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RESUMO 

 
SOARES, Natália. O Ministério Público brasileiro e neoconstitucionalismo: 
uma análise doutrinária. 2008. 177 f. Dissertação (Mestrado em Direito)  
– Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2008. 

 

 

O objeto da presente dissertação é a analise da relação entre a 
constitucionalização do direito e a emergência do neoconstitucionalismo, 
destacando os seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. Apesar 
das dificuldades em estabelecer os pilares do neoconstitucionalismo, pois 
não há um padrão uniforme entre os autores apontados como da corrente, 
esse será identificado com a determinação de instrumentos de defesa das 
constituições do pós-II Guerra por meio da constitucionalização de uma 
carta de direitos fundamentais; a judicialização da constituição através de 
um órgão contramajoritário e a negação da separação conceitual entre 
Direito e Moral. Como os países da Europa que tentaram tornar seu 
sistema político mais estável através do direito, depois de momentos de 
exceção, o Brasil definiu vários mecanismos de proteção para a 
Constituição Federal de 1988, como a instituição do Ministério Público, 
escolhido como referência neste trabalho. O Ministério Público é 
totalmente compatível com as idéias neoconstitucionalistas, visto que, 
além de se tratar de uma instituição contramajoritária, potencializa a 
judicialização da Constituição, pois, sendo um órgão de ação, supre a 
inércia do Poder Judiciário. Contudo, diante da falta de números sobre o 
impacto das ações do Ministério Público no tocante à maior efetividade do 
sistema jurídico do país, o discurso da instituição pode apenas reforçar o 
status quo, por criar a ilusão de que problemas sociais estão sendo ou 
poderão ser resolvidos através de instâncias judiciais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ministério Público brasileiro, Neoconstitucionalismo, 
Constituição. 

 



  

                             

ABSTRACT 
 

SOARES, Natália. Brazilian Public Prosecutor Office and 
neoconstitutionalism: a doctrinal analysis. 2008. 177 p. Dissertation 
(Master Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 
de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2008. 
 
 
 
The subject of this dissertation is the analysis of the relationship between 
the constitutionalization of law and the emergence of 
neoconstitucionalism, highlighting its reflections in Brazilian legal system. 
Despite the difficulties in establishing the pillars of the neconstitucioalism, 
once there is no uniform standard among the authors mentioned as part 
of the doctrine, it will be identified with the determination of protection 
mechanisms of the post-War II constitutions through the 
constitutionalization of a bill of rights; the judicialization of the 
constitution by a counter-majority body and the denial of the conceptual 
separation between law and morality. Similarly to European countries that 
tried to make their political system more stable through law after 
exception periods, many mechanisms to protect the Federal Constitution 
of 1988 were established in Brazil after the military dictatorship, such as 
the institution of Brazilian Public Prosecutor Office, which was chosen for 
this study. This institution is fully compatible with neoconstitutionalist 
ideas once it is also a countermajority institution and it maximizes the 
judicialization of the Constitution, because, as an organ of action, it 
supplies the inertia of the Judiciary. However, given the lack of numbers 
on the impact of the actions of Brazilian Public Prosecutor Office regarding 
the transformation of Brazilian society, the institution’s speech may only 
strengthen the status quo, by creating the illusion that social problems are 
being or could be solved by judicial bodies. 
 
 

 

 

Keywords: Brazilian Public Prosecutor Office, Neoconstitutionalism, 
Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto da presente dissertação é a análise da relação entre a 

constitucionalização do direito e a emergência do neoconstitucionalismo, 

destacando os seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro através do 

Ministério Público, instituição que foi remodelada a partir da Constituição 

Federal de 1988. 

Apesar de existirem muitos textos sobre a conexão entre o 

neoconstitucionalismo e o Poder Judiciário1, pouco se tem discutido sobre 

o papel dessa corrente no tocante ao Ministério Público, o que pode ser 

atribuído à questão de as instituições congêneres, em outros países, não 

possuírem as mesmas características e atribuições da brasileira, como 

será apontado no desenvolvimento desta dissertação. 

O chamado neoconstitucionalismo pode ser considerado uma 

corrente filosófica do direito, que ganhou força no Pós-guerra, momento 

no qual a Humanidade, chocada com os horrores nazi-fascistas, passa a 

enfatizar questões como: proteção aos direitos fundamentais, limites ao 

governo da maioria e democracia substancial. Como afirma Lênio Streck: 

o constitucionalismo moderno, a partir da experiência negativa de 
legitimação do nazi-fascismo pela vontade da maioria, confiou à 
justiça constitucional a guarda da vontade geral, encerrada de 
modo permanente nos princípios fundamentais positivados na 
ordem jurídica. (2003, p. 171-172) 

 

                                                           
1 Zagrebelsky (1999), Bayón (2006), Cittadino (2002), Guastini (2003), dentre outros 
textos que serão trabalhados ao longo da dissertação. 
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Alguns autores são apontados como representantes do 

neoconstitucionalismo, tais como: Zagrebelsky, Robert Alexy, Ronald 

Dworkin, Luis Pietro Sanchís, Carlos Nino e, no Brasil, Luis Roberto 

Barroso, Lênio Streck, José Afonso da Silva, entre outros, apesar de 

muitos não se reconhecerem como tal e de não defenderem exatamente 

as mesmas idéias2. Contudo, é possível encontrar pontos de contato em 

suas doutrinas como a defesa da constitucionalização de uma carta de 

direitos fundamentais; a judicialização da constituição e a negação da 

separação conceitual entre Direito e Moral3 (POZZOLO, 2003, p. 188). 

Nessa direção, pretende-se discutir a existência da relação entre 

a doutrina do neoconstitucionalismo e a defesa da expansão das 

prerrogativas dos órgãos judiciais. Ou, de forma mais prática, analisar se 

a doutrina neoconstitucional vem influenciando o ordenamento jurídico 

brasileiro, em especial, em relação ao fortalecimento de uma instância de 

controle contramajoritária4 como o Ministério Público. 

 
2 As dificuldades em determinar que autores que seriam trabalhados neste trabalho 
geraram a necessidade de procurar referências nos poucos livros que tratavam 
diretamente da matéria tais como: CARBONEL, Miguel (org). Neoconstitucionalismo. 
Madrid: Trotta, 2003 e Miguel Carbonell (org). Teoría del neoconstitucionalismo. 
Ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 2007. Bem como em artigos específicos como: 
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito.  
O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Disponível em: 
<http://www.georgemlima.xpg.com.br/barroso.pdf >. Acesso em: 20, ago, p. 1-53, 
2007. 
3 Vianna e Burgos apontam como características do neoconstitucionalismo, denominado 
por eles de constitucionalismo democrático no segundo pós-guerra, a universalização do 
judicial review e a afirmação de leis fundamentais que impõem limites à maioria (2002, 
p. 341). Assim como, Ernani Carvalho entende que após a II Guerra Mundial se 
desenvolve um novo constitucionalismo, a partir das constituições européias 
promulgadas no período, cujas principais características são a consagração dos direitos 
humanos e de uma instituição quase-judicial, denominada Corte Constitucional, em seus 
textos (2007, p.171) 
 
4 O Ministério Público e o Poder Judiciário podem ser considerados órgãos contra-
majoritários devido à mesma origem de sua legitimidade, que é derivada da lei e da 
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No Capítulo I, será trabalhada a constitucionalização do direito e 

a expansão das instituições judiciais. Objetiva-se realizar, apesar das 

dificuldades já destacadas, uma caracterização do neoconstitucionalismo, 

apontando o modelo de constituição dessa doutrina; a diferença entre 

normas e princípios para a mesma; os chamados novos modelos de 

interpretação constitucional; a relação entre constituição e independência 

do legislador e apontar algumas considerações críticas ao 

neoconstitucionalismo. Por fim, será apresentada uma possível 

classificação do neoconstitucionalismo como teoria, metodologia e 

ideologia, bem como a problemática da chamada constitucionalização 

simbólica e a importação que esse modelo pode potencializar, em países 

como o Brasil.  

