ame-
ricanos, o Governo Federal e muitas unidades federativas, a exemplo do Tocantins, 
vem tentando implementar contratos e convênios que, em essência, repassam à ini-
ciativa privada o dever de gerência da saúde pública, fazendo-o por vezes sem lici-
tação às chamadas organizações sociais de saúde (OSS) e Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), ou entes de colaboração com o Poder Público.

As organizações sociais de saúde, com origem em medida provisória do Governo 
Federal, posteriormente previstas na Lei nº 9.637/98, recebem qualificação como 
“entidade de interesse social e utilidade pública”, de acordo com a conveniência e 
oportunidade do Poder Público, desde que atendidos determinados requisitos, tor-
nando-se aptas a celebrarem contrato de gestão com administração da coletividade 
nas áreas de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e saúde, até mesmo sem 
submissão à Lei nº 8.666/93.

Já a Lei Federal nº 9.790/99 inseriu no ordenamento a possibilidade de as pessoas 
jurídicas (grupos de pessoas ou profissionais) de direito privado sem fins lucrativos 
serem qualificadas, pelo Ministério da Justiça, como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público para poderem com ele relacionar-se através de termo de par-
ceria, desde que os seus objetivos sociais e as normas estatutárias atendam aos re-
quisitos da lei. Diferenciam-se das “OSS”, mas institucionalizam o Terceiro Setor na  
Administração Pública.

As previsões legais acima mencionadas escancaram inconstitucionalidades que vêm 
provocando a indiscriminada terceirização da saúde no Brasil.

No julgamento da ADI 1923/DF proposta pelo Partido dos Trabalhadores em face da 
Lei nº 9637/98, o Relator, eminente Ministro Carlos Ayres Brito, destacou.

Têm razão os autores quando impugnam o que se convencionou chamar de “Pro-
grama Nacional de Publicização”. Programa que, nos termos da Lei 9.637/98, con-
siste na “absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos 
da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por organizações sociais, 
qualificadas na forma desta Lei” (art. 20). Em outras palavras, órgãos e entida-
des públicos são extintos ou desativados e repassados todos os seus bens à ges-
tão das organizações sociais, assim como servidores e recursos orçamentários são  

igualmente repassados a tais aparelhos ou instituições do setor privado. Fácil no-
tar, então, que se trata mesmo é de um programa de privatização. Privatização, 
cuja inconstitucionalidade, para mim, é manifesta. Conforme concluí acima, a 
Constituição determina, quanto aos serviços estritamente públicos, que o Estado 
os preste diretamente, ou, então, sob regime de concessão, permissão ou autoriza-
ção. Isto por oposição ao regime jurídico das atividades econômicas, área em que 
o Poder Público deve atuar, em regra, apenas como agente indutor e fiscalizador. 
Não fosse assim, a Magna Carta não faria a menor referência a serviços públicos de 
saúde (mescladamente públicos, entenda-se), a estabelecimentos oficiais de en-
sino, a regime geral de previdência social, etc. Ora, o que faz a Lei 9.637/98, em 
seus arts. 18, 19, 20, 21 e 22, é estabelecer um mecanismo pelo qual o Estado pode 
transferir para a iniciativa privada toda a prestação de serviços públicos de saú-
de, educação, meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia. A iniciativa privada 
a substituir o Poder Público, e não simplesmente a complementar a performance 
estatal. É dizer, o Estado a, globalmente, terceirizar funções que lhe são típicas. O 
que me parece juridicamente aberrante, pois não se pode forçar o Estado a desa-
prender o fazimento daquilo que é da sua própria compostura operacional: a pres-
tação de serviços públicos. Realmente, o problema não está no repasse de verbas 
públicas a particulares, nem na utilização, por parte do Estado, do regime privado 
de gestão de pessoas, de compras e contratações. A verdadeira questão é que ele, 
Estado, pelos arts. 18, 19, 20, 21 e 22 da Lei 9.637/98 (dispositivos que falam em 
“absorção”, por organizações sociais, das atividades desempenhadas por entida-
des públicas a serem extintas) ficou autorizado a abdicar da prestação de serviços 
de que, constitucionalmente, não pode se demitir [...]

A práxis demonstra que contratos de gestão da saúde celebrados entre Governo e ini-
ciativa privada vêm fugindo ao caráter complementar, onde o Estado vem deixando 
de aplicar os recursos públicos de forma efetiva no aparelhamento e capacitação de 
mão de obra técnica qualificada.

Em que pese o valor relevante de orçamento destinado à saúde, a malversação do 
dinheiro público é responsável pelas mortes de milhares de cidadãos nas filas de 
hospitais, onde diariamente não se encontra atendimento médico adequado, leitos, 
UTIs, entre outros infindáveis problemas típicos na deficiência do SUS – Sistema  
Único de Saúde.



O papel do  Ministério Público na fiscalização das terceirizações da saúde: o caráter complementar 
da iniciativa privada e o controle de metas e  resultados do contratoClenan Renaut de Melo Pereira 4

4
7

4
4
6

Pesquisa realizada na Região Sudeste do país revela que 58% dos hospitais,  
objetos da avaliação, eram constituídos por entidades de natureza privada não 
lucrativa; 40% por entidades privadas com fins lucrativos e apenas 2,1% eram  
hospitais públicos. 

O fato é condenável e a terceirização ou privatização configura mácula à Lei Maior 
que deve ser exaustivamente coibida, pois o que se permite é que o Estado utilize 
o aparelhamento privado para dar suporte adicional aos serviços de saúde, não se 
permitindo que a iniciativa privada utilize o aparelhamento estatal para executar ser-
viços de saúde exclusivos da administração pública.

Ciente de tais atitudes dos Chefes do Executivo dos estados brasileiros, bem como da 
Gestão em nível federal, o Ministério Público Federal e o Estadual vêm manejando 
ações civis públicas para resgatar a ordem constitucional.

A legitimidade do Parquet é clara porque seu escopo é a proteção à saúde coletiva, ou 
seja, a defesa de direitos difusos cujos titulares são todos os membros da sociedade 
que, inexoravelmente, têm que receber a adequada prestação do serviço de amparo à 
saúde executado pelo Estado. Este não pode fugir de suas responsabilidades.

Preocupado com o risco iminente de atos administrativos explicitamente ilícitos, o 
Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais 
dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (GNDH/CNPG) editou  os seguintes 
enunciados: 

Enunciado nº 1 – A gestão da Saúde pública deve ser exercida diretamente pela Ad-
ministração Pública, devendo o Ministério Público promover medidas para garantir 
esta diretriz.

Enunciado nº 2 – Não é possível a transferência integral da gestão e da execução das 
ações e serviços de saúde do Primeiro Setor (Estado) para pessoas jurídicas de direito 
privado, como as Organizações Sociais (OS), as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), ou qualquer outra entidade, pois a saúde é dever do Es-
tado, necessitando ser promovida mediante políticas públicas, devendo a iniciativa 
privada participar do Sistema Único de Saúde apenas em caráter complementar. 

Enunciado nº 5 – A participação complementar da iniciativa privada no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) não pode compreender ato de gestão e administração de unidades 
públicas, ou quaisquer estabelecimentos de saúde com equipamentos e /ou funcio-
nários e/ou recursos públicos.

Nessa esteira, o Ministério Público trabalha arduamente para impedir os devaneios 
governamentais que tentam promover a terceirização da saúde em atividades-fim, 
confiando que o Poder Judiciário arcará com sua missão no combate a esses tipos de 
atos configurados como abusivos, ilegais e inconstitucionais.

Em síntese, o Estado tem a obrigação de prestar diretamente os serviços públicos 
de saúde com fulcro no art. 196 da Constituição e art. 88 da Lei nº 8.088/90; o se-
tor privado poderá participar em caráter complementar na prestação de tais serviços 
quando a capacidade estatal for hipossuficiente para atender à demanda; a dispensa 
de licitação em qualquer caso, salvo exceções especiais previstas e justificadas em 
lei, fere o equilíbrio do ordenamento jurídico administrativo; a Lei nº 9.637, de 15 
de maio de 1998 (originária da MP nº 1.591/97) é parcialmente inconstitucional, 
conforme declaração da Corte Suprema.

Nesse raciocínio, depreende-se que as leis estaduais, que pretendem transferir à ini-
ciativa privada a gestão da saúde pública, são ilegais e inconstitucionais, posto que 
a terceirização elimina licitação para compra de material e cessão de prédios, concur-
so público para contratação de pessoal e outros controles próprios do regular funcio-
namento da coisa pública. 

De outra plana, cediço que o caráter complementar da execução terceirizada dos ser-
viços de saúde é plenamente aceitável nos moldes da Lei Maior. Nesse ponto, o Par-
quet atua fiscalizando os acordos e convênios celebrados entre o Estado e a iniciativa 
privada, o objeto a ser executado, a impessoalidade contratual, a economicidade, a 
moralidade e o cumprimento de metas e resultados.

O Ministério Público, no mister que lhe é imposto, tem por imperativo trabalhar in-
cansavelmente para proteger os cidadãos, em especial ao carentes, propondo as me-
didas necessárias para que os agentes públicos cumpram as exigências estabelecidas 
no ordenamento jurídico pátrio, sob pena de responderem por crime de responsabili-
dade,  ilícitos de natureza cível ou penal.
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descabimento da nomeação obrigatória de defensor Público 
como curador especial em processos envolvendo interesses 
de crianças e adolescentes

Introdução

Decorridas mais de duas décadas desde a edição da Lei Federal nº 8.069/90 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), questão que tem demandado especial atenção 
dos profissionais do Direito é referente a uma proposta de atuação da Defensoria Pú-
blica como curadora especial de crianças e adolescentes nos processos que trami-
tam nas Varas com competência para a matéria de infância e juventude em vários 
Estados brasileiros.

Em primeiro lugar, cumpre observar que essa forma de atuação da Defensoria  
Pública não encontra amparo na lei; importa em invasão das atribuições conferidas 
ao Ministério Público e tem ocasionado prejuízos a crianças e adolescentes em situa-
ção de acolhimento institucional, como a seguir será demonstrado.

Como é cediço, em conformidade com o disposto nos artigos 201, 202 e 204 do  
Estatuto da Criança e do Adolescente, a intervenção do Ministério Público em todos 
os processos em que se discutam os interesses de crianças e adolescentes nas Varas 
de Infância e Juventude é obrigatória, seja na condição de autor ou de custos legis.

1 Andrea Mismotto Carelli Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais; 
2 Fernando Henrique de Moraes Araújo Promotor de Justiça e Coordenador da área da infância e juventude do Centro de Apoio Operacional Cível 

e de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado de São Paulo; 
3 Lelio Ferraz de Siqueira Neto Promotor de Justiça e Coordenador da área da infância e juventude do Centro de Apoio Operacional Cível e de 

Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado de São Paulo; 
4 Rodrigo Cezar Medina da Cunha Promotor de Justiça e Coordenador do Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro;
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Independentemente da natureza da intervenção, o Ministério Público sempre atua na 
defesa dos interesses da população infantoadolescente, no exercício de sua legitima-
ção extraordinária prevista na lei processual, podendo ser destacadas como formas 
mais frequentes de atuação o ajuizamento de ações de destituição do poder familiar 
e o oferecimento de representações em razão da prática de infrações administrativas 
previstas no ECA, estando no polo passivo os genitores ou responsáveis legais.

Previsão do curador especial no sistema normativo brasileiro

Conforme disposto no artigo 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública é ins-
tituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação ju-
rídica e a defesa dos necessitados. Dispõe o art. 4º, inciso XVI, da Lei Complementar 
Federal nº 80/94, com a redação dada pela LC 132/09, que a função de curadoria 
especial é privativa da Defensoria Pública, apenas nas hipóteses previstas em lei. 

O instituto do curador especial encontra-se previsto no artigo 9º do Código de Proces-
so Civil que, em seu inciso I, estabelece duas hipóteses para essa atuação: (i) em favor 
de incapaz que não possua representante legal ou (ii) se os interesses do incapaz 
colidirem com o de seu representante legal, podendo ser citados como exemplos des-
ta segunda hipótese a atuação do curador especial nas ações de alimentos, registro 
tardio, suprimento de capacidade, emancipação, dentre outros.

Além do Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu 
mesma regra referente ao curador especial, conforme disposto em seu artigo 142: 

Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de dezes-
seis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na 
forma da legislação civil ou processual.

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adoles-
cente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, 
ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual. 

A curadoria especial exercida pela Defensoria Pública reveste-se, portanto, da na-
tureza de legitimação extraordinária processual apenas em tais hipóteses, de-
vendo o Defensor Público atuar, após a necessária nomeação judicial, para suprir 
a representação do incapaz, em processo específico e observados os limites  
estabelecidos pela lei.

Em virtude disso, conclui-se que a Defensoria Pública não possui legitimidade 
para atuar como curador especial de crianças e adolescentes fora das hipóteses  
acima expostas.

Se por um lado é inegável que, com o advento do ECA, crianças e adolescentes pas-
saram à condição de sujeitos de direitos, é também forçoso reconhecer que, nos pro-
cessos das Varas de Infância e Juventude em que se discutem os seus interesses, eles 
somente poderão ser representados por curador especial quando tal instituto proces-
sual tiver cabimento.

Por conseguinte, não é possível que a Defensoria Pública ingresse em nome próprio, 
para a defesa de interesse de criança ou adolescente, especialmente diante do fato de 
que seus direitos individuais indisponíveis já estão sendo defendidos pelo Ministério 
Público, como substituto processual, na forma prevista no ECA.

O artigo 201, III do ECA é claro ao conferir ao Ministério Público atribuição para “pro-
mover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão ou des-
tituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, 
bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da justiça da 
Infância e da Juventude”.

Trata-se de hipótese de “legitimação extraordinária”, também denominada de “subs-
tituição processual”, conferida, em caráter exclusivo por opção do legislador, ao 
Ministério Público que, na condição de autor, deflagrará, em nome próprio, as ações 
necessárias à defesa dos direitos do substituído. 
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Tal entendimento é reforçado no inciso VIII do mesmo artigo 201 do ECA, ao prever 
que compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias 
legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis”.

É oportuno destacar que o artigo 6º do Código de Processo Civil estabelece que “Nin-
guém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado em 
lei”, outra razão pela qual resta afastada a atuação da Defensoria Pública nos casos 
ora em análise.

Merece destaque a lição de Maciel (2010) ao analisar a atuação da Defensoria Pública 
como curador especial:

Figurando o Ministério Público como autor da ação, não haverá necessidade de ser 
intimado outro membro do Parquet para funcionar na qualidade de fiscal da lei, em 
razão do papel constitucional daquele órgão de zelar pelos interesses individuais 
indisponíveis (art. 127) e diante dos princípios institucionais da unidade e da indi-
visibilidade da instituição (par. 1º do art. 127).

Agindo a Promotoria de Justiça contra os pais, ou contra um deles somente, assim o 
faz exclusivamente no interesse do incapaz (art. 155 c/c 201, II, do ECA). Em outras 
palavras, o agente ministerial atua buscando preservar o pleno exercício do poder 
familiar, de forma a manter este dever adequadamente ou destituir aquele que não 
o exerça com zelo e amor.

Desta maneira, a nosso sentir, é desnecessária a nomeação de curador especial ao 
filho, em se cuidando de destituição do poder familiar promovida pelo Parquet.

É importante salientar que a Defensoria Pública não possui respaldo legal para pos-
tular a sua nomeação na função de Curador Especial da criança ou do adolescente 
cujos pais figurem como réus em ação de destituição do poder familiar, vez que a 
Constituição Federal ao atribuir à Defensoria a função de orientação jurídica e de-
fesa dos necessitados (art. 134 da CF/88), não pretendeu atribuir-lhe legitimidade 
extraordinária para defesa destes interesses, com o Ministério Público, de acordo 

5 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo. (Coord). Curso de Direito da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 599-600.

com o antes explanado. Destarte, a Defensoria atua quando o incapaz não tiver re-
presentante legal ou os interesses do incapaz colidirem com os do seu representan-
te, desde que devidamente provocada (e não de ofício), ou ainda, quando o réu esti-
ver preso, revel ou tiver sido citado por edital ou por hora certa (artigo 9º do CPC).5 

Logo, os requerimentos ou petições nas quais a própria Defensoria Pública postula 
seu ingresso para atuar como curador especial de crianças e adolescentes em proces-
sos nos quais o Ministério Público é autor e nos quais já atua Defensor Público em de-
fesa dos interesses dos genitores, é ato equivocado sob o enfoque jurídico, pois ao as-
sim agir a Defensoria Pública busca o exercício de função que incumbe ao Ministério 
Público, burocratizando e retardando o trâmite dos processos nos quais se discutem 
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, notadamente aqueles referentes à 
convivência familiar e comunitária. 

No contexto atual, em que são princípios essenciais a intervenção mínima, também 
consagrada no artigo 100, VII, do ECA e a celeridade processual, torna-se impertinen-
te a atuação simultânea e concorrente de dois agentes estatais exercendo a mesma 
atribuição em um único processo, cabendo frisar que a atuação do Defensor Público 
na condição de curador especial é hipótese excepcional e que somente tem razão de 
ser quando há conflito real de interesses verificado no processo.
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A atuação do Curador Especial no Estado do Rio de Janeiro

No caso do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, arvorando-se a condição 
de curador especial de crianças e adolescentes acolhidos, tem ingressado nas ações 
em curso nas Varas da Infância e Juventude – tais como nas de destituição do poder 
familiar e representações por infração administrativa – através de petição simples ou 
ajuizamento de procedimentos de natureza judicialiforme, denominados “pedidos 
de providência (PP)”, “pedidos de aplicação de medidas protetivas (PAMPs), dentre 
outros, requerendo a sua nomeação judicial para exercício da curadoria especial.

Trata-se de atuação pontual em casos selecionados (e não uma atuação genérica em 
alegada defesa dos interesses de todas as crianças e adolescentes em acolhimento 
a qual, per si, não se poderia admitir) nos quais, em sua maior parte, já existe ação 
ajuizada pelo Ministério Público.

Visando ilustrar a intervenção da Curadoria Especial, merece ser transcrito trecho 
do parecer recursal exarado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 
sede de Uniformização de Jurisprudência nº 0038977-13.2010.8.19.0000, em que 
são exemplificadas atuações da Defensoria Pública em casos concretos.

“(...) 3. Processo nº 0048268-08.2008.8.19.0000

. Criança: L.H.

. Ação de destituição do poder familiar deflagrada pelo Ministério Público em face 
da genitora Aline 

. Situação: genitora condenada por crime de tortura à outra filha, a criança Krislay-
ne, ou seja, por provocar queimaduras com colher quente na vagina, ânus e perna 
da menina, porque teria esta contrariado a sua vontade e ido brincar; genitora pre-
sa e representada pela Curadoria Especial através da DP; criança Luiz Henrique já 
sob a guarda de pessoas habilitadas para adotá-lo. Pedido formulado pela Defen-
soria Pública, através do órgão CDEDICA, de nomeação como curadora especial da 

criança na ADPF. Denegação por inaplicabilidade do art. 142 do ECA, especialmen-
te por já se encontrar a criança sob a guarda de pessoas habilitadas para adotá-la. 
Desprovimento do AI da DP. Interposição de REsp pela DP, inadmitido. Interposição 
de agravo de instrumento pela DP ante à inadmissão de seu apelo extremo, tendo o 
Ministério Público ofertado contrarrazões em 31/05/2010. STJ, 4ª. T., Relator HO-
NILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, desprovimento por ausência de violação do 
art. 535 do CPC e por se tratar de alegação de violação de matéria constitucional, 
em 12/08/10;

O Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) é integrado por 
diversos órgãos, cada qual exercendo as atribuições que lhe foram conferidas em lei 
para assegurar a proteção integral, de forma harmônica e complementar, sem que se 
estabeleça qualquer relação hierárquica entre esses atores.   

A experiência prática de atuação na seara da infância e juventude revela que o sis-
tema contemplado no ECA só atinge as suas finalidades quando cada um dos atores 
exerce a sua função própria, sob pena de ocorrer sobreposição de atuações das insti-
tuições e órgãos ou a omissão no cumprimento de seus respectivos munus, em preju-
ízo da população infantoadolescente, destinatária da proteção legal.

Nesse sentido, a atuação da Defensoria Pública como curador especial em processos 
nos quais já atua o Ministério Público em defesa dos interesses individuais indispo-
níveis de crianças e adolescentes tem importado em prejuízos na área da infância e 
juventude, especialmente no que se refere à propositura das ações de guarda, tutela 
e adoção. 

É oportuno destacar que, no ano de 2003, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul já havia uniformizado a sua jurisprudência no que se refere ao 
descabimento da atuação do Curador Especial nos processos em que já atua o Minis-
tério Público:

 “UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS 
DO QUARTO GRUPO CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, 
CUJA MATÉRIA COMPETE DEFINIR. Necessidade ou não de nomeação de cura-
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dor especial ao menor em ação de suspensão/destituição de pátrio poder movida 
pelo Ministério Público. Desnecessidade da providência, não se verificando qual-
quer incompatibilidade entre as funções quando exercidas pelo Ministério Público. 
Uniformiza-se a jurisprudência no sentido da desnecessidade de curador especial 
ao menor em ação de destituição de pátrio poder movida pelo Ministério Público”. 
“SÚMULA nº 22 do TJERGS – Nas ações de destituição/suspensão de pátrio poder, 
promovidas pelo Ministério  Público, não é necessária a nomeação de curador espe-
cial ao menor”, j. 11/04/2003.

(Uniformização de Jurisprudência nº 70005968870, TJRS, 4º Grupo de Câmaras 
Cíveis)

Semelhante entendimento foi adotado, no ano de 2011, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro no julgamento de Uniformização de Jurisprudência nº. 
003897713.2010.8.19.0000, que resultou na edição do verbete nº 235, deixando 
evidente que a nomeação da Defensoria Pública para exercer a curadoria especial será 
realizada pelo Juiz da Infância e Juventude apenas nas hipóteses previstas em lei: 

“Caberá ao Juiz da Infância e da Juventude a nomeação de curador especial a

ser exercido pelo Defensor Público, a crianças e adolescentes,

inclusive nos casos de acolhimento institucional ou familiar, nos

moldes do disposto nos artigos 142, parágrafo único e 148, parágrafo

único, alínea “f”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art.

9º, I, do Código de Processo Civil, garantindo o acesso aos autos respectivos”.

Casos concretos verificados no Estado de São Paulo

No Estado de São Paulo, em razão da publicação do Parecer nº 02/2010 da Coor-
denadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(Protocolo CIJ n. 74.957/10), mais precisamente em razão da 4ª diretriz contida em 
referido parecer (que segue abaixo transcrita), muitos magistrados passaram a no-
mear defensores públicos como curadores especiais de crianças e adolescentes para 
“defendê-los” em audiências concentradas para reavaliação da manutenção ou não 
das decisões de acolhimento institucional.

4a Diretriz) a realização da audiência visa respeitar o princípio da provisorieda-
de do acolhimento e, para que a reavaliação seja fundamentada, deverá ser de-
vidamente instruída, garantindo-se oportunidade de manifestação de todos os  
interessados:

Ministério Público, pais ou responsável, contando sempre com a participação da 
criança e do adolescente, que têm direito de serem ouvidos (art. 100, parágrafo 
único, XII, do ECA), assistidos, eles também, por advogado ou defensor próprio, nos 
termos do art. 141 e 206 do ECA. Na audiência poderão ser ouvidas testemunhas, 
com manifestação jurídica prévia pelo Ministério Público e Defensoria Pública.

A Coordenação da área da Infância e Juventude do Centro de Apoio Cível e de Tutela 
Coletiva do Ministério Público do Estado de São Paulo se posicionou contrariamente 
a tal diretriz, observando que não havia como se presumir conflito de interesses con-
forme a proposta contida no parecer da Coordenadoria da Infância do Tribunal de 
Justiça, hipótese única que legitimaria a nomeação de curador especial a crianças e 
adolescentes que viessem a ser ouvidos em audiências concentradas.

Chegou-se a indicar exemplo relativo a uma criança/adolescente que desejasse re-
tornar ao lar de sua família natural sendo este o mesmo anseio de seus genitores.  
Em tese, não haveria necessidade de nomeação de advogado à criança/adolescente.
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Logo, as hipóteses de nomeação teriam de ser analisadas de acordo com cada caso 
concreto, com a nomeação de curador quando, e se estabelecido, o conflito real  
de vontades.

A questão ainda permitiu outros questionamentos: se a criança/adolescente tiver al-
guma incapacidade, retardo ou doença mental? Deverão ser sempre nomeados ad-
vogados para a defesa dos interesses de tais crianças/adolescentes? Como poderão 
os advogados saber quais os desejos e vontades de seus assistidos? Como farão para 
formular qualquer pleito diverso daquele dos genitores? E quando a criança não tiver 
idade que permita discernimento?

Tais questionamentos levaram à conclusão de que o Defensor não deveria ser nome-
ado indistinta e indiscriminadamente para o ato da audiência, sob pena de sequer 
ter qualquer participação, já que tanto os advogados de defesa dos genitores (que 
podem ser Defensores Públicos) quanto o Ministério Público, poderiam formular pe-
didos em prol das crianças e adolescentes. 

Aliás, o próprio juiz poderia decidir certas questões pertinentes ao direito dos acolhi-
dos – enquanto em tal situação – de ofício, desde que em consonância com o pleito 
das crianças/adolescentes acolhidos, como por exemplo, onde desejariam estudar 
(enquanto estivessem acolhidos); se desejariam receber visitas dos genitores/fami-
liares; passeios etc. 

Por fim, necessário destacar que enquanto não houvesse decisão liminar ou definiti-
va de perda ou suspensão, o poder familiar competiria aos genitores, razão que subli-
mava, por si só, a necessidade de nomeação de curador especial.

Situação em Minas gerais – Expedição do ato conjunto das 
Corregedorias – Gerais de Justiça e do Ministério Público 

Analisando os julgados emanados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
possível se aferir que a linha de entendimento, no que diz respeito à atuação da De-
fensoria Pública como Curadora Especial de crianças e adolescentes nos processos 
que tramitam nas Varas com competência para a matéria de infância e juventude, 
desenhava-se nos seguintes termos: a) nos casos de processos cujo o objeto era a 
aplicação de medida de proteção, detectando-se conflito de interesses entre os pais e 
a criança/adolescente, nomeava-se curador especial, não necessariamente defensor 
público; b) nas destituições do poder familiar, ajuizadas pelo Ministério Público na 
qualidade de substituto processual, reconhecia-se que o Parquet já atuava na defesa 
dos interesses de crianças e adolescentes, de maneira que se prescindia da nomeação 
de curador especial, havendo, contudo, no que se referia às demandas de tal nature-
za, alguns entendimentos contrários, embora em volume minoritário.

Embora se possa notar uma certa coerência nas decisões examinadas, o entendimen-
to não se encontrava pacificado no tocante ao fato da atuação do Ministério Público 
como autor das ações, ou até mesmo como fiscal, dispensar peremptoriamente a no-
meação de Curador Especial, ainda que inexistisse o conflito de interesse citado pelo 
parágrafo único do art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A propósito da questão de ser parte ou de ser fiscal da lei, adverte, com razão, Cândido 
Dinamarco (Fundamentos do processo civil moderno, n. 187, ed. Rev. dos Tribunais), 
citado por Hugo Nigro Mazzili6 : “ser parte não significa não ser fiscal da lei e vice-
-versa. Ser parte quer significar ser titular de ônus e faculdades do processo; nesse 
sentido, o Ministério Público, ainda que não tenha proposto a ação, parte sempre é”. 

6 MAZZILI, Hugro Nilo. O Ministério Público no Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo. Disponível em http:www.mazzili.com.br. 

Acesso em: 04.05.2012. 
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A despeito desta clareza que ressurge de uma mera leitura do referido art. 201 da Lei 
nº 8.069/90, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 15 de 
dezembro de 2011, por meio da Recomendação n.º 20/CGJ/2011, dispôs sobre a ne-
cessidade de os Juízes nomearem Curadores Especiais nos procedimentos das ações 
de destituição do poder familiar. Eles seriam a figura “competente para a defesa dos 
interesses individuais e coletivos das crianças e adolescentes, mormente nas hipóte-
ses previstas no parágrafo único do art. 142, na alínea “f” do parágrafo único do art. 
148, c/c no art. 98, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, atuando como 
representante processual do infante nos autos dos processos em trâmite, bem como 
na qualidade de legitimado extraordinário para deflagrar qualquer ação que assegu-
re os interesses destes sujeitos de direitos, garantindo-lhes o pleno acesso à justiça e 
igualdade na relação processual”.