Já, no Capítulo II, vai-se adentrar, especificamente, na temática 

da Constituição brasileira de 1988 e sua importância na 

constitucionalização do direito no país. Relacionando o modelo adotado no 

Brasil na Constituição de 1988, o fortalecimento das instituições judiciais e 

a influência do neoconstitucionalismo na Constituinte. Acabando por 

destacar o Ministério Público como a grande novidade da Constituição 

brasileira de 1988. 

Para finalizar, no Capítulo III, será analisado justamente o novo 

desenho constitucional do Ministério Público. Serão destacadas tanto as 

formulações doutrinárias quanto jurisprudenciais, imprescindíveis para o 

 
Constituição, aprovadas pelos representantes do povo, visto que essas instituições não 
possuem legitimação democrática direta, através do voto popular, ao menos não no 
Brasil (PAES, 2003, p, 292-295). 
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desenvolvimento da instituição, e a relação dessas com a doutrina do 

neoconstitucionalismo. Também serão tratadas as influências do 

neoconstitucionalismo no discurso legitimador das atividades do Ministério 

Público brasileiro, em especial, a expansão da atuação do Ministério 

Público nas decisões políticas, a partir da atuação da instituição no âmbito 

civil. 

Importante destacar que a presente dissertação não possui a 

pretensão de verificar se, de fato, no ordenamento jurídico brasileiro, as 

decisões políticas estão sendo transferidas às instâncias judiciais, pois 

para isso se faria necessária a realização de pesquisas empíricas, 

levantando dados sobre a questão5. 

Aqui interessará o estudo do discurso legitimador que se vem 

construindo com essa finalidade, sendo possível, que esse, no Brasil, seja 

utilizado para a manutenção do status quo, como mais um instrumento 

simbólico, para blindar as instâncias políticas da pressão popular. Pois, se, 

na modernidade central, o discurso neoconstitucionalista pode ter por 

função a transferência efetiva de poder para o sistema jurídico, na 

modernidade periférica, esse pode ser utilizado para favorecer o 

imobilismo social e reforçar a função simbólica da constituição6.  

Importante destacar que não existe, entre os autores que podem 

ser identificados com o neoconstitucionalismo, uniformidade no uso da 

 
5 Os trabalhos sobre a efetiva transferência de decisões políticas para o âmbito judicial 
não são freqüentes no Brasil; contudo, pode-se apontar como exemplos as análises de 
Carvalho (2006, p.1-29) sobre as Ações Diretas de Inconstitucionalidades votadas pelo 
STF, bem como a de Vianna e Burgos (2002, p. 337-491) sobre as class actions. 
6 Os conceitos de Modernidade Periférica, Modernidade Central e constituição simbólica, a 
partir do trabalho de Marcelo Neves (2007), serão desenvolvidos adiante, no Capitulo I.   
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expressão7. Contudo, neste trabalho será utilizado o termo 

neoconstitucionalismo sempre, independente da palavra específica usada 

por cada autor, a fim de deixar claras as suas diferenças com o 

denominado constitucionalismo, fruto das revoluções liberais do fim do 

séc. XIX, cujas principais características são a limitação do poder e a 

consagração de direitos individuais, bem como para evitar confusão diante 

das diferentes nomenclaturas, pois, apesar das diferenças entre os 

autores, existem entre eles pontos comuns que permitem sejam colocados 

em um mesmo conjunto.  

No que se refere à apresentação física, optou-se pelo estilo de 

letra verdana e do espaçamento entre linhas 2,0, estando de acordo com 

as normas da ABNT. A bibliografia usada é citada ao longo do texto, 

através do sistema autor-data, a partir da qual é possível encontrar as 

informações completas nas referências bibliográficas. O Itálico foi utilizado 

para expressões estrangeiras e palavras em latim. As citações em línguas 

estrangeiras serão expostas de forma traduzida livremente, ficando o 

texto, no original, no rodapé para fins de conferência. 

 
7 Podendo-se destacar os termos: constitucionalismo (Ferrajoli), novo constitucionalismo 
ou neoconstitucionalismo (Sanchis), direito constitucional europeu (Zagrebelsky), 
constitucionalismo moderno (Lênio Streck), pós-positivismo (Cittadino), dentre outros. 
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CAPÍTULO I. O NEOCONSTITUCIONALISMO: A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO E A EXPANSÃO DAS 
INSTITUIÇÕES JUDICIAIS  
 

 

1.1. NEOCONSTITUCIONALISMO: O ESTADO CONSTITUCIONAL E A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO 
 

 

Neste Capítulo, tentar-se-á traçar as linhas principais do 

neoconstitucionalismo, a partir de alguns doutrinadores que podem ser 

identificados com essa corrente. 

A origem do neoconstitucionalismo está relacionada com a 

oposição ou como reação ao positivismo jurídico (SANCHÍS, 2004, p. 47; 

ZAGREBELSKY, 2003, p. 33-34). O positivismo jurídico, aqui entendido, de 

uma maneira um tanto quanto caricata, como uma concepção do direito 

próprio do Estado de Direito, legalista e formalista, sendo a ciência do 

estudo da legislação positiva. Já o neoconstitucionalismo adota uma 

posição substancialista do Direito, considerando que a validade da lei não 

está apenas ligada à sua correspondência com aspectos formais, mas, em 

especial, com conteúdos materiais consagrados em textos constitucionais.  

Contudo, Ferrajoli defende que o neoconstitucionalismo deve ser 

visto como um complemento do positivismo, não como seu antagonista, 

afinal, é o direito positivo, a constituição que determinam tanto as 

condições formais quanto materiais da produção das normas jurídicas 

(2006, p.7). 
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Para superar o modelo do Estado de Direito clássico, propõe-se 

então o do Estado Constitucional. Enquanto o primeiro é marcado pela 

supremacia da lei, pelo princípio da legalidade e positivismo jurídico, o 

segundo tem, como principal característica, a subordinação da lei a um 

estrato substantivo do direito, estabelecido pela constituição 

(ZAGREBELSKY, 2003, p. 21-34). 

Foram mudanças na realidade social, espelhadas nas 

constituições posteriores à II Guerra, que impulsionaram a transição do 

Estado de Direito ao Estado Constitucional8.  

O Estado passa a não ser apenas o garantidor das liberdades 

negativas, necessitando de maior autonomia para prestar os serviços para 

a população, não sendo, dessa forma, mais adequado o princípio da 

legalidade estrito, no qual ele apenas está livre para agir quando a lei 

permite. A esfera privada, por outro lado, apresentou seu campo de 

liberdade diminuída, tendo que, além de obedecer às restrições explícitas 

da lei, seguir as que estivessem implícitas no ordenamento, em face do 

bem comum. 

Assim, como a complexidade da sociedade não permite que tudo 

seja regulado pela lei em sentido formal, isso gera uma pulverização do 

direito, que passa a ter origens locais, regionais, internacionais. O 

“Estado-administração” divide o poder, regulamentar, com sindicatos, 
 

8 Para Aguiló Regla, os Estados Constitucionais são sistemas jurídico-politicos que 
reúnem as seguintes características: 1) a existência de constituições formais, ou seja, 
que possuam um grau diferenciado em relação às leis ordinárias; 2) essa constituição 
formal deve cumprir duas funções: uma constitutiva, criando instituições e 
procedimentos e outra valorativa, reconhecendo valores e fins que devem ser protegidos 
e/ou promovidos; 3) por fim, a constituição formal deve ser efetiva, ou seja, utilizada 
como parâmetro de estabilização das relações do Estado (2007, p. 450-452). 
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agências públicas e privadas, organizações internacionais. Também se 

perde a idéia de lei abstrata, genérica e com alto grau de racionalidade 

organizadora, frente a leis cada vez mais específicas. 

A pluralidade da sociedade, em contraposição ao monismo 

burguês do Estado de Direito, gera também uma heterogeneidade de 

valores expressos nas leis. A lei, inclusive, é entendida como fruto de 

disputas de grupos com interesses divergentes que se revezam no poder. 

É o chamado fenômeno de “contratualização” das leis, representado pelas 

mudanças constantes de maiorias, a partir de coalizões legislativas que 

negociam tudo. 

A constituição é justamente a resposta para tornar coerente, dar 

unidade a esta pluralidade no ordenamento jurídico, pois determina um 

direito mais alto a ser obedecido. Os valores constitucionais são 

superiores, por terem sido determinados por consensos sociais mais 

amplos. Esses valores sociais serão plasmados nos princípios 

constitucionais (ZAGREBELSKY, 2003, p. 34-41). 

Assim, entendendo a Constituição como o documento unificador 

dos sistemas jurídicos contemporâneos, a constitucionalização do 

ordenamento jurídico é, de acordo com a posição de Guastini (2003, 

p.49), um processo no qual o ordenamento em questão se impregna pelas 

normas constitucionais, que passam a influenciar legislação, 

jurisprudência, doutrina e ação dos atores políticos. Um ordenamento 

pode ser mais ou menos constitucionalizado, a depender desse possuir um 

maior número de condições para a constitucionalização.  
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As condições para que um ordenamento jurídico possa ser 

considerado constitucionalizado são sete (GUASTINI, 2003, p.50-58):  

1) uma constituição rígida, escrita e protegida da legislação 

ordinária, sendo a constitucionalização ainda mais acentuada nos casos de 

consagração de um núcleo material imutável;  

2) a garantia jurisdicional da constituição, pois a rigidez da 

constituição não é efetiva sem controle da conformidade das leis, pelo 

Judiciário e a mesma;  

3) a adoção do princípio da força vinculante da constituição, que 

significa a difusão, na cultura jurídica, da idéia de que a constituição é 

uma norma jurídica genuína, suscetível de produzir efeitos jurídicos;  

4) a adoção de interpretação extensiva ou da sobreinterpretação, 

a fim de que as normas constitucionais passem a regular toda a vida da 

sociedade, que é um pressuposto da própria força vinculante. Desse 

modo, toda decisão do legislador pode ser controlada pelo Poder Judiciário 

e passa a não mais existir questões exclusivamente políticas, pois não há 

vazio constitucional;  

5) a aplicação direta da constituição nas relações do Estado e 

Sociedade e entre os particulares, dependendo também da difusão de 

uma cultura jurídica específica e de uma tomada de posição pelos juízes;  

6) a adoção de interpretação conforme a constituição, com a 

finalidade de, diante de divergências interpretativas excludentes, 

harmonizar a lei com a constituição, adotando a interpretação mais 

adequada para essa tarefa;  
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7) a influência da constituição sobre as relações políticas, sendo 

possível que a mesma determine que os conflitos de competência dos 

órgãos políticos sejam resolvidos pelo Tribunal Constitucional, através de 

interpretação da própria. A necessidade de que os juízes e os tribunais 

não mais adotem uma postura de self-restraint ou auto-constragimento, 

interferindo nas decisões discricionárias do legislador, através de 

ponderação de princípios, tais como igualdade e razoabilidade, sendo as 

normas constitucionais utilizadas como justificativas para ação dos atores 

políticos.  

Diante das características acima apontadas, é possível 

estabelecer alguns dos pilares do neoconstitucionalismo, tais como, a 

questão dos limites substanciais às decisões da maioria, que vão acabar 

gerando a problemática da ligação entre Direito e Moral, e a juridicização 

dos conflitos políticos, em especial, na instituição de um Tribunal 

Constitucional, o que implica a necessidade de aprofundar os seguintes 

temas: a) o modelo de constituição para o neoconstitucionalismo; b) as 

diferenças entre regras e princípios; c) os específicos modelos de 

interpretação da constituição para o neoconstitucionalismo; d) a ligação 

entre Direito e Moral no modelo em questão; e) as perplexidades que a 

questão do modelo de constituição e sua respectiva forma de 

interpretação levam a discussões sobre a relação entre as maiorias 

parlamentares e o Poder Judiciário. 
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1.2. UMA POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DO NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

 

1.2.1. O modelo de constituição material do neoconstitucionalismo 
 

 

Para a versão liberal do constitucionalismo, as constituições 

representam um documento cujo objetivo é limitação dos Poderes e 

garantia de direitos individuais aos cidadãos, a ponto de na Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, fruto da Revolução Francesa, 

constar que “Toda sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos 

direitos nem determinada a separação dos poderes não possui 

constituição”9.  

Neste sentido, a característica diferenciadora desse modelo de 

constituição para o neoconstitucionalista está relacionada com a 

determinação de um conteúdo material mais amplo para a constituição. 

Essa, não apenas determina como o poder deve se organizar, mas o que 

pode e deve decidir (SANCHÍS, 2004, p.1). 

Assim, o conteúdo material é representado por um amplo rol de 

direitos fundamentais, não mais limitados aos individuais. Os direitos 

fundamentais se expandiram por todo o ordenamento jurídico, a ponto de 

não mais haver nenhum problema sério sobre o qual não se possa achar 

orientação na constituição (SANCHÍS, 2004, p. 5). 

 
9 Art. 16. – “Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la 
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution” (1789). 
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Contudo, não se supera a idéia de constituição como sistema 

formal de limitação dos Poderes e como disciplina das fontes do direito, 

através da determinação de procedimentos, mas a constituição passa 

também a ser em si, fonte do direito, diretamente aplicável (LLORENTE, 

1979, p. 58), sendo agora um modelo misto: material e procedimental 

(ALEXY, 1997, p. 505). 

A determinação de conteúdos materiais para a constituição 

possui o intento de limitar as decisões do Poder Legislativo ou da maioria, 

justificado pelos episódios nos quais regimes ditatoriais chegaram ao 

poder político através dos procedimentos formais democráticos. Mas não 

apenas limita as posições da maioria, impedindo que essa tome 

determinadas decisões; também se objetiva dirigir as ações da maioria, 

para alcançar determinados fins constitucionalmente previstos, um 

modelo denominado de constituição dirigente10.  

Assim, defende-se uma mudança no conceito de democracia 

formal, agregando a esse a idéia de democracia substantiva. Essa última 

põe abaixo a primazia absoluta do legislador, bem como o paradigma 

rousseauniano de onipotência da maioria. A maioria, além de obedecer a 

procedimentos formais, deverá determinar suas ações de acordo com 

normas substanciais, em especial, as definidoras de direitos fundamentais. 

 
10 O modelo de Constituição Dirigente foi desenvolvido por Canotilho, apesar do autor já 
ter revisto suas posições, e influenciou de forma decisiva a configuração tanto da 
Constituição portuguesa de 1976 quanto da brasileira de 1988. A Constituição Dirigente 
pode ser entendida como uma norma fundamental impregnada de normas 
programáticas, democraticamente determinadas e compromissoriamente aceitas, e que 
visa a fixar uma direção justa a ser seguida por uma sociedade específica (CANOTILHO, 
2001). O modelo será mais trabalhado no próximo capítulo, no qual serão tratados os 
aspectos do neoconstitucionalismo e a Constituição Federal de 1988. 
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A constituição é a própria consagração do Estado de Direito, a partir da 

imposição do princípio da legalidade em todos os níveis, inclusive no 

Legislativo, assim como um programa político para o futuro, que os 

poderes políticos devem seguir para serem legitimados. 

Nesse sentido, a constituição determina limites e vínculos para a 

maioria, resguardando especialmente os direitos das minorias. No modelo, 

o contrato social também é usado como metáfora da democracia 

constitucional: em seu aspecto formal, do qual se retira a legitimidade do 

poder político e material, através da consagração dos direitos naturais de 

todos, que são positivados no texto constitucional (FERRAJOLI, 2006, p. 

12-15). 

De acordo com essa concepção, pode-se novamente tentar 

definir constituição como um acordo democrático sobre aquilo que não 

será decidido pelas chamadas maiorias eventuais parlamentares 

(FERRAJOLI, 2006, p.8-9; ELSTER, 1999, p.35, dentre outros). 