Evidentemente a edição do aludido ato repercutiu na estupefação dos Promotores de 
Justiça, que reconheceram na recomendação à nomeação do Curador Especial uma 
verdadeira duplicidade do papel já confiado ao Ministério Público, mobilizando a 
própria Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A Recomendação destoou inclusive do entendimento que já vinha sendo encampado 
pelo Tribunal de que, em atuando o Ministério Público como autor, prescindir-se-ia 
da nomeação do Curador Especial, uma vez que o Parquet já desempenhava este mis-
ter no processo, representando o interesse da criança ou adolescente.

A situação, todavia, não tardou a ser revertida. Em 16 de março de 2012, nova Reco-
mendação7, desta feita conjunta, de n.º 01, de 16 de março de 2012, emanada das 
Corregedorias-Gerais de Justiça e do Ministério Público, fixou orientação no sentido 
oposto, recuperando os desígnios bradados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

7 O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e XIV do art. 16 

da Resolução nº 420, de 1º de agosto de 2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do art. 39 

da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, e o art. 4º, do Ato CGMP nº 1/2011;

Considerando que a Corregedoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público são órgãos orientadores das atividades dos 

membros das respectivas Instituições;

Considerando a relevância de uniformizar-se a atuação funcional;

Reconhecendo que o art. 202 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, preconiza a 
atuação obrigatória do Ministério Público nos processos e procedimentos da infân-
cia e juventude, e que o Parquet promove e acompanha todas as ações e procedi-
mentos da Infância e Juventude, zelando pela ordem jurídica e pelos interesses das 
crianças e adolescentes, afastando a necessidade da intervenção de qualquer outro 

Considerando a necessidade de se resguardar as atribuições constitucional e legalmente atribuídas ao Ministério Público;

Considerando que o art. 61, XI, da Lei Complementar n. 34, de 12 de setembro de 1994, atribui ao Ministério Público a curadoria da Infância 

e Juventude;

Considerando que o art. 5º, III, e, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, especifica como função institucional do Ministério Público 

a defesa dos direitos da criança e do adolescente;

Considerando que o art. 202 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, reconhece a atuação obrigatória do Ministério Público nos processos e pro-

cedimentos da Infância e Juventude, e que o Ministério Público promove e acompanha todas as ações e procedimentos da Infância e Juventude, 

zelando pela Ordem Jurídica e pelos interesses das crianças e adolescentes, afastando a necessidade da intervenção de qualquer outro órgão ou 

pessoa para suprir sua atribuição;

Considerando que a nomeação judicial de curador especial decorre de hipóteses legais e restritas;

Considerando que o parágrafo único do art. 142, e a alínea f do parágrafo único do art. 148, todos da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, devem 

ser interpretados em conformidade com a regra do art. 9º, I, do Código de Processo Civil;

Considerando que orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, 

não alcança e não se confunde com as hipóteses de curatela;

Considerando que o art. 141, § 1º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, atribui ao defensor público a assistência judiciária gratuita aos 

necessitados;

Considerando, todavia, que a atuação como custos legis na defesa dos interesses das crianças e dos adolescentes é atribuição do Ministério 

Público; 

        Considerando recente decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é desnecessário curador especial em 

pretensão de destituição de poder familiar movida pelo Ministério Público, cabendo ao próprio MP atuar na defesa dos direitos da criança e do 

adolescente;

Considerando, finalmente, os estudos e manifestações constantes do Requerimento nº 2011/GECOR/51914, que tramita perante a Corregedo-

ria-Geral de Justiça,

RECOMENDAM aos Órgãos de Execução que, nos processos e procedimentos da Infância e Juventude, assumam as suas atribuições exclusivas 

de curadores dos interesses das crianças e adolescentes, afastando a intervenção de qualquer outro órgão ou pessoa a título de “curadores 

especiais”, “assistentes inominados”, “defensores especiais”, ou a qualquer outro título. 

RECOMENDAM aos Juízes da Infância e da Juventude atenção quanto aos processos que envolvam crianças e adolescentes acolhidos em ins-

tituições de atendimento ou em programas de acolhimento familiar, notadamente, com relação ao período de acolhimento desses menores, 

verificando se foram esgotados todos os meios possíveis de reinserção desses infantes em sua família natural, e, não logrando êxito, se há meios 

de providenciar, com a maior brevidade possível, o ajuizamento do pedido destituitório, com vistas a possibilitar a sua colocação em família 

substituta.

RECOMENDAM, ainda, aos Juízes da Infância e Juventude que, em caso de esgotamento injustificado do prazo legal para a propositura da 

pretensão de destituição do poder familiar, nos termos do § 10 do art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, remetam os autos ao 

Procurador-Geral de Justiça para as providências cabíveis, com comunicação à Corregedoria-Geral do Ministério Público e à Corregedoria-Geral 

de Justiça. 

REVOGAM as Recomendações nº 20, de 15 de dezembro de 2011, da Corregedoria Geral de Justiça e nº 1, de 1º de agosto de 2011, da Correge-

doria Geral do Ministério Público.
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órgão ou pessoa para suprir sua atribuição, desaconselhou-se, peremptoriamente,  
a nomeação referida.   

A antiga Recomendação foi revogada expressamente, em razão da “necessida-
de de se resguardar as atribuições constitucional e legalmente atribuídas ao  
Ministério Público”.

Embora tenha sido um importantíssimo passo no que concerne ao restabelecimento 
da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Casa Correicional, resta 
saber quais serão os reflexos de tal ato administrativo na jurisprudência do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

A partir do julgamento de casos oriundos, em sua maioria, do Estado do Rio de Janei-
ro, a jurisprudência do STJ vem rechaçando a atuação da Defensoria Pública como 
curadora especial de crianças e adolescentes nos casos não previstos em lei, reconhe-
cendo não só o descabimento de tal atuação como também os prejuízos trazidos aos 
infantes e adolescentes.

Nesse sentido, cita-se o Agravo de Instrumento nº. 1.415.049 – RJ (2011/0085261), 
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 09 de março de 2012, no qual foi pro-
ferida a seguinte lição:

“[…]

Não vislumbro violação aos apontados dispositivos legais. Com efeito, foi expres-
samente consignada no acórdão recorrido a ausência de conflitos de interesses do 
menor e da sua mãe a justificar a necessidade excepcional de nomeação de cura-
dor especial no procedimento de Reavaliação da Medida de Acolhimento Institu-
cional, inclusive porque foi deferida a reintegração do menor ao convívio familiar  
(cf. e-STJ fl. 52).

De outro lado, o Ministério Público é o órgão que se incumbe da defesa dos menores, 
atuando em caráter protetivo, tornando despicienda a participação de outro órgão, 
no caso a Defensoria Pública, através da CDEDICA (Coordenadoria de Defesa dos 
Direitos da criança e do Adolescente), com a mesma finalidade, nos procedimentos 
previstos no ECA.

A natureza jurídica do curador especial não é a de substituto processual, mas a de 
legitimado extraordinariamente para atuar em defesa daqueles a quem é chamado 
a representar. Ocorre que os menores já estão, repita-se, tendo o seu direito indivi-
dual indisponível defendido pelo Ministério Público, como substituto processual, na 
forma prevista na Lei no 8.069/1990.”

Segue também ementa de caso recentemente julgado pelo STJ – do Estado do Rio de 
Janeiro – e que demonstra que a atuação da Defensoria Pública em hipóteses como as 
apontadas no presente texto realmente não encontra esteio jurídico.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NO-
MEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL À LIDE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRE-
JUÍZO AOS MENORES. REPRESENTAÇÃO ADEQUADA DO ‘PARQUET’.

1. A ação de destituição do poder familiar, movida pelo Ministério Público, prescin-
de da obrigatória e automática intervenção da Defensoria Pública como curadora 
especial. 2. “Somente se justifica a nomeação de Curador Especial quando coliden-
tes os interesses dos incapazes e os de seu representante legal”. (Resp 114.310/SP)

2. “Suficiente a rede protetiva dos interesses da criança e do adolescente em Juízo, 
não há razão para que se acrescente a obrigatória atuação da Defensoria Pública”. 
(Resp no 1.177.636/RJ) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Agravo 
de Instrumento n. 1.369.745-RJ – 2010/0206522-6, Rel: Min. Paulo de Tarso San-
severino, j. em 10/04/2012, v.u.)

Por fim, vale a transcrição de trecho do voto proferido pelo i. Ministro Sidnei Benetti 
no REsp n. 1.177.636 – RJ (2010/0017190-9) também do Estado do Rio de Janeiro, 
no qual observa, de forma absolutamente lúcida, sua preocupação com a tese venti-
lada pela Defensoria Pública no Estado Fluminense:
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“[…]

Para essa proteção do destinatário da decisão judicial atua, em primeiro lugar, a 
própria função jurisdicional, por intermédio do Juiz e, em segundo, no caso, o Mi-
nistério Público, como representante da sociedade, à qual interessa que crianças 
e incapazes sejam o mais possível preservados contra as ações lesivas das partes, 
alertando o Juízo e requerendo e promovendo diligências que os resguardem, não se 
podendo presumir que sobre essas figures institucionais paire, superior, a relevante 
função da Defensoria, como se sem ela o órgão julgador e o representante do Minis-
tério Público fossem incapazes de zelar por crianças e adolescentes. 

[…]

6.- A matéria, pelo potencial catastrófico ao andamento de várias espécies de pro-
cessos em que se envolvam crianças e adolescentes, é extremamente relevante, pois, 
se proclamada a tese de obrigatoriedade de intervenção da Defensoria toda vez em 
que haja alegação de ameaça ou violação de algum direito de criança ou adoles-
cente haverá necessidade de aludida intervenção, pena de nulidade, em qualquer 
espécie de processo. 

Daí se segue que se imporá a obrigatória atuação da Defensoria não só em caso em 
que ambos os genitores são acusados de abuso, mas também em processos como 
os atinentes a guarda, responsabilidade, adoção, visitas, alienação parental, sepa-
ração, divórcio, inventários e partilhas, ações indenizatórias, enfim, todas as ações 
em que se entreveja alguma consequência de moléstia, direta ou indireta que seja, a 
alguma criança ou adolescente.”

Conclusões

Recentemente, a Defensoria Pública, vem evocando para si o papel de Curador Espe-
cial de crianças e adolescentes nos processos que tramitam nas Varas com competên-
cia para a matéria de infância e juventude em vários Estados brasileiros.

A reivindicação denota como corolário lógico o argumento de que a atuação do Mi-
nistério Público, seja como autor, seja como fiscal da lei, nos termos do disposto no 
inciso III do art. 201, não é suficiente para encetar a defesa dos interesses de crianças 
e adolescentes. Isto porque o Parquet atuaria no interesse da sociedade, que não ne-
cessariamente corresponde ao interesse desses sujeitos de direitos.

É bem verdade que, a despeito da atuação obrigatória do Ministério Público em todos 
os procedimentos mencionados, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente pre-
vê a possibilidade de nomeação do Curador Especial, no art. 142, trazendo para este 
microssistema o instituto originário do Código de Processo Civil. 

Ocorre, no entanto, que os dispositivos mencionados carecem de ser interpretados 
sistemicamente e à luz do tão propalado art. 227 da Constituição da República.

Nota-se que a nomeação do Curador Especial é a exceção dentro das regras processu-
ais, quando se presume insuficiência da parte. Na hipótese do parágrafo único do já 
mencionado art. 142 do Estatuto, a ser interpretado em conformidade com o caput, 
a nomeação deverá ser implementada apenas e tão somente no caso de os pais terem 
que representar processualmente seus filhos menores de 18 anos e houver confli-
to de interesses entre representantes e representado. Trata-se de figura suplementar  
à representação.

Constata-se, portanto, que, no caso de substituição processual por parte do Ministé-
rio Público, não haveria a necessidade de nomeação de Curador Especial. Apenas na 
hipótese da representação das crianças por seus pais, acrescida do conflito de inte-
resses, é que surge a possibilidade de se nomear o Curador Especial.
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A Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública reveste-se, portanto, da 
natureza de legitimação extraordinária processual apenas em tais hipóteses, de-
vendo o Defensor Público atuar, após a necessária nomeação judicial, para suprir 
a representação do incapaz, em processo específico e observados os limites  
estabelecidos pela lei.   

Em virtude disso, conclui-se que a Defensoria Pública não possui legitimidade 
para atuar como Curadora Especial de crianças e adolescentes fora das hipóteses  
acima expostas.

Por conseguinte, legalmente, não se pode cogitar que a Defensoria Pública ingresse 
em nome próprio, para a defesa de interesse de criança ou adolescente, especialmen-
te diante do fato de que seus direitos individuais indisponíveis já estão sendo defen-
didos pelo Ministério Público, como substituto processual, na forma prevista no ECA.

Ademais, outra ilação da qual não se pode fugir, é a referente à alegação de que o 
interesse social confiado à defesa do Ministério Público pode não corresponder ao de 
crianças e adolescentes no caso concreto objeto do processo. Trata-se de um sofisma 
a ser desbaratado. Primeiro porque, no presente caso, o interesse da sociedade é o in-
teresse da criança e do adolescente. E, segundo, que ao lado da defesa dos interesses 
sociais dos quais o autor constitucionalmente confiado para defender é o Ministério 
Público, estão os direitos individuais indisponíveis, reconhecidos como tais o da con-
vivência familiar e comunitária e seus desdobramentos, assim como tantos outros 
titularizados por este público.

Na esteira de tal celeuma, não deixa de ser alvissareira a iniciativa encampada no 
Estado de Minas Gerais, pelas Corregedorias-Gerais de Justiça e do Ministério Público 
de, formalmente, adotarem uma posição institucional por meio da Recomendação 
n.º 01, de 16 de março de 2012, afastando a nomeação de Curador Especial nos pro-
cessos de destituição do poder familiar, por reconhecerem que o Parquet já se incum-
be da defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

A partir do julgamento de casos oriundos do Estado do Rio de Janeiro, a jurispru-
dência do STJ vem rechaçando a atuação da Defensoria Pública como curadora 
especial de crianças e adolescentes nos casos não previstos em lei, reconhecen-
do não só o descabimento de tal atuação como também os prejuízos trazidos aos  
infantes e adolescentes.

Não se pode deixar de invocar como um último argumento as razões expostas pelo 
Ministro Sidnei Beneti, do STJ, que, ao examinar Recurso Especial em que se objeti-
vava anular processo no qual se havia reconhecido a obrigatoriedade de nomeação 
de Curador Especial, atestou que reconhecer a atuação da Defensoria Pública como 
obrigatória, implicaria em prejuízo para os interesses que se busca tutelar, tornando 
necessária sua intervenção, contrariamente à lógica processual civil, em feitos outros 
das Varas Cíveis e de Família, gerando complexidade no desenvolvimento do pro-
cesso com o acréscimo de mais uma atuação de um ator titular de vários privilégios 
processuais, quanto a intimações pessoais, prazos diferenciados e desoneração em 
diligências, o que não se coaduna, especialmente com a defesa dos direitos funda-
mentais de crianças e adolescentes.

Em síntese, conclui-se:

•	 serem descabidos o pleito e/ou nomeação obrigatória da Defensoria Pública na 
função de curador especial nos processos envolvendo direitos fundamentais de 
crianças e adolescentes, salvo quando presentes as hipóteses previstas no Código 
de Processo Civil e Estatuto da Criança e do adolescente;

•	 que o Ministério Público é o órgão legitimado, pela Constituição Federal, Estatuto 
da Criança e do Adolescente e demais normas infraconstitucionais, a promover 
a defesa dos direitos de crianças e adolescentes nos processos individuais envol-
vendo a apreciação de direitos fundamentais, notadamente aqueles referentes ao 
poder familiar.
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Reflexões sobre o Ministério Público

“Como posso perder a fé na justiça da vida, se os sonhos dos que dormem num 
colchão de penas não são mais belos do que os sonhos dos que dormem no chão”  
Gibran Khalil Gibran.

A existência do Ministério Público, como instituição, ainda que em sua fase embrio-
nária, confunde-se com a do homem dito civilizado. De aposto do poder, e prestador 
dos referenciais dos estados monárquicos e dos ideais aristocráticos, a instituição 
verteu-se em sustentáculo da democracia e bastião do Estado de Direito, notadamen-
te em sede republicana, mas a origem como evolução do pensar ministerial é bem an-
tecedente. Na Antiguidade e na Idade Média, escorços afiguraram-se insuficientes a 
traçar a identidade incipiente como função definida no sistema de administração da 
justiça. De toda sorte, temos os magiai, corpo de funcionários egípcios que denuncia-
va aos juízes as práticas delitivas que chegavam ao conhecimento; os advocati fisci 
e os procuratores caesaris de Roma, encarregados de zelar pela administração dos 
bens do imperador; os sayons, funcionários encarregados de defender os interesses 
do tesouro público; os bailios gauleses e os senescaes merovíngios, ambos encarre-
gados de defender os senhores feudais, o próprio Estado, em juízo; os missi dominici 
carolíngios, enviados do rei para o controle da administração e da justiça locais; os 
avvogadori di communi da Veneza Medieval e, finalmente, o procurateur du roi fran-
cês, ocupante do parquet, e encarregado de defender o patrimônio real. Eram funções 
atribuídas a pessoas que não representavam uma estrutura, tão pouco refletiam um 
corpo tendente a tutelar direitos sociais ou interesses públicos, mas o embrião de 
uma futura instituição.

Em que pese a dificuldade do estabelecimento de um marco original, foi com as Orde-
nações de Filipe, “O Belo”, em 1302, que foram lançadas as sementes da instituição 
ministerial, quando les gens du roi passaram a exercer a defesa do próprio Estado, 
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em um ofício público. A partir do século XVIII, com as transformações sóciopolíticas 
mundiais e os ideais iluministas, o parquet passou a defender os interesses da so-
ciedade e a vigiar a legalidade e a administração da justiça. Nesse sentido, aliás, as 
atribuições como dominus litis e custos legis, como mantidas até hoje, são herança da 
Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional dividiu o corpo ministerial em 
“Comissários do Rei”, nomeados pelo Rei e vocacionados para vigiar a aplicação da 
lei e o cumprimento de decisões judiciais; e os “Acusadores Públicos”, eleitos pelo 
Povo e com a função de sustentar acusações perante os tribunais.

Em pleno século XXI, a evolução gradual do Ministério Público transformou a ins-
tituição de sustentáculo dos arbítrios autocráticos de monarcas medievais, como 
consequência lógica da transformação da mentalidade política dos povos, em um 
filho da democracia clássica e do Estado de Direito. Fica claro, ainda, que com as 
mudanças e transformações operadas no século XX, produto das ideias e crenças 
estimuladas durante os séculos XVIII e XIX, a evolução do Estado Liberal de Direito, 
do Estado Social de Direito e do próprio Estado Democrático de Direito, transforma-
ram a sociedade e as instituições (prescrevendo e garantindo direitos fundamentais 
a todos os cidadãos), mesmo porque é tarefa fundamental desse Estado superar as 
desigualdades sociais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social, 
a qual somente pode ser obtida com a ação e a participação do Ministério Público, 
independente verdadeiramente e provido de autonomia administrativa, financeira e 
orçamentária, lastros para o cumprimento de suas missões constitucionais.

Lamentavelmente, as conquistas até o momento alçadas, notadamente, no caso na-
cional, como as garantias inscritas na Carta de 1988, estão sendo permanentemente 
colocadas à prova. Se exageros são consignados na atuação isolada, e que vem ser-
vindo de fundamento para os que desejam enfraquecer o MP, com motivação pesso-
al; emudecer o promotor é calar a sociedade, e tirar-lhe o poder de investigar, como 
querem outros, é suprimir da sociedade um dos mais legítimos instrumentos de con-
trole da transparência, em especial na administração pública.

Ainda assim, se o Ministério Público afronta as forças negativas da sociedade, neu-
traliza o poder econômico quando contrário ou nocivo à sociedade, combate os me-
canismos de repressão quando espúrios ou violentadores dos direitos humanos e 
sociais, transforma-se ele, no cotidiano de sua atuação discreta e silenciosa (e assim 

deve ser), no último, e em muitas vezes, o único bastião de defesa capaz de evitar o 
esmagamento do povo e da sociedade. De outro lado, é preciso sim, e todas as ins-
tituições devem fazê-lo, que estabelecer um mea culpa. Não podemos mais simples-
mente nos indignar com as mazelas do Estado, chocar nos com a infância abando-
nada e com a velhice escorraçada; não podemos mais emudecer quando vemos a 
cidadania aviltada pela violência perpetrada. Que busquemos no Estado a satisfação 
das necessidades sociais, como o fim do “prende e solta” que tutela uns poucos e 
aflige a esmagadora maioria da população, em guarida apenas a teorias, que fortale-
cem a impunidade e assoberbam os tribunais de inúteis papéis. O futuro se faz hoje 
e o Ministério Público, mais uma vez, deve estar na vanguarda das mudanças que a 
sociedade espera do Estado brasileiro. Essa é a sua missão.

Momento de Reafirmação

No Brasil, mais que em outros regimes, particularmente em função dos avanços e das 
garantias sociais advindos com Carta de 1988, a instituição ganhou contornos únicos 
no mundo moderno. Nesse passo, a mesma instituição que pode acusar, como Estado 
que é, defende a sociedade jurisdicionada ao garantir a lisura do processo, e repele, 
não raro, o constrangimento da prova mal produzida, e a injustiça da imputação in-
devida. A ele, ao Ministério Público, com esse único perfil no planeta, o povo brasilei-
ro também emprestou a sublime missão de tutelar-lhe os anseios e de resguardar-lhe 
os direitos coletivos e difusos em todas as áreas do conhecimento, mas com grandeza 
peculiar na do meio ambiente, do patrimônio público, da infância, do consumidor, 
dos povos indígenas, do trabalho escravo, do trabalho infantil, dos idosos, dos defi-
cientes, da violência doméstica, enfim, onde a hipossuficiência ganhar contornos de 
injustiça social, alí reinará a atuação dos representantes do Ministério Público, sob 
suas diversas matizes, Estadual, Federal, Trabalhista ou Militar, uno sempre, porém.

Nada, contudo, sob o manto constitucional, trouxe ao Ministério Público mais visibi-
lidade e reconhecimento social, do que o implacável combate a improbidade admi-
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nistrativa, mal este que se alarga pelo país como um cancro, uma chaga incontrolável, 
que saqueia os cofres públicos, mas sobremaneira solapa o sistema de saúde, degra-
da a educação de qualidade, combale o saneamento público, e assassina cidadãos 
brasileiros que somente pedem para viver com dignidade. Pelos braços do Ministério 
Público, pela atuação destacada de seus membros, aliada a outros redutos políticos 
e institucionais, como pela sociedade civil organizada e a imprensa livre; o Brasil 
avança e mais transparece.

A atuação destacada e firme da instituição, entretanto, tem um preço. Paga o Mi-
nistério Público com a necessidade de reafirmar, a todo momento, em especial no 
Parlamento nacional, os princípios que norteiam a atuação institucional, os mesmos 
insculpidos na Constituição da República, e que ao MP foram ofertados pela socieda-
de brasileira, única destinatária de seus préstimos. Luta a instituição e seus membros 
contra uma minoria política e corporativa que insiste em caminhar na contracorrente 
da história, em franco “desamor” ao já tão combalido povo desta nação, que deseja 
que todas as instituições brasileiras sigam fortalecidas e trabalhando em uníssono, 
para, no dizer rotário, servir, sem pensar em si. Que todas aquelas com atribuição 
constitucional, como o Ministério Público, investiguem sim, dentro dos limites bali-
zados por quem pode balizar, sempre em busca da tão preconizada transparência na 
administração pública. E, sob tal enfoque, a quem interessa que o MP não investigue? 
Perca, pois, a instituição o apoio dos ímprobos, mas jamais o da sociedade que legi-
tima as instituições deste país.

Crise de Efetividade

O Ministério Público não “barganha”, não negocia a sua atuação, mas deve ser vetor 
para a composição de litígios, sempre que possível. Como dito alhures, a instituição 
recebeu do legislador constituinte, e por delegação social, instrumentos fantásticos 
para a atuação na redução de conflitos, condição que a colocou em pouco mais de 
vinte anos na vanguarda da atuação extrajudicial. É essa condição que trouxe o MP 
para mais próximo da comunidade e daqueles de toda sorte hipossuficientes. A troca, 

pois, da tentativa de composição para a redução de diferenças, pela imediata judicia-
lização de problemas é, hoje, ao lado do relacionamento precário com outros agentes 
políticos, o maior elemento de risco às prerrogativas e às garantias dos cargos de 
promotor e procurador, notadamente no junto ao Parlamento. Nesse passo, e ainda 
na linha de uma análise autocrítica, constatamos que, em função dos critérios gerais 
estabelecidos internamente para a movimentação na carreira, os membros são com-
pelidos a buscar o amparo judicial em questões de deslinde menos complexo, em 
uma falsa produtividade que, longe de dar solução satisfatória a um conflito, con-
tribui apenas para a transferência do problema a outra esfera de atuação, esta ainda 
mais distante da realidade social. A proliferação de ações judiciais, sem a tentativa 
preliminar de composição, mostra números capazes de trazer progressão na carreira, 
mas afasta os membros do Ministério Público da sociedade, dos movimentos sociais e 
da sua missão constitucional. Não bastante, há que se trabalhar mais eficazmente na 
revisão da atuação do segundo grau, ainda muito distante dos anseios das ruas, me-
nos por desejo de seus integrantes, e mais pela estrutura obsoleta ainda persistente.

Responsabilizar a quem? Ao Promotor e ao Procurador que vivem o dilema de con-
ciliar a progressão pessoal com a solução de conflitos que podem não aparecer em 
estatísticas? Às administrações superiores que estabelecem critérios objetivos pouco 
razoáveis de movimentação na carreira, e que ainda não conseguiram moldar cursos 
preparatórios e de aperfeiçoamento hábeis a forjar o perfil dos novos e dos não tão 
novos integrantes do MP? Ou do Conselho Nacional do Ministério Público que ainda 
não conseguiu se firmar como instrumento para a consecução de políticas nacionais 
ao MP brasileiro? A questão está posta.

Relacionamento Precário

Uma das grandes conquistas trazidas pela Constituição da República, no que tan-
ge ao Ministério Público, foi dar aos seus integrantes o justo reconhecimento da 
qualidade de agentes políticos. Com tal conformação, a Promotores e Procuradores 
foram conferidas garantias e prerrogativas, além de vantagens próprias, de modo 
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a possibilitar que o exercício do múnus ministerial pudesse ser cumprido com in-
dependência responsável. À instituição, autonomias administrativa, financeira e  
orçamentária, inclusive.

Os mais antigos na instituição viveram tempos ainda mais difíceis que os atuais, épo-
cas em que os vencimentos eram irrisórios, compelindo os integrantes da carreira a 
exercerem outras atividades como condição de sobrevivência, do próprio, e da fa-
mília. Tempos em que, às próprias expensas, se chegava, quando muito, com uma 
“máquina de escrever” nos braços, aos mais longínquos e quase inacessíveis rincões 
do país. Tempos em que os membros do Ministério Público, além de heróis, como os 
atuais, eram sobreviventes na carreira, àquela época sustentada por uns poucos ide-
alistas que resistiam à tentação, sempre mais rentável, das outras carreiras jurídicas. 