A constituinte ganha, então, um destaque, pois esse é 

considerado um momento especial, no qual se realiza uma discussão 

profunda e baseada em princípios transcendentes das disputas políticas 

cotidianas. Assim, o objeto deste debate, a constituição, torna-se 

obstáculo às futuras decisões da maioria. As gerações seguintes se 

submetem a esses limites, justamente por proporcionarem estabilidade 

para as instituições, o que evita tiranias e permite um planejamento em 

longo prazo para o desenvolvimento da sociedade (ELSTER, 1999, p. 38-

41). 
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Todavia, a incorporação deste conteúdo material à constituição 

vai gerar a necessidade de que a doutrina neoconstitucional atribua a uma 

instituição, o Tribunal Constitucional, a defesa desses limites; afinal, caso 

coubesse à própria maioria esse papel, ela não iria resistir de agir em 

causa própria e ferir a constituição (ELSTER, 1999, p.36; ALEXY, 1997, p. 

553, dentre outros). 

A existência de um tribunal que controla a compatibilidade das 

leis com a constituição não é novidade11; a singularidade está justamente 

em unir a existência de constituições com densos conteúdos materiais 

com a garantia dessa pelo Poder Judiciário (SANCHÍS, 2004, p.1-3). 

Para que se possa compreender a magnitude do papel dos 

Tribunais Constitucionais para o modelo ora estudado, faz-se necessário 

tratar sobre a natureza das normas constitucionais, bem como sobre as 

possíveis diferenças na interpretação das mesmas.  

 
 
 
1.2.2. A natureza das normas constitucionais: as regras e os princípios 

 

 

Apesar de certo consenso entre os autores do 

neoconstitucionalismo sobre a configuração da constituição como um 

documento composto por regras e princípios, as definições dos dois 

 
11 Como precursora do sistema, já em 1803, ou seja, sob a égide do constitucionalismo 
liberal, nos Estados Unidos, a Suprema Corte passa a realizar o controle de 
constitucionalidade das leis a partir do famoso caso Marbury X Madison. 
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termos vão variar, repercutindo, sobretudo, na forma de aplicação dos 

mesmos. 

Para Ronald Dworkin, a diferença entre regras e princípios está 

relacionada com a forma de aplicação dos mesmos, uma diferença lógico-

argumentativa. A regra é aplicada através da idéia de tudo-ou-nada que 

significa a necessidade de encaixe perfeito entre norma e fato, já os 

princípios, na ponderação, entendida aqui como reflexão diante de fatos 

controversos (PEDRON, 2006, p. 73-76).  

Diante disso, Dworkin entendeu importante outra diferenciação: 

entre argumentos de princípios e de política. Os argumentos de princípios 

seguem exigências de justiça ou outro padrão de moralidade e os 

argumentos de política os objetivos a serem alcançados pela sociedade. 

Tenta, assim, delinear as questões que estão sob o manto do Legislativo e 

do Judiciário. Os juízes, ao se depararem com os casos fáceis, aplicam 

regras; contudo, nos casos difíceis (aqueles que não possuem um padrão 

pré-estabelecido de decisão) deverão aplicar os princípios, não devendo 

nunca levantar os chamados argumentos políticos em suas escolhas, 

função exclusiva dos representantes do povo (DWORKIN, 2002, p. 128-

132). Mais na frente será tratado o modelo de decisão de Dworkin. 

Já Alexy vai adotar uma posição um pouco distinta daquela de 

Dworkin. As regras se diferenciam dos princípios por possuírem 

determinações, apenas podendo ser cumpridas ou não; já os princípios 

são mandados de otimização, ou seja, devem ser realizados na maior 

medida possível, a depender das condições jurídicas e legais. Os princípios 
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são chamados de razões prima facie, enquanto as regras razões 

definitivas (ALEXY, 1997, p. 101). 

Essas características vão influenciar o ponto crucial da doutrina 

de Alexy: quando existem conflitos entre regras e entre princípios e entre 

regras e princípios.  

Quando há conflito de regras, deve-se procurar uma cláusula de 

exceção ou aplicar normas de resolução de antinomias, como lei posterior 

derroga anterior ou lei superior derroga inferior, para auferir qual das 

regras é a válida. Já na colisão de princípios, a solução vai depender dos 

“pesos” dos princípios em conflito verificados pela ponderação (ALEXY, 

1997, 88-89). Contudo, quando regras entram em conflito com princípios 

a solução é distinta: “vale a regra de precedência das regras sobre os 

princípios a menos que razões fortes estabeleçam que seja necessário 

aplicar o principio contra regra expressa da constituição” (ALEXY, 1997, p. 

135)12. 

Importante ressaltar que os princípios, ao contrário das regras, 

não precisam ser estabelecidos explicitamente, mas podem derivar de 

tradições normativas ou de decisões jurídicas (ALEXY, 1997, p. 104).   

Para Zagrebelsky, a separação entre regras e princípios está 

relacionada com a diferença entre constituição, prevalentemente 

principiológica, e lei, prevalentemente regra. O autor adota a posição de 

que as regras devem ser obedecidas, esgotando-se em si mesmas, 

 
12 Tradução livre do texto: “vale la regla de precedencia según la qual el nivel de las 
reglas precede al de los principios, a menos que las razones para determinaciones 
diferentes a las tomadas en el nivel de las reglas sean tan fuertes que también desplacen 
al principio de la sujeción al texto de la Constitución” (ALEXY, 1997, p. 135).  
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enquanto os princípios prestam-se à adesão, ou seja, estabelecem 

critérios para a solução das demandas judiciais concretas, sendo 

competência da jurisdição exigir que as regras estejam de acordo com os 

princípios constitucionais (2003, p. 109-113). 

Se para o positivismo clássico, os princípios apenas possuem um 

valor supletivo e informativo no ordenamento jurídico, para o 

neoconstitucionalismo, esses têm um valor normativo próprio, apesar de o 

conteúdo dos princípios ser objeto de discussões (ZAGREBELSKY, 2003, p. 

117-124).   Assim, a pluralidade de princípios e a ausência de uma 

hierarquia formal entre eles acarretam que não exista uma ciência sobre 

sua aplicação, mas uma prudência em sua ponderação. 

A diferença entre regras e princípios, conforme verificado nos 

autores apontados, gerou o desenvolvimento de teorias da interpretação 

específicas ou modelos interpretativos próprios do neoconstitucionalismo. 

Alguns deles serão expostos no próximo ponto.  

 

 

1.2.3. A interpretação constitucional 

 

 

O modo de aplicação do direito constitucionalizado não é mais 

apenas o dedutivo, exigindo uma posição mais ativa do intérprete que 

terá que ponderar, adequar, ampliar os valores constitucionais, que, por 

se tratarem de termos vagos, devem ser concretizados, transformando, 
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assim, a chamada constituição-documento em constituição-norma. Dessa 

forma, passa-se a entender que inexistem questões meramente políticas, 

não sendo as leis consideradas fruto apenas da soberania do legislador, 

mas a concreção da constituição por seus intérpretes legitimados 

(POZZOLLO, 2003, p. 193-194).  

No contexto dos argumentos aqui apresentados, bem como 

diante dos limites desta dissertação, serão considerados como base do 

modelo interpretativo, para o neoconstitucionalismo, aqueles 

desenvolvidos por Alexy e Dworkin. 

Para Alexy, conforme já destacado, princípios são mandados de 

otimização, possuem abstratamente o mesmo peso e, caso entrem em 

conflito, aquele que vai prevalecer deverá ser decidido à luz do caso 

concreto. Contudo, essa decisão deve ser tomada através de um método 

racional de interpretação que ele denominará ponderação.   

Para permitir a ponderação racional de princípios abstratamente 

contraditórios, Alexy desenvolve a chamada “lei das colisões” que deve 

ser entendida como “as condições sob as quais um princípio precede o 

outro constituem o suposto de fato de alguma regra que expressa a 

conseqüência jurídica do principio precedente” (ALEXY, 1997, p. 94)13. 