O Ministério Público cresceu vertiginosamente. Seus membros, hoje tecnicamente in-
superáveis, viram as distâncias diminuírem e a instituição, sempre pujante, ganhar 
o reconhecimento social de sua relevância, ao ponto de, em recente pesquisa, ser 
referenciada como a terceira com maior credibilidade no país, atrás apenas da Igreja 
e das Forças Armadas. Não conseguiu, entretanto, a instituição ministerial, já bas-
tante rejuvenescida, manter a níveis desejados a capacidade de interlocução com os 
demais agentes políticos, aliás, o mínimo esperado entre os que pretendem manter 
esse status. Seus membros recebem em audiência, e não pode ser diferente, infrato-
res e criminosos das mais variadas matizes, mas têm dificuldade para ser relacionar 
com gestores e parlamentares processados, circunstância que finda por colocar em 
risco, no Parlamento, e tal é fato, todo o arcabouço normativo, inclusive constitu-
cional, relativo à instituição, fruto de anos de trabalho, e do sacrifício de gerações 
que lutaram para edificar e se dedicam a manter soerguida essa magnífica peça de 
arquitetura que é o Ministério Público brasileiro. Os membros da instituição, infira-
-se, são os grandes responsáveis pelo estágio de confiabilidade da instituição, graças 
notadamente ao combate à improbidade e ao descalabro administrativo, que ganhou 
níveis de insustentabilidade; mas é com o mesmo político, gestor ou parlamentar, 
guardando a impessoalidade do cargo, que deve o Promotor e o Procurador discutir 
políticas públicas para o município, para o estado e para o país, ao menos enquan-
to o mandato popular conferido se mantiver legitimado pelas urnas e pelas esferas 
judiciais. Que perca a instituição, repita-se, o apoio dos ímprobos, mas jamais o da 
sociedade destinatária de seus préstimos.

Politização Excessiva

“Não temos tempo de recompor as nossas amizades”. Com essa frase lapidar, um 
colega de instituição concluiu há pouco tempo o seu raciocínio acerca da alardeada 
politização excessiva do Ministério Público. Eleições internas em demasia, para to-
dos os níveis, constatação que impõe repensar o modelo institucional e a unificação 
dos calendários internos, que deixam as administrações reféns do capital político.

Indaga-se se o fato não decorre do retrocesso advindo da capitis diminutio decorrente 
das limitações impostas à capacidade eletiva passiva para os membros do Ministério 
Público, meio cidadãos, com deveres em excesso e restrições políticas absurdas. Os 
próprios integrantes do Judiciário já se movimentam para rever tais vedações e res-
trições, que impedem Promotores, Procuradores e Juízes de exercer a plena cidada-
nia e contribuir, sob as suas óticas, de uma forma direta e efetiva ao aprimoramento 
normativo do país. Um retrocesso nascido nas colunas da instituição e que dá, hoje, 
os contornos de uma representatividade desigual no Parlamento, em todos os níveis, 
com relação às demais carreiras, inclusive jurídicas.  

Sob o viés político, aliás, algumas ponderações hão de ser postas:

O Ministério Público, particularmente por iniciativa da CONAMP – Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério Público, mantém secular luta para que o mais votado 
seja o nomeado, sem a interferência dos executivos, ao cargo de Procurador-Geral. 
Para tanto, empenha-se pela aprovação de iniciativas parlamentares em curso, no 
Senado da República e na Câmara dos Deputados, que dão guarida a tal providên-
cia, que busca afastar qualquer risco de ingerência de poderes e/ou instituições na 
atuação do Ministério Público. À luz da regra atual, a CONAMP, a cada eleição, envi-
da esforços no sentido de que, composta a lista tríplice, a vontade da maioria possa 
ser respeitada, empenho raras vezes não atendido, mas ainda ocorrente. Trazendo o 
problema para o âmbito interno, indaga-se: Se desejam os integrantes do MP que o 
mais votado seja o nomeado, porque continuam votando em dois ou três para a lista 
a ser encaminhada ao executivo? É passada a hora de sair do discurso. Se deseja-se 
o mais votado e se há candidato preferido, o voto “uninominal” é o remédio dispo-
nível hoje a dar legitimidade a qualquer pleito que se dirija ao Chefe do Executivo. 
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Há que se dar um basta nas conveniências de se fechar lista para afastar este ou 
aquele candidato, sob pena de manter-se esvaziado um belo discurso. Constrange-se  
o Chefe do Executivo com uma lista fechada e não se quer ser constrangido com a 
escolha do segundo ou do terceiro colocados. Não parece razoável a quem defende  
representatividade plena.

De mesma sorte, em 21 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, as legis-
lações estão adequadas à disposição constitucional que admite a possibilidade de 
Promotores de Justiça, cumpridos os requisitos objetivos, concorrerem ao cargo de 
Procurador-Geral de Justiça. Em apenas 06 (São Paulo e Minas Gerais, no Sudeste; 
Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste; Pará, Roraima e Tocantins, no Norte - Nordeste 
e Sul estão livres da discriminação), a esdrúxula reserva ainda é mantida. Qual a 
justificativa para que cerca de 90% dos membros do Ministério Público desses esta-
dos fiquem alijados do processo? A história da instituição mostra que a alteração é 
salutar e nos estados onde a igualdade está culturalmente estabelecida, não se per-
quire mais acerca do cargo que ocupam, pois se estabelecem os que têm consistência 
política e os que detêm a confiança da classe para o exercício do cargo maior. E não 
se argumente com a falácia da hierarquia, vez que esse preceito não vige no Ministé-
rio Público, cujos membros, diferentemente dos integrantes do Judiciário, possuem 
apenas atuação em instâncias diferentes, sem hierarquia. Do contrário, seria acei-
tarmos a tese de que a segunda instância tem o poder de ingerência na primeira, 
o que fulminaria a independência funcional dos membros. A primeira instância faz 
Procuradores-Gerais em 21 unidades da federação, teve e terá Presidentes do CNPG –  
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais – e fez um Corregedor-Nacional do MP. 
Essa é a realidade e os argumentos contrários depõem contra o bom senso e a favor 
do desejo retrógrado de se manter nichos de poder político na instituição.

No mesmo sentido, o próprio CNPG, como recentemente deliberado, à unanimida-
de, encampou a luta para que os membros da primeira instância possam integrar as 
administrações superiores, inclusive os Conselhos Superiores, como defende a CO-
NAMP. Esse é o Ministério Público do futuro.

CNMP: Vetor para Políticas Nacionais ou Grande Corregedoria

Diferentemente das resistências à concepção encontradas pelo CNJ – Conselho Na-
cional de Justiça, no seio do Judiciário pátrio, o CNMP – Conselho Nacional do Mi-
nistério Público encontrou no MP e nas entidades de classe e institucionais, sempre 
defensoras da transparência e da moralidade públicas, redutos de franca aceitação e 
de destemor. Em sua quarta composição, o CNMP trilha a passos largos o caminho do 
aperfeiçoamento técnico de seus integrantes e da estruturação física. Outrossim, no 
que pesem os esforços até aqui empreendidos, não conseguiu o “Conselhão” do MP 
afastar-se da pecha de grande corregedoria, para aproximar-se da linha constitucio-
nal preconizada pelo constituinte originário, de ser ele vetor para o estabelecimento 
de políticas nacionais para o Ministério Público, que finde por diminuir as discrepân-
cias havidas entre as 26 legislações estaduais e entre estas e as federais, que possam 
marcar definitivamente o caráter nacional do Ministério Público brasileiro.

Sob a mesma ótica, há que se ressaltar o fato de que, enquanto o CNJ, como órgão 
de controle externo do Judiciário nacional, vem atendo-se a temas de natureza ins-
titucional e administrativos relativos àquele poder, levados em regra por entes e en-
tidades de fora. O CNMP, graças exatamente à politização excessiva e a esse sistema 
fratricida instalado, vem ocupando-se de litígios entre membros, por iniciativa dos 
próprios interessados, em regra que findou por aguçar o processo autofágico da insti-
tuição ministerial, e que parece-nos possível de ser minimizado via medidas aborda-
das no item anterior e outras que restrinjam as diferenças ao âmbito interno.

O Brasil está mudando e o Ministério Público, instituição que, aliada a imprensa livre, 
tornou-se a face da própria verdade no país, tem exercido um papel fundamental na 
história da nação. Que seus membros, que escreveram, todos, seus nomes com letras 
maiúsculas na magnitude dessa luta, que resgata a dignidade do nosso povo todos 
os dias, tenham sabedoria para manter acesa a chama da instituição e soerguidos os 
valores que norteiam a sociedade brasileira, única destinatária de nossos préstimos. 

Em Clóvis (Bevilácqua), o “Pai da Constituição do Cidadão de 1916” (Código Civil an-
terior), em obra que deitou para a eternidade, pobre e esquecido, um grande brasileiro,  
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César Bechara Nader Mattar Jr.

aduz-se que “O tempo é implacável transformador de glória em esquecimento, e deita 
no limbo a memória de personagens e instituições”. Guardemos a nossa.

 brasileiros que somente pedem para viver com dignidade. Pelos braços do Ministério 
Público, pela atuação destacada de seus membros, aliada a outros redutos políticos 
e institucionais, como pela sociedade civil organizada e a imprensa livre; o Brasil 
avança e mais transparece.

A atuação destacada e firme da instituição, entretanto, tem um preço. Paga o Mi-
nistério Público com a necessidade de reafirmar, a todo momento, em especial no 
Parlamento nacional, os princípios que norteiam a atuação institucional, os mesmos 
insculpidos na Constituição da República, e que ao MP foram ofertados pela socieda-
de brasileira, única destinatária de seus préstimos. Luta a instituição e seus membros 
contra uma minoria política e corporativa que insiste em caminhar na contracorrente 
da história, em franco “desamor” ao já tão combalido povo desta nação, que deseja 
que todas as instituições brasileiras sigam fortalecidas e trabalhando em uníssono, 
para, no dizer rotário, servir, sem pensar em si. Que todas aquelas com atribuição 
constitucional, como o Ministério Público, investiguem sim, dentro dos limites bali-
zados por quem pode balizar, sempre em busca da tão preconizada transparência na 
administração pública. E, sob tal enfoque, a quem interessa que o MP não investigue? 
Perca, pois, a instituição o apoio dos ímprobos, mas jamais o da sociedade que legi-
tima as instituições deste país.
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algumas considerações acerca da participação das Forças 
armadas em operações, no cumprimento da lei e ordem, 
notadamente em comunidades cariocas

Introdução

Houve um tempo em que as Forças Armadas se destinavam, com exclusividade, à 
defesa da Pátria, implementando treinamentos militares específicos, voltados para o 
combate de guerra. De fato, com o passar dos tempos e devido às consequentes mu-
danças sociais, a expressão “Forças Armadas atuando na defesa da lei e da ordem”, 
descrita no artigo 142 da Constituição Federal, outrora apenas uma norma  figurati-
va no mundo jurídico, passou a fazer parte efetiva do atual cenário brasileiro e, até 
mesmo, internacional.

Vale enfatizar que a aludida locução (lei e ordem), também registrada nas Cartas 
Magnas anteriores, vale dizer, 1891, 1934, 1946, 1967 e 1969, exceto a de 1937, 
apresenta, segundo a doutrina, imprecisa e ampla conotação semântica, havendo, 
contudo, consenso que abarca  contextos concernentes às  condições mínimas para 
segurança pública, salubridade e tranquilidade pública. 

Nesse sentido, vem descrita tanto no capítulo referente às Forças Armadas (art. 142 
da CRFB) como no relativo à  segurança pública (art. 144 CRFB).

Dúvidas não há, portanto, de que as diversas modalidades de polícias elencadas no 
art. 144 da CRFB, bem como as Forças Armadas, têm a missão constitucional de velar 
pela segurança pública. De observar-se, entretanto, que esta última deve atuar ape-
nas de forma supletiva, conclusão que se chega, de plano, cotejando-se os sobreditos 
artigos, ou seja, a segurança pública dever ser exercida, primordialmente, por órgãos 
policiais e, na deficiência destes, subsidiariamente, pelas Forças Armadas. 
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Históricos recentes de participações das Forças Armadas no 
cumprimento da lei e da ordem

Teoria das janelas quebradas versus favelas localizadas no  
Rio de Janeiro

A teoria das janelas quebradas preconiza que o abandono de um local leva ao  
cometimento de pequenos delitos, e a indiferença em relação a esses pequenos de-
litos pode levar à tolerância a crimes mais graves. Os autores  da citada teoria regis-
tram a seguinte passagem:

Imagine um prédio com algumas janelas quebradas. Se elas não forem consertadas, 
a tendência é que vândalos quebrem outras. Eventualmente, eles podem também 
invadir o imóvel e, se estiver desocupado, transformá-lo em abrigo ou incendiá-lo. 
Considere, ainda, uma calçada. Algum lixo se acumula nela. Logo, mais lixo virá. 
Aos poucos, as pessoas começarão a descarregar todo o seu lixo nessa calçada.

Assim sendo, a teoria em comento sintetiza o seguinte:

O criminoso, longe de ser alguém que age por suas próprias razões, é alguém alta-
mente sensível ao seu ambiente e influenciado pela sua realidade. Se ele vive num 
ambiente onde o crime é punido, independente da sua magnitude, então passa a 
considerar outras alternativas. Todavia, se o seu contexto sugere que não haverá 
obstáculo ou castigo por quebrar uma janela, bater uma carteira, roubar um ban-
co, sequestrar ou exigir propina para assinar um contrato público, então a ocasião 
haverá de formar o ladrão. 

A teoria das janelas quebradas guarda uma relação estreita e direta com  as favelas lo-
calizadas na cidade carioca, uma vez que estas, além de terem sofrido um vertiginoso 
crescimento populacional, decorrente da ausência de uma política habitacional es-
tatal, padeceram do abandono do poder público por quase um século.  Desse modo, 
até o ano de 2006, segundo Carlos Alberto de Aguiar, o Rio de Janeiro somou 1.311 
favelas, estando 971 situadas em região metropolitana.

O fato é que, com a ocupação desordenada das favelas, somada à indiferença do  
Estado, a  criminalidade, diga-se o tráfico, apoderou-se daqueles territórios habita-
dos, em sua maioria, por uma  população menos favorecida. Destarte, ante a ausência  
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do Estado, os traficantes implantaram, naquelas regiões,  um poder  paralelo, em 
que a cúpula do banditismo, a seu modo e valendo-se de “leis” próprias (as quais são 
temidas e respeitadas sem contestações pelos moradores), investiga, julga e executa 
aqueles que desobedecem, violam os preceitos por eles impostos  ou se atrevem a 
imiscuir-se nos negócios escusos e rentáveis que ali se desenvolvem (relembre-se o 
caso rumoroso que envolveu a execução do jornalista Tim Lopes). 