Ou seja, o aplicador deve estabelecer uma regra que vai 

determinar que, diante daquelas condições especificas do caso concreto, 

um determinado princípio deve prevalecer sobre outro. Assim, amplia-se a 

 
13 Tradução livre do texto: “Las condiciones bajo las cuales un principio precede a otro 
constituyen el supuesto de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del 
principio precedente”  (ALEXY, 1997, p. 94). 
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importância da jurisprudência, pois, nos casos semelhantes, deve 

prevalecer o mesmo princípio. 

Então, uma ponderação deve ser considerada racional, caso o 

enunciado de preferência a que conduz possa ser fundamentado 

racionalmente. Mas, como os pesos são relativos, o modelo não possibilita 

uma metrificação que possa conduzir a um cálculo intersubjetivamente 

controlável (ALEXY, 1997, p. 158-164). 

Admite que a insegurança dos discursos jurídicos, como dos 

demais discursos práticos, leva à necessidade de uma decisão dotada de 

autoridade (ALEXY, 1997, p. 553), destacando que a discussão ética atual 

(influenciada pela filosofia da linguagem, lógica moderna) atesta não ser 

possível a defesa de teoria material que determine uma única resposta 

correta (ALEXY, 1997, p. 530). 

Um modelo ideal de juiz neoconstitucional pode ser o Hércules, 

desenvolvido por Ronald Dworkin, considerado um dos precursores do 

movimento já na década de 60. Mas, quem seria esse juiz Hércules? Ele 

seria um jurista-filósofo de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade 

sobre-humana, um verdadeiro semideus (DWORKIN, 2002, p. 165).  

François Ost assinala que, no modelo de Dworkin, Hércules não 

se restringe em aceitar o direito como um fenômeno puramente humano, 

mas o reaproxima do sagrado, ao unificá-lo, através dos princípios supra-

positivos (2006, p. 179-180). 

Mas por que o tipo ideal de Dworkin é Hércules? Como explica o 

próprio autor: 
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O leitor entenderá agora por que chamei nosso juiz de Hércules. 
Ele deve construir um esquema de princípios abstratos e concretos 
que forneça uma justificação coerente a todos os precedentes de 
direito costumeiro e, na medida em que estes devem ser 
justificados por princípios, também um esquema que justifique as 
disposições constitucionais e legislativas (DWORKIN, 2002, p. 
182).   

Ou seja, o juiz modelo de Dworkin é Hércules, pois a tomada de 

decisões judiciais por ele está relacionada com um complexo 

procedimento que tem na sua base a idéia de coerência, o alicerce de toda 

teoria do autor. Para uma melhor compreensão da coerência em Dworkin, 

será necessário desenvolver os conceitos de princípio da integridade e 

comunidade de princípios.  

O princípio da integridade significa a coerência de princípios 

dentro de um Estado personificado, o entendimento da comunidade como 

um agente moral, independente do fato de que as pessoas 

individualizadas tenham pensamentos discordantes. As características 

desse conceito são: a ligação a uma comunidade política específica; a 

necessidade de coerência de princípios implícitos e explícitos nas decisões 

políticas da sociedade e uma comunidade de princípios (DWORKIN, 2003, 

p. 213-270). 

Apenas se verifica o princípio da integridade em uma 

comunidade política específica, pois Dworkin acredita que os princípios de 

uma comunidade estão ligados ao seu desenvolvimento histórico, não 

sendo, de maneira alguma, universalizáveis. 

A coerência para a integridade está calcada não apenas em 

regras explícitas no sistema, mas, sobretudo, nas normas implícitas nas 
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decisões políticas tomadas no passado e nos princípios reinantes na 

comunidade de princípios. 

A comunidade de princípios é aquela na qual as pessoas aceitam 

que são governadas não apenas por decisões políticas, mas por princípios 

comuns; assim, seus direitos e deveres políticos não se esgotam nas 

decisões particulares, tomadas por instituições políticas, mas, sobretudo, 

por princípios que as unem (DWORKIN, 2003, p. 254-255). 

Em síntese, esses três conceitos se relacionam, pois apenas em 

uma específica comunidade de princípios, ligados a sua historicidade, será 

possível a coerência necessária para efetivar o princípio da integridade.  

Para que o Estado seja totalmente legítimo, o princípio da 

integridade deverá estar presente na tomada de decisão de todas as 

instituições, bem como nas atitudes ordinárias de seus cidadãos, 

reforçando a idéia de comunidade (DWORKIN, 2003, p. 232-233). 

O Legislativo, para atender à integridade, deve tornar o conjunto 

de leis de uma comunidade moralmente coerente, ou seja, em toda e 

qualquer tomada de decisão deve levar em conta a coerência de sua 

posição com todo o arcabouço de princípios daquela sociedade específica. 

Já, o Judiciário deve entender a lei, tanto quanto possível, como dentro de 

um conjunto moralmente coerente. Para realizar essa empreitada, deve 

utilizar o método do romance em cadeia. 

No romance em cadeia, o juiz é entendido como um autor na 

cadeia do direito consuetudinário, interpretando as decisões políticas do 

passado e acrescentando sua própria opinião sobre o melhor andamento 
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da história. Assim, acredita o autor, não faria sentido a discussão sobre se 

o juiz descobre ou inventa o direito, pois ele faz as duas coisas e, ao 

mesmo tempo, nenhuma dessas atividades (DWORKIN, 2003, p. 261-

271).   

No tocante à questão sobre o melhor andamento da história, na 

idéia do romance em cadeia, chega-se ao ponto talvez mais polêmico da 

teoria de Dworkin: o problema da única resposta correta. Para o autor, a 

única resposta correta não tem nenhum sentido ontológico, pois é 

contingente, ligada ao caso concreto, simbolizando a melhor interpretação 

possível, tendo, inclusive, natureza construtiva14, ou seja, o intérprete 

deve sempre retornar para suas decisões do passado a fim de aprimorá-

las (DWORKIN, 2003, p. 271-304). Dworkin admite que diferentes 

intérpretes cheguem a respostas diferentes para o mesmo caso, mas esse 

fato não prejudica a tese da única resposta correta, pois ela tem natureza 

normativa e contingente e a crença nessa é a justificação política da 

legitimidade do direito. 

Outros autores importantes vão utilizar o conceito de 

ponderação, algumas vezes no sentido de Alexy, adoção de um modelo de 

argumentação e decisão jurídica, outras, no de Dworkin, como uma ação 

reflexiva ligada à prudência do juiz.  

 
14 O autor Flávio Quinaud Pedron destaca que a idéia de jurisprudência construtiva de 
Dworkin demonstra uma forte influência, na sua obra, da hermenêutica gadameriana 
(2006, p. 74). Essa idéia é reforçada pela autora Lourdes Santos Peréz, que relaciona a 
assunção, por Dworkin, da interpretação construtiva à influência que a obra de Gadamer 
tem alcançado na academia norte-americana (2005, p. 52). 
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Sanchís, por exemplo, adota a teoria de ponderação de Alexy 

(2004, p.9). Para esse autor, a ponderação traz racionalidade ao discurso 

jurídico, como modelo argumentativo, e permite que a constituição 

impregne todos os âmbitos legislativos (não havendo separação entre o 

que é político e o que é jurídico). O Legislativo tem que demonstrar que 

está decidindo de uma forma racional e não arbitrária, afinal, o principio 

da maioria precisa se harmonizar com os demais princípios da 

constituição. (SANCHÍS, 2004, p. 10-11).  

O autor defende a inexistência de direitos absolutos, pois a 

constitucionalização dos direitos impõe que sempre seja necessário 

ponderar, justificar ou argumentar as restrições, bem como a 

concretização dos direitos (SANCHÍS, 2004, p. 14-15). 