Por vezes, quando importunados pela ação pontual da polícia ou por facção inimiga, 
a atuação do tráfico ultrapassa os limites circunscritos aos morros cariocas. Assim 
sendo, aterrorizam a população, promovendo arrastões e incendiando carros e ôni-
bus nas principais vias da cidade. O ápice do terror orquestrado pelos traficantes 
ocorreu no final do ano de 2010, oportunidade em que, de forma emergencial, foi 
desencadeada uma operação conjunta envolvendo os órgãos de segurança públi-
ca e as Forças Armadas, que culminou com a invasão e a tomada do Complexo do  
Alemão e da Penha. 

É legal a utilização e a permanência das Forças Armadas  
em morros cariocas?

Em razão do acontecimento acima citado e atendendo exposição de motivos inter-
ministerial nº 00460/MD/GSI, de 02.12.2010, decorrente da solicitação do gover-
nador do estado, foi autorizado pelo governo federal o prosseguimento do emprego 
temporário de militares das Forças Armadas na preservação da ordem pública, nas 
comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, nos termos da LC nº 97/2009 e do 
Decreto nº 3897/2001. Assim, por meio da Diretriz Ministerial, nº 15, de 04.12.2010, 
coube ao Exército brasileiro a espinhosa missão de organizar uma Força Pacificadora 
nas referidas comunidades, oferecendo recursos operacionais militares necessários 
(pessoal e material), com funções de patrulhamento, revista e prisão em flagrante.

Respeitando entendimentos diversos e sem a pretensão de esgotar o assunto,  
filiamo-nos  à corrente doutrinária que sustenta não ser necessário um decreto de  

intervenção do governo federal para que as Forças Armadas atuem, de forma episó-
dica e no menor tempo possível, na segurança pública local.

Com efeito, além de a intervenção federal denotar um caráter eminentemente pu-
nitivo de um ente federativo autônomo sobre outro, temos que uma interpretação 
sistemática da Constituição da República permite a cooperação, de um modo geral, 
entre União, estados, Distrito Federal e municípios, inclusive no campo da segurança 
pública. Vejamos, a respeito, os seguintes dispositivos constitucionais:

Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: 

IV – não-intervenção; 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autôno-
mos, nos termos desta Constituição.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão 
por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os en-
tes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos.

Os mencionados artigos são autoexplicativos no que se refere à autonomia e à possi-
bilidade de cooperação entre os entes da federação, valendo destacar que o princípio 
constitucional reinante, na espécie, é o da não intervenção. 

O princípio da eficiência, segundo Modesto, dirige-se para a razão e o fim maior do 
Estado, a gestão dos serviços sociais essenciais à população, visando à adoção de 
todos os meios  legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum.

Para Modesto, o princípio da eficiência, traduzido pelo binômio economicidade e efi-
cácia, compõe-se das seguintes características básicas: direcionamento da atividade  
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e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, participação dos serviços  
públicos da população e bem de qualidade.

Destarte, em nome do princípio da eficiência, as Forças Armadas podem e devem 
atuar, pontualmente, em auxílio à segurança pública.

Conforme já aventado, o art. 142 da CRFB e seu parágrafo  legitimam a participação 
das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Trata-se de dispositivo constitu-
cional de eficácia contida ou restringível, dado que, em regra, depende da interven-
ção do legislador ordinário para  dar eficácia e aplicabilidade à norma.

De fato, em razão da mencionada lei constitucional, veio a lume, 11 anos depois, a 
supracitada Lei Complementar nº 97/1999,dispondo sobre as regras gerais para a 
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.

É interessante destacar a redação do art. 15, § 2, da referida lei, in verbis: 

A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de 
quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes bai-
xadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos desti-
nados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patri-
mônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal.(grifei).

A questão é tão complexa que a Lei Complementar nº 97/1999, após ter suas diretri-
zes  fixadas pelo Decreto nº 3897/2001, foi alterada, por duas vezes, respectivamen-
te, pelas Leis Complementares nº 117/2004 e 136/2010.

De fato, havia inquietantes lacunas na LC em comento a  serem preenchidas,valendo 
destacar as seguintes: 

1. Em que áreas e por quanto tempo deverão atuar as Forças Armadas na garantia 
da lei e da ordem?

2. Quando são considerados esgotados os instrumentos destinados à preservação 
da ordem pública  relacionados no art. 144 da CRFB?

3. A atuação dos militares das Forças Armadas, no cumprimento da lei e da ordem, 
é considerada atividade militar, para fins de aplicação da legislação penal e pro-
cessual militar? 

4. A quem cabe o controle operacional da missão?

As respostas às indagações supra vieram, a nosso ver, ainda de forma insatisfa-
tória, por intermédio de alterações constantes nas  LC 117/2004 e LC 136/2010, 
verbis:

Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da Consti-
tuição Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente re-
conhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como 
indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão 
constitucional. (Art. 15, § 3º da LC nº 117/2004). 

Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3o deste artigo, após mensa-
gem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das Forças 
Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, em área previamente estabele-
cida e por tempo limitado, as ações de caráter preventivo e repressivo necessárias 
para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem. (Art. 15, 
§ 4º da LC nº 117/2004) .

Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, caberá 
à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o controle operacional 
dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações para 
a autoridade encarregada das operações, a qual deverá constituir um centro de 
coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos públicos sob 
seu controle operacional ou com interesses afins. (Art. 15, § 5º da LC nº 117/2004).

Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei Complemen-
tar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, para atribuir e 
coordenar missões ou tarefas específicas a serem desempenhadas por efetivos dos 
órgãos de segurança pública, obedecidas as suas competências constitucionais ou 
legais. (Art. 15, § 6º da LC nº 117/2004). 

A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, nos incisos IV 
e V do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII do art. 18, nas ativi-
dades de defesa civil a que se refere o art. 16 desta Lei Complementar e no inciso 
XIV do art. 23 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), é consi-
derada atividade militar para os fins do art. 124 da Constituição Federal. (Art. 15 
§7º,  LC nº 136/2010).
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O ponto crucial da questão, a nosso sentir, não se restringe apenas às hipóteses  
acima; consiste também em  responder às seguintes perguntas: as Forças Armadas 
estão preparadas para, de forma contínua e  por considerável tempo, desenvolver ati-
vidade eminentemente policial no Complexo do Alemão e da Penha ou em outras co-
munidades, tendo em vista que lhes foi atribuído o controle operacional da missão? 
As abordagens aos transeuntes estão acontecendo de forma técnica? As revistas pes-
soais ocorrem dentro dos critérios estabelecidos na legislação processual penal mi-
litar (diante da suspeita de instrumento ou produto de crime e elementos de prova –  
art. 181 do CPPM)?

Preliminarmente, insta pontuar que, pelas características do mencionado local, o 
êxito da operação no Alemão e na Penha só foi possível com a imprescindível ajuda 
das Forças Armadas. Com efeito, não fossem os tanques poderosos da Marinha e o 
treinamento de guerra dos militares, os obstáculos naturais do lugar e os plantados 
pelo tráfico dificilmente seriam rompidos.

Todavia, em nossa concepção, a referida operação em conjunto envolvendo as Forças 
Armadas, a Polícia Militar e a Civil demanda uma análise que deve ser feita sob dois 
prismas. O primeiro refere-se à incursão no mencionado Complexo, na qual houve 
necessário apoio logístico e operacional dos militares federais; o segundo consiste 
na permanência das Forças Armadas no local, no qual Exército, embora atuando em 
parceria com outras polícias, assumiu a iniciativa e o total controle de ações tipica-
mente policiais (abordagens e revistas  pessoais em transeuntes). Enfatize-se que tais 
procedimentos têm gerado insatisfações por parte dos moradores e frequentadores 
do Complexo, os quais não reconhecem a legitimidade de militares federais para tal 
mister (principalmente quando realizadas por jovens e inexperientes soldados).

Assim sendo, os procedimentos policiais em comento vêm suscitando desfechos não 
desejáveis, resultando em prisões em flagrante de civis por crime militar (desaca-
to). Nesse sentido, alguns cidadãos que circulam pelo Complexo, insatisfeitos com 
a abordagem nem sempre necessárias de militares federais, ofendem verbalmente 
integrantes de patrulhas do Exército, oportunidade em que são presos em flagrante 
por desacato. 

Alguns exemplos de prisões em flagrante, abaixo listados no item 5, propiciarão uma 
visão geral  dos acontecimentos.

Tipos de ilícitos mais frequentes praticados por civis contra a 
Força de Pacificação no Complexo da Penha e do Alemão 

Amostragem de delitos praticados por civis contra Forças de Pacificação.
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Verifica-se que o fato gerador de alguns flagrantes acima citados foi desencadeado 
por questões que, originariamente, não demandariam intervenções por militares fe-
derais, mas sim pelas Polícias Civil e Militar do estado, até porque essas instituições 
integram a Força de Pacificação. 

Situação diversa acontece em relação aos militares das Forças Armadas que atuam 
nas fronteiras do Brasil. Nesses casos, fazendo as vezes da Polícia Federal, o Exército, 
muitas das vezes sem parcerias, assume o papel de patrulhamento, revistas pessoais 
e prisões em flagrante em delitos de quaisquer  naturezas (comuns  ou militares).

Possível dilema na determinação da competência da Justiça 
Militar para julgar crimes ocorridos em operações envolvendo   
as Forças Armadas no cumprimento da Lei e da Ordem

Quando se trata de estabelecer a competência da Justiça Militar da União, quer no 
plano legislativo, quer no jurisprudencial, ocorrem verdadeiras “colchas de reta-
lhos jurídicos”, notadamente quando civis estão envolvidos no polo passivo ou  
ativo do delito. 

Vale, nesse sentido, trazer à colação a Lei nº 9.299/96, que retirou a competência da 
Justiça Militar para julgar crimes dolosos contra a vida quando a vítima for civil.

Art. 9º, parágrafo único:  Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos  con-
tra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum.

Pois bem, recentemente, foi aprovado, pelo Congresso Nacional, o PL 6615/09, que 
restabeleceu a competência da Justiça Militar para julgamento de crimes dolosos 
contra a vida cometidos no contexto de abate de aeronaves civis, na hipótese do art. 
303 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Temos, assim, dois pesos e duas medidas, posto que militares das Forças Armadas 
terrestres e marítimas que, porventura, num confronto inevitável, seja em uma co-
munidade, seja em fronteira do Brasil, venham a atingir mortalmente um civil (por 
hipótese, um traficante) responderão pelo crime perante o Tribunal do Júri.

Em outra esteira, oficiais da Força Aérea Brasileira, no mesmo cumprimento da lei 
e da ordem, ao dispararem contra uma aeronave hostil, pilotada, por exemplo, por 
traficante, serão processados e julgados pela Justiça Militar.

Relativamente ao civil no polo ativo do crime, embora o inciso III, alínea “d”, do 
artigo 9º do Código Penal Militar considere crime militar aquele praticado por civil 
contra militar em função de natureza militar, na garantia e preservação da ordem 
pública, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a deter-
minação legal superior, as jurisprudências dos tribunais superiores vêm entendendo 
que a Justiça Militar da União não é competente para julgar tais crimes. Vejamos 
alguns julgados: 
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•	 “Habeas Corpus”. Competência. Civis denunciados por crimes de resistência e 
desacato. Código Penal Militar, arts. 177 e 299. A polícia naval e atividade que 
pode ser desempenhada, igualmente, por servidores civis ou militares do Minis-
tério da Marinha, de acordo com o parágrafo único do art. 269 do Regulamento 
para o Tráfego Marítimo (Decreto n. 87.648, de 24/9/1982). Crime militar e com-
petência da Justiça Militar, “ut” art. 124, da Constituição de 1988. Relevante, na 
espécie, e o objeto do crime e não mais a qualidade do sujeito ativo. Compreen-
são do art. 142, da Constituição de 1988. Sendo o policiamento naval atribuição, 
não obstante privativa da Marinha de Guerra, de caráter subsidiário, por força 
de lei, não é possível, por sua índole, caracterizar essa atividade como função 
de natureza militar, podendo seu exercício ser cometido, também, a servidores 
não militares da Marinha de Guerra. A atividade de policiamento, em princípio, 
se enquadra no âmbito da segurança pública. Esta, de acordo com o art. 144, 
da Constituição de 1988, e exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos policiais 
federais e estaduais, estes últimos, civis ou militares. Não se compreende, por 
igual, o policiamento naval na última parte da letra “d”, do inciso III, do art. 9º, 
do Código Penal Militar, pois o serviço de vigilância, garantia e preservação da 
ordem pública, administrativa ou judiciária, ai previsto, de caráter nitidamente 
policial, pressupoe desempenho especifico, legalmente requisitado para aquele 
fim, ou em obediência a determinação legal superior. “Habeas Corpus” deferido, 
para anular o processo a que respondem os pacientes, desde a denúncia inclusi-
ve, por incompetência da Justiça Militar, devendo os autos ser remetidos a Justiça 
Federal de Primeira Instância, no Para, competente, “ut” art. 109, IV, da Consti-
tuição, por se tratar de infrações em detrimento de serviço da União, estendendo-
-se a decisão ao denunciado não impetrante.

•	 (HC 68928, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
05/11/1991, DJ 19-12-1991 PP-18710 EMENTA VOL-01647-01 PP-00055 RTJ 
VOL-00138-02 PP-00569) 

•	 EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE DESACATO E DESOBEDI-
ÊNCIA PRATICADOS CONTRA SOLDADO DO EXÉRCITO EM SERVIÇO EXTERNO 

DE POLICIAMENTO DE TRâNSITO, NAS PROXIMIDADES DO PALÁCIO DUQUE 
DE CAXIAS, NO RIO DE JANEIRO. Atividade que não pode ser considerada função 
de natureza militar, para efeito de caracterização de crime militar, como previsto 
no art. 9º, III, d, do Código Penal Militar. Competência da Justiça Comum, para 
onde deverá ser encaminhado o processo criminal. Habeas corpus deferido.

•	 (HC 75154, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 
13/05/1997, DJ 05-09-1997 PP-41872 EMENT VOL-01881-02 PP-00203) 

•	 CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA PRATICADO POR CIVIL CONTRA SOLDA-
DO DO EXÉRCITO EM OPERAÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL.