Já, Zagrebelsky se aproxima mais da proposta de Dworkin. O 

autor denomina como uma concepção prática do direito aquela na qual a 

interpretação jurídica é a busca da norma adequada, tanto ao caso como 

ao ordenamento, sendo um procedimento “circular”, no qual o intérprete 

vai do caso ao ordenamento, até achar uma solução adequada para 

ambos (2003, p.133-134). 

A importância do caso é que o juiz, ao estudá-lo, já agrega 

sentido e valores, antes mesmo que ele proceda à interpretação dos 

textos normativos. Caso o juiz apenas encontre no ordenamento normas 

não adequadas à solução do caso, então poderá alegar a 

inconstitucionalidade das mesmas. O autor aponta que não está 

defendendo uma proposta política para a interpretação, mas está 
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descrevendo como essa ocorre concretamente, destacando a importância 

dos casos (ZAGREBELSKY, 2003, p. 143-145). 

Apesar de toda a defesa do Poder Judiciário, o autor em pauta 

entende que a constituição é um documento semanticamente aberto, que 

permite ao legislador uma escolha que deve ser respeitada pelo juiz. 

Alimenta, dessa forma, uma tensão entre Judiciário e Legislativo, a fim de 

que seja garantida a coexistência entre lei, direito e justiça, de que 

nenhuma das duas instituições se sintam “senhora do direito” 

(ZAGREBELSKY, 2003, p. 152-153). 

 

 

1.2.4. A conexão entre Direito e Moral no âmbito do neoconstitucionalismo 
 

 

A constituição, impregnada de princípios, que inclusive 

determinam os modelos de interpretação do neoconstitucionalismo, 

acarreta algumas dificuldades sobre a relação entre Direito e Moral.  

Verifica-se que a grande preocupação dos autores é harmonizar 

a idéia da ligação entre o Direito e a Moral sob o manto da constituição 

material com uma racionalidade, ou, mais especificamente, a 

determinação de um modelo que una esses dois conceitos de uma forma 

não arbitrária, visto que o órgão que irá realizar o controle da 

compatibilidade dessa relação acaba sendo o Tribunal Constitucional, não 
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legitimado através do procedimento eleitoral, como é o caso do Poder 

Legislativo. 

À medida que se foram desenvolvendo alguns conceitos, como a 

diferença entre regras e princípios ou os modelos interpretativos, as 

posições de alguns autores com relação à conexão entre Direito e Moral 

foram já expostas, como, no caso de Dworkin. Essa é relacionada com 

idéia de comunidade de princípios, considerada aquela na qual as pessoas 

aceitam que são governadas, não apenas por decisões políticas, mas por 

princípios comuns, que são valores morais (DWORKIN, 2003, p. 254-255). 

Já, para Alexy, a existência dos direitos fundamentais regulados, em 

especial, sob a forma de princípios, abre o ordenamento jurídico a 

conceitos morais, podendo, contudo, essa relação ser racional, através da 

utilização de seu modelo interpretativo de ponderação (1997, p. 25). 

Ainda nessa linha de argumentação, pode-se considerar a 

proposta de Carlos Nino, autor também ligado à corrente filosófica do 

neoconstitucionalismo, que teve a preocupação de compatibilizar sua 

teoria com um modelo democrático. 

Para Nino, a influência da Moral no Direito acontece em dois 

âmbitos: na justificação e na interpretação.  Na justificação, para ser 

considerado direito, faz-se necessário que o mandato seja entendido como 

legítimo, ou seja, a norma jurídica não é legítima por si só. Assim, para 

determinar uma decisão, ela precisar ser justificada ou autonomamente, 

através de seu conteúdo, ou por seu processo de produção. Já na 

interpretação, quando o juiz transforma o material jurídico em proposição, 
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esse acaba tendo que incluir seus aportes morais na realização deste 

processo (NINO, 2007, p. 39-40) 

O autor levanta dois paradoxos que podem levar à situação na 

qual Direito e Moral sejam ligados, tanto em âmbito da justificação quanto 

no âmbito da interpretação: o paradoxo da irrelevância moral do direito 

(se precisamos da Moral para justificar o Direito, para que precisamos do 

Direito, se poderíamos aplicar a Moral diretamente ao caso?) e da 

indeterminação radical do Direito, visto que não sendo a Moral única, o 

Direito passaria a ter qualquer conteúdo (Nino, 2007, p. 40-41). 

Para resolver esses dois paradoxos, Nino desenvolve uma 

concepção da Moral. O autor aponta que é possível superar os paradoxos, 

se for deixada de lado a visão individualista da Moral. Através de uma 

visão individualista da Moral, é possível defender que, tanto o objeto da 

Moral quando sua forma de conhecimento dá-se em um âmbito 

puramente individual, do que o autor discorda. Aponta que, no plano do 

Direito, a Moral é fruto de uma ação coletiva e não individual, ou seja, o 

objeto da Moral no Direito se determina através de práticas coletivas, 

estando o juiz inserido nesse contexto. O autor critica tanto os 

subjetivistas, que adotam a posição que a pessoa alcança os valores 

morais de forma individual, quando os coletivistas epistêmicos, que 

defendem que apenas se chega a conceitos morais através do debate 

coletivo, adotando o modelo por ele denominado de “construtivismo 

epistemológico”. 
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O “construtivismo epistemológico” considera a deliberação como 

fonte primordial para alcançar posições morais sem, ao mesmo tempo, 

excluir que a pessoa isoladamente também pode conhecer da Moral, 

conseguindo, inclusive, reabrir a discussão sobre a matéria, apesar de um 

relativo consenso coletivo.  

Nino defende uma concepção deliberativa da democracia, 

segundo a qual o processo deliberativo tem poder transformador das 

preferências de tipo interpessoal dos indivíduos. Contudo, entende que 

devem ser excluídas da deliberação as regras que dão condições à 

democracia e as questões ligadas às preferências pessoais dos indivíduos 

(NINO, 2007, p. 41-46). 

Bem, todos os pontos acima abordados acarretam a necessidade 

de apresentar as posições do neoconstitucionalismo sobre um ponto 

crucial de sua doutrina: a relação entre Poder Legislativo e Judiciário e os 

limites às decisões da maioria.  

  

 

1.2.5. A relação entre neoconstitucionalismo e independência do legislador 
ou os limites às decisões da maioria 
 

 

Como já destacado, o Estado Constitucional põe fim aos poderes 

absolutos, inclusive os da maioria. Dessa forma, há uma mudança de 

concepção na idéia de democracia formal, agregando a esse a democracia 
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substancial, que coloca abaixo a primazia absoluta do legislador, bem 

como o paradigma rousseauniano de onipotência da maioria.  

A maioria, além de ter que obedecer a procedimentos formais, 

tem que ter suas ações de acordo com normas substanciais. O Estado 

Constitucional, em verdade, não é oposto ao Estado de Direito, mas pode 

ser entendido como sua consagração máxima, a partir da imposição do 

princípio da legalidade a todos os níveis, inclusive ao Legislativo, assim 

como de um programa político para o futuro, que os Poderes devem 

seguir para serem legitimados (FERRAJOLI, 2006, p. 12-14).  

Em especial, os direitos fundamentais são considerados limites 

absolutos para o procedimento de tomada de decisões pela maioria, sendo 

assegurados incondicionalmente aos indivíduos. O que significa que os 

mesmos retiram certos temas da agenda política ordinária, tornando-os 

intangíveis, agregando valores aos ordenamentos jurídicos. A idéia de 

democracia como simples modelo de decisão pela maioria deve, então, ser 

requintado, para incluir a sua limitação pelos direitos fundamentais 

(BAYON, 2006, p.65-66). 

O respeito aos direitos fundamentais e a outros limites 

constitucionalmente estabelecidos apenas é garantido porque, ao Poder 

Judiciário, foi entregue a guarda da constituição, visto que a maioria 

parlamentar não pode ser juiz em causa própria.  