•	 COMPETÊNCIA. NÃO SE CARACTERIZA COMO MILITAR O POLICIAMENTO CIVIL, 
AINDA QUE EXERCIDO PELO EXÉRCITO EM CONJUNTA COLABORAÇÃO COM A 
POLÍCIA CIVIL.

•	 (CC 16.228/RJ, Rel. Ministro  JOSÉ DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
28/05/1997, DJ 23/06/1997 p. 29043).

•	 PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESA-
CATO PRATICADO POR CIVIL CONTRA SOLDADO DO EXÉRCITO EM ATIVIDADE 
DE POLICIAMENTO EXTERNO DE TRâNSITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CO-
MUM.

•	 - Não sendo o desacato praticado contra soldado em exercício de função propria-
mente militar, não se trata de crime da competência da Justiça Militar. Conflito 
conhecido, declarando-se competente o Juízo suscitado.

•	 (CC 26.106/RJ, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/06/2000, DJ 14/08/2000 p. 135).

De consequente, mesmo diante da redação do art. 15, § 7º, da LC nº 136/2010 (que 
considerou atividade militar, para fins de julgamento pela Justiça Militar, a atuação 
da Forças Armadas no cumprimento da lei e da ordem), é factível que interpreta-
ções, no mesmo sentido dos julgados explicitados supra sejam adotadas em relação 
aos crimes perpetrados por civis no Complexo do Alemão, em outras comunidades 
ou nas fronteiras do Brasil, contra militares das Forças Armadas no cumprimento  
da  lei e da ordem.
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Considerações finais

Pelo exposto, podemos pontuar o seguinte:

1. As Forças Armadas, em razão de seu contingente e poderio bélico, têm sido vis-
tas, por grande parte da sociedade, como solução para a resolução de diversos  
problemas de ordem social, em especial aqueles cuja incumbência em primeiro 
plano, pela Carta Magna, seria de atribuição dos  órgãos de segurança pública;    

2. O conceito de lei e ordem é abrangente e pode dar azo a variadas  interpretações 
pelo Judiciário;

3. O quadro demonstrativo de algumas das participações das Forças Armadas (item 
2) demonstra que nem todas as ações dos militares federais ocorreram no cum-
primento da lei e da ordem. Em algumas delas, verifica-se nitidamente um viés 
político;

4. É legal a participação das Forças Armadas no cumprimento da lei e da ordem, na 
segurança pública, desde que de forma supletiva, por curto período, nos casos 
em que se mostrem ineficientes os órgãos de segurança pública (equipamentos e 
pessoal);

5. É de bom alvitre que não haja a permanência prolongada de militares em comu-
nidades, assumindo a iniciativa e o controle de ações tipicamente policiais, mor-
mente quando atuem em conjunto com a Polícia Militar e Civil;

6. Tendo em vista que a Força de Pacificação no Alemão e na Penha é composta por 
policiais das Forças Armadas e outros órgãos policiais, faz-se necessário que haja 
uma triagem com divisões de tarefas, a fim de que o Exército atue nos casos mais 
complexos, ficando os desvios de condutas inerentes ao cotidiano de uma comu-
nidade a cargo da Polícia Militar e Civil, a fim de serem evitados, pela ausência de 
prática dos militares federais, possíveis abusos de autoridade; 

7. Embora lei complementar considere atividade militar as ações dos militares, no 
cumprimento da lei e da ordem, para fins de julgamento pela  Justiça Militar, a com-
petência dessa Justiça especializada só será efetivamente firmada após pronun-
ciamentos dos tribunais superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal. 
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o ministério Público do trabalho no combate ao trabalho 
escravo e ao trabalho infantil em zonas rurais e urbanas

Considerações preliminares e contextualização do trabalho  
escravo contemporâneo

A prática ainda do trabalho escravo contemporâneo não só campeia no território na-
cional como também é um fenômeno mundial, em pleno século XXI, que sujeita o tra-
balhador à exploração e o reduz a um mero objeto, que identificamos principalmente 
nas cadeias produtivas da carne, do aço e do álcool, e que exige do estado brasileiro 
todo o esforço necessário para erradicá-lo.

A conduta do explorador, absolutamente inconstitucional, afasta a própria condição 
de ser humano do trabalhador ou trabalhadora, cerceando a sua liberdade física, 
submetendo-o a trabalhos forçados, condições degradantes de trabalho ou jornadas 
exaustivas, ferindo de morte o primado fundamental da dignidade da pessoa huma-
na (art. 1º, III) e também o do valor social do trabalho (inciso IV).

No mundo, segundo estimativa da OIT , aproximadamente 12,3 milhões de pessoas 
são vítimas de trabalho forçado, advertindo que esse número “deve ser interpretado 
como o número mínimo global estimado de pessoas atualmente em situação de  
trabalho forçado nos termos das Convenções nº 29 e 105”. 

1 Luís Antônio Camargo do Melo Procurador-Geral do Trabalho
2 Jonas Ratier Moreno Procurador do Trabalho e Coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério 

Público do Trabalho
3 Uma Aliança Global Contra o Trabalho Forçado – Relatório Global do Seguimento da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamen-

tais no Trabalho, 93ª Reunião 2005, Genebra.
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Garante, ainda, a OIT 3 que “representam uma estimativa mínima de trabalho 
forçado porque as fontes básicas de informação e correlação dos dados foram  
escolhidas e feitas com muito cuidado e, tanto quanto possível, sob um processo  
de comprovação rigoroso.”.

No Brasil, ao longo de 17 anos de trabalho do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, 
integrado por Auditores Fiscais do Trabalho, Procuradores do Trabalho e Policiais 
Federais e Rodoviários Federais, foram inspecionados cerca de 3100 estabelecimen-
tos, resgatados aproximadamente 41.500 (quarenta e um mil e quinhentos) trabalha-
dores e R$ 68.351.542,77 em indenizações trabalhistas, conforme dados do quadro 
geral de operações4.

Para frei Beto, o “mais vergonhoso ainda é constatar que, ao lado do trabalho escravo 
que existe hoje no Brasil – com modalidades diferentes daquelas que conhecemos no 
passado, mas tão terrível quanto à ofensa à dignidade humana, ofensa a Deus, por-
que as pessoas são templos vivos de Deus – há a convivência com a fome.” 5

Muito além da clássica prestação de serviços forçada, sob ameaça ou coação, como 
pontua Bentes Corrêa, “O processo que deságua no trabalho escravo se origina muito 
antes, no aliciamento da força de trabalho, habitualmente recrutada em localidades 
distante várias centenas de quilômetros do local da prestação dos serviços, passando 
pela hospedagem na cidade de origem e pelo transporte dos trabalhadores até seu 
destino final.”6 Ou seja, o trabalhador entra na cadeia de exploração devendo o trans-
porte, a hospedagem e a alimentação até o local de trabalho e que depois são cobra-
das pelo explorador, estabelecendo, assim, sutilmente o “primeiro grilhão invisível”.

Rocha Pereira, sobre o fenômeno em um dos estados de maior incidência, diz que 
“os escravos, nas relações trabalhistas rurais no Pará, são aquelas pessoas que estão 

4 Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, www.mte.gov.br.
5 Exposição de Frei Beto no Fórum Social Mundial 2003, Porto Alegre-RS, in Anais da Oficina Trabalho Escravo, “Uma Chaga Aberta”, em 

25.01.2003.
6 BENTES CORRÊA, Lélio, Ministro do TST, então como Procurador Regional do Trabalho, artigo “Um fenômeno Complexo”, in Trabalho Escravo 

no Brasil Contemporâneo, 1999, ed. Loyola

7 Loris Rocha Pereira Júnior, Procurador Regional do Trabalho, manifestação no III FSM, Porto Alegre, in Anais da Oficina Trabalho Escravo, 

“Uma Chaga Aberta”, em 25.01.2003.
8 Raquel Elias Ferreira Dodge, então Procuradora Regional da República, representante da  Procuradoria Federal dos  Direitos do Cidadão, ma-

nifestação no III FSM, Porto Alegre, in Anais da Oficina Trabalho Escravo, “Uma Chaga Aberta”, em 25.01.2003.
9 VIANA, Márcio Túlio, artigo “Trabalho Escravo e “Lista Suja”: um modo original de se remover uma mancha”, in Possibilidades jurídicas de 

combate à ESCRAVIDÃO CONTEMPORâNEA, OIT, 1ª e, 2007.
10 CAMARGO DE MELO, Luis Antonio. Subprocurador-Geral do Trabalho,  artigo “Atuação do Ministério Público do Trabalho no Combate ao 

Trabalho Escravo – crimes contra a organização do trabalho e demais crimes conexos”, OIT, 1º e, 2007.
11 Declaração do Diretor Geral Juan Somavia Lançamento de “Uma Aliança Global contra o Trabalho Forçado” 11 de maio 2005. http://www.oit.

org.br/sites/all/forced_labour/oit/relatorio/declaracao_somavia.pdf.

marcadas desde o nascimento, estão condenadas desde o nascimento a perpetuar o 
abismo que existe na nossa estratificação social, separando, de um lado, o proprietá-
rio de terra e, do outro, o trabalhador.”.7

Na escravidão contemporânea, como bem descreve Dodge,”não se vale mais da aqui-
sição, mas do uso e do descarte dos seres humanos.”8

Na questão ligada à saúde do trabalhador escravo, Viana cita que, como exemplos de 
condições degradantes, “teríamos a água insalubre, a barraca de plástico, a falta de 
colchões ou lençóis, a comida estragada ou insuficiente.”.9

Frisamos, “O homem, principalmente o trabalhador simples, ao ser “coisificado”, ne-
gociado como mercadoria barata e desqualificada, tem, pouco a pouco, destruída sua 
auto-estima e seriamente comprometida a sua saúde física e mental.” .10

Na visão da OIT, “A erradicação do trabalho forçado continua sendo um desafio com-
plexo. Mas é um ingrediente essencial para construir uma economia global inclusiva. 
Chegar lá vai exigir a ação em muitas frentes simultâneas.” 11

Arrematamos, com absoluta certeza, que a atuação do Ministério Público do Trabalho 
no combate ao trabalho escravo, com seus instrumentos extrajudiciais e judiciais, é 
uma dessas frentes.
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Legislação e seus instrumentos

Nunca é demais lembrar que, além de absolutamente inconstitucional, a conduta, 
antijurídica, encontra-se tipificada no Código Penal, no artigo 149, verbis: “Art. 149. 
Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de tra-
balho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida con-
traída com o empregador ou preposto” (redação alterada pela Lei nº 10.803/2003). 
Anota Cazzeta12  que o bem jurídico tutelado pelo preceito penal “tem na dignidade 
da pessoa humana sua referência”, citando Brito Filho 13 .

No direito civil, temos que “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato”(art. 421, CC), que, segundo Rosenvald14, “A 
função social interna concerne à indispensável relação de cooperação entre os con-
tratantes, por toda a vida da relação. Implica a necessidade de os parceiros se identi-
ficarem como sujeitos de direitos fundamentais e titulares de igual dignidade”, como 
também no artigo seguinte, art. 422, que estabelece que “Os contratantes são obriga-
dos a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios 
de probidade e boa-fé.” 

Na seara trabalhista, constitui justa causa para o empregado romper o contrato de 
trabalho e pleitear indenização do empregador quando “correr perigo manifesto de 
mal considerável” e “não cumprir o empregador as obrigações do contrato” (art. 483, 
“c” e “d”, da CLT). Mais, o artigo 2o-C, da lei nº 7.998/90, estabelece que “o traba-
lhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou 
reduzido a condição análoga à de escravo, em decorrência de ação de fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado”.

12CAZZETA, Ubiratan. artigo “A escravidão ainda resiste”, OIT, 1º e, 2007.
13 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro, in “Trabalho com redução do homem à condição análoga à de escravo e diginidade da pessoa humana.” 

http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/dignidadetrabalhoescravo.pdf
14 ROSENVALD, Nelson. in Código Civil Comentado, p. 480, 4ªe., ed. Monole

No plano internacional, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 
estabelece que “todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” 
(art. 3º) e  que “ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatu-
ra e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos” (art. 4º), duas são as 
Convenções da Organização Internacional do Trabalho-OIT, que tratam a matéria, a 
saber. A primeira, de número 29, conceitua que “a expressão “trabalho forçado ou 
obrigatório” compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a 
ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente” e a segun-
da, de número 105, por sua vez, diz que “todo País-membro da Organização Interna-
cional do Trabalho que ratificar esta Convenção (dentre eles o Brasil) compromete-se 
a abolir toda forma de trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer uso...”.

No direito comparado, entrou em vigor em 2012 no Estado da Califórnia, nos Estados 
Unidos da América, norma que exige que cada vendedor de varejo e fabricante que 
fazem negócios na Califórnia e que tem renda anual bruta superior a cem milhões de 
dólares americanos deve divulgar os seus esforços para erradicar a escravidão e o 
tráfico de seres humanos na cadeia de fornecimento de bens colocados à venda (SB 
657 – Califórnia Transparência)15 e que alcançará milhares de fabricantes nacionais 
e internacionais e varejistas, independentemente das suas localizações.

No Brasil, encontra-se ainda tramitando – aguardando votação em segundo turno – 
na Câmara dos Deputadas, a proposta de Emenda Constitucional nº 438/2001, que 
inclui na Constituição Federal a expropriação das propriedades, rurais e urbanas, em 
que for encontrada a prática de condições análogas a de escravo.

Com todo esse arcabouço jurídico, o Estado Brasileiro, representados pelos seus ór-
gãos, está dotado dos instrumentos constitucionais e legais necessários para reprimir 
essa odiosa e delituosa prática, que poderá ser reforçada com a aprovação da autori-
zação constitucional de expropriação por prática de trabalho escravo que venha a ser 
introduzida pelo legislador constituinte derivado.

15 http://www.state.gov/documents/organization/164934.pdf
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O Ministério Público do Trabalho e o combate ao  
Trabalho Escravo

O Ministério Público do Trabalho, como instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (127, CF), atento, criou em 
12 de setembro de 2002, pela Portaria PGT nº 231/2002, a Coordenadoria Nacional 
de Erradicação do Trabalho Escravo – CONAETE e estabeleceu como objetivo “erradi-
car o trabalho em condições análogas às de escravo”.16

Desde então, o Ministério Público do Trabalho tem sido protagonista de ações de re-
pressão a essa chaga que ainda assola o país, nas zonas rurais e urbanas, próprias ou 
em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, apoiadas pelas Polícias Federal 
e Rodoviária Federal.