Mas não é o juiz, individualmente falando, o grande defensor da 

democracia constitucional e da constituição em si mesma, mas o chamado 

Tribunal Constitucional, especialmente nos países que adotam um controle 
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de constitucionalidade concentrado15. A necessidade de um tribunal com a 

função específica de controlar a constitucionalidade das leis se justifica, 

pois, se a maioria “governo-parlamento” puder interpretar os institutos 

que limitam sua própria autoridade, ela não resistirá à tentação de realizar 

uma interpretação de acordo com sua conveniência, fazendo 

imprescindível o controle dos Poderes Executivo e Legislativo pelo 

Judiciário, órgão mais alheio aos confrontos políticos cotidianos (ELSTER, 

1999, p.36). 

Mas, apesar desse controle, deve-se considerar que ainda está 

vigorando o princípio do privilégio do legislador, pois foi instituída uma 

justiça especial para julgar as leis dos parlamentos, os Tribunais 

Constitucionais, bem como foi mantido o princípio da anulabilidade das 

leis, que seguem vigentes até que sejam declarados inconstitucionais. Na 

verdade, os Tribunais Constitucionais devem ser considerados mesmo à 

margem ou até acima da Separação dos Poderes (ZAGREBELSKY, 2003, p. 

62-64).  

Os direitos fundamentais restringem a liberdade do legislador e é 

a própria Lei Fundamental que atribui ao Tribunal Constitucional a tarefa 

de resguardar os mesmos, pois, quando este realiza essa atividade, 

 
15 São duas as espécies de controle de constitucionalidade das leis por órgãos jurídicos: 
a) via exceção (difuso/ por via incidental): ocorre quando no curso de um pleito 
judiciário, uma das partes levanta, em defesa de sua causa, a objeção de 
inconstitucionalidade da lei que se lhe quer aplicar. O efeito da sentença, neste caso, 
liquida a controvérsia constitucional, mas não conduz à anulação da lei, pois tão somente 
gera à sua não aplicação ao caso particular objeto da demanda. b) via ação 
(concentrado/ por via direta): o sistema de controle por via de ação permite o controle 
da norma in abstrato por meio de uma ação de inconstitucionalidade prevista no texto da 
constituição. O efeito da sentença, neste modelo, acarreta que a lei é anulada, 
expurgada do ordenamento, erga omnes (BONAVIDES, 2005, p. 296-311).  
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cumpre a constituição. O problema estará na definição dos limites das 

decisões que podem ser encontrados em três níveis de argumentação: 

material, ligados aos princípios fundamentais; funcionais ou de 

competência, relacionado com a competência dos sujeitos da decisão; e 

metodológico e epistemológico, de racionalidade ou não da decisão 

(ALEXY, 1997, p. 527-528).  

Também não fariam sentido as críticas que apontam que a 

doutrina do neoconstitucionalismo limita a ação do Poder Legislativo, 

transferindo o poder ao Judiciário. Afinal, se a constituição determina 

exageradamente a atividade do legislador, é porque ela é uma norma 

jurídica tal qual a lei, limitando concomitantemente também o juiz. Os 

críticos que defendem que o texto constitucional não restringe os tribunais 

não acreditam na existência de uma racionalidade jurídica na definição 

dos direitos (SANCHÍS, 2004, p. 6). 

A existência de constituições de caráter aberto e principiológico 

faz com que seja possível uma grande liberdade, tanto do legislador 

quanto do juiz. Ambos devem tentar procurar meios para harmonizar os 

princípios contraditórios da constituição, como fazem os tribunais, quando 

ponderam (SANCHÍS, 2004, p. 7-9).  

Além do mais, o ativismo judicial criou um novo espaço público, 

desvinculado das clássicas instituições político-representativas, sendo a 

busca dos cidadãos aos tribunais, a fim de concretizarem direitos e 

garantias, uma nova forma de participação nos processos políticos 

(CITTADINO, 2004a, p.106-107). Pode-se se apontar que a soberania 
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popular hoje se manifesta sob a forma de uma “soberania complexa” 

composta pela “cidadania política formal”, relacionada à política eleitoral e 

aos procedimentos democráticos, e a “cidadania social”, vinculada à 

procedimentalização da aplicação da lei no âmbito do Judiciário, ambas 

formas de participação na vida pública (VIANNA & BURGOS, 2002, p. 370-

373). 

Contudo, tal qual o neoconstitucionalismo, que nasce como 

critica ao positivismo, essa corrente também despertará uma reação de 

vários autores, que pode ser sintetizada nas chamadas “dificuldades 

contramajoritárias” (COMELLA, 1997, p.43), que serão aqui abordadas a 

partir dos seguintes temas: 1) a problemática ligação entre Direito e Moral 

no âmbito da constituição material, diante do pluralismo social; 2) a 

menor legitimidade democrática do juiz constitucional em relação ao 

Legislativo ou o limite às decisões da maioria por um órgão não legitimado 

através do voto popular. 
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1.3. OBJEÇÕES AO NEOCONSTITUCIONALISMO: AS “DIFICULDADES 

CONTRAMAJORITÁRIAS” 

 

 

1.3.1. A relação entre Direito e Moral no âmbito da constituição material 

 

 

A constituição material pode ser entendida como um modelo 

peculiar de constituição que vale pelo seu conteúdo e não por quem a fez. 

Assim, o documento formal da constituição deve se apoiar em um 

conteúdo específico para ser válido, gerando uma ponte de justificação 

moral que irá auxiliar, em especial, os intérpretes (POZZOLO, 2007, p. 

341-344). 

Para tratar da crítica sobre a ligação de Direito e Moral no 

neoconstitucionalismo, será importante desenvolver o conceito de 

constituição material. Nesta dissertação, para essa finalidade, será 

utilizado como base o artigo “Contra la constitución material” de Janvier 

Jiménez Campo. 

O referido texto tem por objetivo abordar as diferentes 

concepções do termo constituição material, entendida como um substrato 

pré-jurídico em relação a qual a chamada constituição formal é só um 

reflexo.  

A tensão entre constituição formal e material representa o 

pensamento dualista constitucionalista da relação entre Direito e realidade 

social, podendo também ser entendido dentro da tensão do ser com o 
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dever-ser ou como a aristotélica busca da essência das coisas. A 

constituição material está latente e a formal explícita, a primeira 

prevalecendo sobre a segunda. Essa dimensão da constituição material 

não é meramente sociológica, mas representa uma fenomenologia do 

poder que espera ser explicitada por seus intérpretes e estudiosos 

(CAMPO, 1997, p. 42-43).  

Importante notar que as origens da idéia de constituição 

material, para o autor em comento, são sempre relacionadas a teorias 

conservadoras e/ou regimes políticos autoritários, tais como, a crítica ao 

conceito liberal de constituição do séc. XIX, que invocava, contra as 

constituições revolucionárias liberais, as tradições sociais, históricas do 

povo, negando o poder constituinte e a soberania popular, frente a uma 

suposta supralegalidade histórica; ou a teoria da constituição do entre-

guerras que, em contraposição às teses normativistas e formalistas, 

acreditava ser a constituição fruto de incessantes decisões que se fazem 

na ordem concreta.  

O conceito atual de constituição material gera uma idéia 

sociológica jurídica de constituição como fruto do regime político efetivo 

de uma sociedade, devendo esse ser estudado pelo constitucionalista, a 

fim de dotar seus trabalhos de realismo. Assim, o conceito de constituição 

material não é meramente histórico ou sociológico, ligando o documento 

constitucional formal à realidade social na qual está inserido, mas 

ultrapassaria essa pretensão, buscando a “verdadeira constituição” que 
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proporciona aos grupos humanos sua “legalidade fundamental” (CAMPO, 

1997, p. 44-50). 