Das operações de combate ao trabalho escravo, no campo e, mais recentemente, no 
meio urbano, várias investigações foram instauradas pelo Parquet, através de proce-
dimentos investigatórios ou de inquéritos civis, culminando na celebração de Termos 
de Compromisso de Ajustamento de Conduta ou no ajuizamento de inúmeras ações 
civis públicas que tramitaram ou ainda tramitam na Justiça do Trabalho.

Na esfera judicial, merecem nota as substanciosas vitórias do Ministério Público do 
Trabalho quando se trata de reparação coletiva por prática de trabalho análogo à de 
escravo, com a construção de jurisprudência majoritária e firme, e a consequente 
condenação dos infratores em danos morais coletivos, a exemplo do acórdão desta-
cado no quadro abaixo:

Mais, além das ações repressivas, o Ministério Público do Trabalho, a partir da ela-
boração de um planejamento estratégico, também entendeu por bem focar em ações 
preventivas e, para tanto, dois projetos encontram-se em fase de desenvolvimento.

16 http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo

i. ementa: trabalho em condições subumanas. dano moral 
coletivo provado. indenização devida

Uma vez provadas as irregularidades constatadas pela Delegacia 
Regional do Trabalho e consubstanciadas em Autos de Infração 
aos quais é atribuída fé pública (art. 364 do CPC), como também 
pelo próprio depoimento da testemunha do recorrente, é devida 
indenização por dano moral coletivo, vez que a só notícia da exis-
tência de trabalho escravo ou em condições subumanas, no Estado 
do Pará e no Brasil, faz com que todos os cidadãos se envergonhem 
e sofram abalo moral, que deve ser reparado, com o principal obje-
tivo de inibir condutas semelhantes. Recurso improvido. 

ii. trabalho escravo. prática reiterada. agravamento da  
condenação

Comprovado que as empresas do grupo econômico integrado pelas 
reclamadas já foram autuadas diversas vezes pelas mesmas razões, 
sem que cessem a conduta, há que se agravar a condenação. Recur-
so do Ministério Público parcialmente provido. 

conclusão

Posto isto, acordam os desembargadores da primeira turma do 
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da oitava região, unanima-
mente, em conhecer dos recursos de ambas as partes, bem como 
das contra-razões dos réus, rejeitando a preliminar de não-conhe-
cimento nelas suscitadas; rejeitar as preliminares de ilegitimidade 
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ativa, de inépcia da inicial, de nulidade da decisão por cerceamen-
to do direito de defesa, de falta de interesse processual e de impos-
sibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir, deduzidas 
pelos recorrentes, por falta de amparo fático-legal e, no mérito, 
negar provimento ao recursodos réus e dar parcial provimento ao 
do Ministério Público do Trabalho para, reformando parcialmente 
a decisão a quo, majorar a indenização por dano moral coletivo 
para R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mantendo a decisão 
e seus demais termos. Custas, pelo recorrentes, de R$ 102.000,00 
(cento e dois mil reais), calculados sobre R$ 5.100.000,00 valor 
ora atribuído a condenação. Determinar a remessa dos autos à de-
legacia regional do trabalho, para as providências que entender 
cabíveis, tudo conforme os fundamentos.17

O primeiro, nominado como “PROJETO NACIONAL RESGATANDO A CIDADANIA”, o 
qual consiste em uma política de qualificação e de reinserção profissional dos traba-
lhadores egressos do trabalho escravo e dos que estão em situação de vulnerabilida-
de, com a realização de ações que desestimulem o ingresso e o retorno dos cidadãos a 
situações degradantes, sendo possível prover sua subsistência a partir de condições 
dignas de trabalho. 

O projeto foi idealizado a partir de uma experiência positiva desenvolvida no Mato 
Grosso, desde 2008, em parceria com a SRTE/MT e Secretarias do Governo Estadual 
do Mato Grosso, no qual os trabalhadores egressos recebem qualificação profissional 
e consequente reinserção no mercado de trabalho. A intenção é evitar que trabalha-
dores já resgatados retomem o trabalho realizado em condições análogas à de escra-
vo, assim como qualificar outros trabalhadores em situações de vulnerabilidade.

17  RO 1780-2003-117-08-00, Desembargadora SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY, 1ª T., TRT-8 Região, em 21 de fevereiro de 2006.

Assim, o projeto Resgatando a Cidadania pretende incluir ou reincluir trabalhadores 
no mercado de trabalho formal por meio de capacitações, para que não se sintam 
vulneráveis a retornar às suas antigas condições de trabalho.

O segundo projeto, também de natureza preventiva, intitulado “CAMINHOS PARA 
A LIBERDADE” tem por escopo implementar e coordenar ações, em âmbito nacio-
nal, que promovam políticas públicas de prevenção a escravidão contemporânea, 
combatendo o aliciamento e o tráfico de pessoas, bem como o transporte irregular e 
inseguro de trabalhadores. São objetivos do projeto:

A. Prevenir o trabalho em condições análogas a de escravo;

B.  Combater o aliciamento e o tráfico de pessoas para fins de trabalho;

C. Promover a implementação de políticas públicas para a contratação regular de 
trabalhadores e a articulação de órgãos públicos e sociedade civil envolvidos com 
o tema;

D. Reprimir o transporte ilegal e inseguro de trabalhadores;

E. Estimular a contratação regular de trabalhadores, excluindo a intermediação 
pelos chamados “gatos”; 

F .Estimular o transporte de trabalhadores nos termos da legislação específica, em 
especial pela emissão da Certidão Declaratória de Transportes de Trabalhadores –  
CDTT (IN SIT n. 76/2009, para trabalhadores rurais, e IN SIT n. 90/2011, para 
trabalhadores urbanos).

Na articulação social, o Ministério Público do Trabalho tem participado ativamen-
te em fóruns ou comissões de discussão da temática, como a Comissão Nacional de 
Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE, vinculada à Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República, na qualidade de observador (Decreto 
de 31 de julho de 2003) e também, no âmbito dos estados, das Comissões Estaduais 
de Erradicação do Trabalho Escravo – COETRAEs e, no caso do Mato Grosso do Sul, 
da pioneira Comissão Permanente de Investigação das Condições de Trabalho.
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o combate ao trabalho infantil nas zonas rurais e urbanas

Estudo recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT)18  revela conexão do 
trabalho em condições análogas à de escravo com o trabalho infantil, o qual traça um 
perfil dos atores envolvidos. No levantamento realizado, através de entrevistas, com 
121 trabalhadores libertados em dez fazendas nos Estados do Pará, Bahia, Goiás e 
Mato Grosso, no período compreendido entre os meses de outubro de 2006 e julho 
de 2007, demonstra que em quase a totalidade (92,6%) começaram a trabalhar antes 
de 16 anos de idade, perfazendo uma média de idade de início nas atividades aos 11, 
4 anos.

O enfrentamento, portanto, da prática do trabalho infantil, “uma das mais perver-
sas formas de violação de direitos humanos, pois lhes retiram a formação escolar, o 
desenvolvimento saudável e a cidadania”, é também uma das principais metas do 
Ministério Público do Trabalho há muitos anos, desde as operações nas carvoarias 
das regiões de Ribas do Rio Pardo e Água Clara, em Mato Grosso do Sul, nos anos 
de 1980, e dada a relevância do tema, foi criada a Coordenadoria Nacional de Com-
bate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente - COORDINFâNCIA pela 
Portaria PGT 299, de 10 de novembro de 2000, “com o objetivo de promover, super-
visionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho de 
crianças e adolescentes, dando tratamento uniforme e coordenado ao referido tema 
no âmbito do Parquet trabalhista”, sendo  a primeira das coordenadorias nacionais.

As principais áreas temáticas de atuação da Coordenadoria são a promoção de 
políticas públicas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil infor-
mal, a efetivação da aprendizagem, a proteção de atletas mirins, o trabalho in-
fantil artístico, a exploração sexual comercial, as autorizações judiciais para o 
trabalho antes da idade mínima, o trabalho infantil doméstico, o trabalho em 
lixões, dentre outras. Nesse sentido, cumprindo o mister, encontram-se em ple-
no desenvolvimento no Ministério Público do Trabalho, três projetos: “Orçamen-
to público e políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil e  

18  http://www.oit.org.br/content/perfil-dos-principais-atores-envolvidos-no-trabalho-escravo-rural-no-brasil 19  http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_infantil

proteção do adolescente trabalhador”, “Aprendizagem profissional” e “O mpt  
na escola” .19

O primeiro, propondo “a atuação do MPT na verificação dos orçamentos públicos, 
bem como no acompanhamento da implementação das políticas públicas correlatas, 
indica ação estratégica a ser desenvolvida pela Coordinfância, considerando que o 
combate ao trabalho infantil na atualidade perpassa, necessariamente, pela criação 
e execução de políticas eficazes, para o que se exige prévia e suficiente diretriz e pre-
visão orçamentárias, que espelhem as garantias de prioridade absoluta e proteção 
integral, previstas no artigo 227 da Constituição Federal, bem como artigo 4º, alíneas 
“c” e “d” do ECA.”

O segundo projeto, da aprendizagem, o Ministério Público do Trabalho “exerce sua 
função promocional e tutelar do direito à profissionalização de uma enorme quanti-
dade de jovens e adolescentes, proporcionando a qualificação profissional e, por via 
de corolário, uma melhor e mais digna inserção no competitivo mercado de trabalho, 
tornando-os capazes de exercer sua plena cidadania.”

E por fim, o projeto MPT na Escola, visa “Intensificar o processo de conscientização 
da sociedade a fim de reduzir o trabalho infantil e de proteger o trabalhador adoles-
cente, rompendo barreiras culturais que dificultam a efetivação de seus direitos, bem 
como fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas à ampliação das políti-
cas públicas de atendimento à criança e ao adolescente.”

Em relação a esse último merecem destaque os seus objetivos, a saber: 

A. Estabelecer parcerias entre o Ministério Público do Trabalho e as Secretarias Muni-
cipais de Educação, com vistas à inclusão dos temas relativos aos direitos e deveres 
da criança e do adolescente na proposta pedagógica e no currículo das escolas de 
ensino fundamental; 

B. Capacitar e sensibilizar professores, coordenadores pedagógicos e demais profis-
sionais do ensino fundamental para que atuem como multiplicadores no processo de 
conscientização dos alunos, da comunidade escolar e da sociedade em geral; 
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C. Distribuir material de apoio pedagógico sobre a redução do trabalho infantil e  
proteção ao trabalhador adolescente para as escolas do ensino fundamental;

D. Realizar debates, em sala de aula, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

E. Realizar palestras nas escolas, com vistas à conscientização dos pais para que não 
explorem o trabalho de crianças e adolescentes nem tolerem tal exploração; 

F. Incentivar os alunos a realizar tarefas escolares sobre os direitos da criança e do 
adolescente, especialmente sobre trabalho infantil; 

G. Promover eventos nas escolas, nas Secretarias Municipais de Educação e nas  
capitais dos estados, para divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos; 

H. Envolver a comunidade escolar e a sociedade em geral nos programas, projetos e 
ações de redução do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente.

Além desses projetos próprios, o Ministério Público do Trabalho20 tem dado apoio a 
outros projetos desenvolvidos por entidades parceiras, como, por exemplo, o pro-
grama “Escravo, Nem Pensar”, Coordenado pela organização nãogovernamental Re-
pórter Brasil, que tem como objetivo a formação de “ educadores, educadoras e lide-
ranças populares, produz materiais didáticos, realiza constante aprimoramento da 
metodologia com pesquisa e criação de novas atividades pedagógicas, acompanha 
a multiplicação do conhecimento nos municípios que receberam formações, apoia 
festivais culturais, concursos e projetos comunitários sobre o assunto.”21.

Também, na articulação social, o Ministério Público do Trabalho participa do Fórum 
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil22 e, em cada estado, dos 
Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.

20http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/comunicacao/noticias/conteudo_noticia/wps/wcm/connect/mpt/portal+do+mpt/co-

municacao/noticias/mais+uma+escola+de+alta+floresta+adere+ao+projeto+escravo+nem+pensar
21 http://www.escravonempensar.org.br/upfilesfolder/materiais/arquivos/Cartilha%20Trabalho%20Escravo%20-%20para%20site.pdf
22 Criado em novembro de 1994, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil representa um espaço não-governamental 

permanente de articulação e mobilização dos agentes institucionais envolvidos com políticas e programas de enfrentamento ao trabalho infantil 

e de proteção ao adolescente trabalhador. Caracteriza-se como uma instância democrática, não institucionalizada, de discussão de propos-

tas e construção de consenso entre os diversos segmentos da sociedade sobre o trabalho infantil. http://www.fnpeti.org.br/fnpeti/conheca-o-

-forum/o-que-e-o-forum.

Mais, recentemente, em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores 
(ABC), o Ministério Público do Trabalho esteve presente em oficinas de debates e ca-
pacitação (Encontro Sub-Regional dos PALOP sobre o trabalho infantil: a caminho da 
Conferência Global de 2013)  em Cabo Verde, na África, para apresentar o trabalho 
realizado pelos procuradores e do papel do judiciário brasileiro nessa área.

Considerações finais

Em suma, a atuação do Ministério Público do Trabalho, como instituição permanen-
te, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
e, ainda, com parcerias e articulação social, com o emprego de programas de preven-
ção, bem como o uso dos instrumentos extra-judiciais e judiciais de repressão, é uma 
das frentes mais importantes do Estado Brasileiro no combate ao trabalho escravo e 
ao trabalho infantil em zonas rurais e urbanas.

Por fim, reforçamos que o Estado Brasileiro, representado pelos seus órgãos, está do-
tado dos instrumentos constitucionais e legais necessários para reprimir essa odiosa 
e delituosa prática, que poderá ser reforçada com a aprovação da autorização consti-
tucional de expropriação por prática de trabalho análogo a de escravo, que venha a 
ser introduzida pelo legislador constituinte derivado.
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