E quais seriam as conseqüências práticas do conceito de 

constituição material? Por exemplo, como guia absoluto interpretativo, 

decorrente de sua supralegalidade, ela pode ser considerada limite ao 

constituinte derivado, independente da existência de limites concretos na 

constituição formal, ou como possibilidade de suspensão das cláusulas 

constitucionais em momentos de exceção, ou para legitimar 

posicionamentos contra a constituição formal, caso ela não espelhe a 

material. Essas situações destacam a eficácia relativizadora que a 

constituição material pode acarretar para a constituição formal, uma 

manifestação desdenhosa com relação à idéia de constituição como um 

documento conformador da vida política. O perigo em ignorar o 

procedimento para realização das normas jurídicas é ir de encontro ao 

próprio conceito de ordem jurídica. Afinal, o respeito ao procedimento é 

uma dimensão material, valorativa, de uma sociedade que reconhece a 

legitimidade de determinadas instituições para desenvolver o 

ordenamento jurídico ao qual está vinculada (CAMPO, 1997, p. 51-53). 

A idéia de constituição material também rompe com a segurança 

e certeza do direito, pois faz a sociedade depender de que o intérprete 

desvele as orientações ocultas das forças políticas prevalentes; assim, a 

ligação do Direito com a Moral se dá justamente através daquilo que 

determina um dos segmentos da sociedade, os juristas, estando ligados a 

teorias elitistas, apesar de utilizarem uma roupagem científica para 



 46

                             

esconder a opção valorativa que representam (CAMPO, 1997, p. 53-54). O 

que vai denotar um aspecto ideológico da teoria, que será tratado adiante. 

Ainda na mesma linha argumentativa, Mauro Barberis defende 

que os neoconstitucionalistas, em especial o já referido Carlos Nino, 

pregam o imperialismo da Moral, por defenderem a redução do jurídico à 

Moral, a partir da adoção de uma crença de existência de uma espécie de 

moral objetivamente reconhecível, não existindo obrigações simplesmente 

jurídicas. 

A idéia de Moral única e objetiva esconde a pluralidade de 

valores em uma sociedade complexa e pode ser comparável à imposição 

de um único Deus em um mundo marcadamente politeísta (BARBERIS, 

2003, p. 270-276). 

A vagueza dos princípios constitucionais, juntamente com a 

inexistência de uma moral objetivamente reconhecida possibilitam uma 

maior discricionariedade de ação dos juízes, permitindo uma justificação 

posterior às próprias decisões (COMANDUCCI, 2006, p.107).  

Assim, aceitar que o juiz escolha a norma moral a ser aplicada 

de forma subjetiva acaba tornando a legislação, mesmo a constitucional, 

inútil (COMANDUCCI, 2006, p.110), como destaca um dos paradoxos 

apontados acima por Carlos Nino e, não necessariamente, resolvido por 

ele, pois, ou a lei é conforme essa Moral, sendo supérflua, ou é contra 

essa Moral, sendo proibida. 

Acusa-se uma politização da ciência jurídica diante de uma 

confusão, pelos teóricos, de pontos de vistas normativos e descritivos, 
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como tratou Campo, quando do tema da constituição material, 

confundindo suas visões normativas e ideais, o direito no mundo do 

dever-ser com o direito efetivamente verificável nas sociedades 

contemporâneas (COMANDUCCI, 2003, p.104). 

Com relação especificamente às posições de Ronald Dworkin, 

Ingeborg Maus o acusa de resolver o dilema acerca de como encontrar 

valores objetivos apenas com a determinação de que esses consistiriam 

no próprio entendimento do juiz, tido como agente social mais apto para 

essa tarefa (2000, p.129), posição que é adotada por vários 

neoconstitucionalistas, que diante desse impasse, não admitem que 

deslocar o centro de tomada de decisões do Legislativo para o Judiciário é 

uma mudança do centro de autoridade do arranjo institucional. 

A concepção axiológica da interpretação jurídica no 

neoconstitucionalismo, cujo método interpretativo é o do conhecimento 

dos valores (cognitivismo ético), deve ser entendida como um verdadeiro 

método teleológico-objetivo. Inclusive, sendo possível, se o texto legal ou 

a vontade do legislador chocarem com esses pretensos valores objetivos, 

o juiz julgar contra legem, por estar julgando pro constitutionem. 

Contudo, e é esta a questão mais importante, os neoconstitucionalistas 

não conseguem explicar como o juiz apreende esses valores supremos da 

sociedade (AMADO, 2004, p. 65-67) 

Garcia Amado, comentando a posição de Sanchis, acima 

desenvolvida, de que a constituição limita em mesma medida ao juiz a ao 

legislador, aponta que, enquanto o positivismo alega que em caso de 
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indeterminação deve a palavra do legislador ser tida como mais 

importante, o neoconstitucionalismo, por outro lado, defende a 

prevalência da posição do juiz. Afinal, o positivismo não nega a diferença 

entre regras, princípios ou valores, mas a ontologia das normas, que 

chegam a preexistir à sua enunciação, e também não admitem uma 

epistemologia jurídica diferenciada, que consiga alcançar o conteúdo 

dessas normas. A partir dessas críticas, o autor acusa a posição dos 

neoconstitucionalistas como sendo, ou de platonismo ingênuo, ou de um 

cinismo, de um realismo não confessado (AMADO, 2007, p. 244-245). 

Assim, a retórica da ponderação serve para duas funções: 

transferir a atenção das razões argumentativas da decisão, que são de 

cunho interpretativo de subsunção, para as razões de justiça do caso 

concreto, e para permitir que os Tribunais Constitucionais se tornem 

super-instâncias de apelação jurisdicional (AMADO, 2007, p. 249-250).   

Em resumo, a interpretação moral da constituição gera algumas 

perplexidades. Afinal, se a discussão intersubjetiva que caracteriza a 

democracia é um valor importante: porque os aportes morais dos juizes 

são mais acertados do que os do legislador? Afinal de contas, caso seja 

aceito que o princípio da autodeterminação das pessoas não tem valor, 

vivemos sob tutela dos juízes. Pois, se a decisão moral do juiz é melhor do 

que a do legislador, qual é o sentido de se manter o procedimento 

democrático de tomada de decisões, se é o juiz, irresponsável 

politicamente, quem deve tomar as decisões mais importantes (POZOLLO, 

2007, p. 349- 350). 
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Como será visto adiante, esses mesmos questionamentos 

poderão ser realizados em relação ao Ministério Público, afinal, além de 

também não ser responsável politicamente, essa instituição fecharia o 

ciclo da juridicização da constituição, visto que, por ser um órgão de ação, 

supre a inércia do Poder Judiciário.  

 

 

1.3.2. Os limites às decisões da maioria e os princípios democráticos 

 

 

O neoconstitucionalismo, como já destacado, gerou uma reação 

de vários teóricos, em especial, no tocante à defesa de restrições às 

decisões da maioria, através do controle de constitucionalidade por um 

órgão contramajoritário, assinalando possíveis choques entre a 

constitucionalização de direitos, democracia e judicialização da política. 

No cenário anglo-americano, Jeremy Waldron é um importante 

critico do neoconstitucionalismo, considerado pelo autor um arranjo 

institucional de viés antidemocrático. Aponta Waldron que o argumento 

dos defensores do constitucionalismo, de que esse tem o valor de 

salvaguardar as minorias, é falacioso, pois, afinal, quem toma a decisão 

sobre o que a maioria não pode decidir? É a própria maioria que, em 

algum momento histórico, decidiu sobre os limites de futuras decisões 

desta. Sendo mais preocupante o fato de que, diante da imprecisão 

lingüística e da vagueza dos conceitos, o conteúdo dos limites acaba por 
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consistir naquilo que o órgão que realiza controle de constitucionalidade, 

não representativo, decida, também, por maioria (BAYON, 2006, p. 65-

70).  

Assim, Waldron entende que aquilo que limita as decisões da 

maioria não são exatamente os conteúdos substanciais, pois, como os 

princípios constitucionais são vagos e ambíguos, sempre será necessário 

um procedimento último para definir seus sentidos que, no caso do 

neoconstitucionalismo, deverá ser o de tomada de decisões dos Tribunais 

Constitucionais. Então, o neoconstitucionalismo, tal qual o criticado 

positivismo, é um modelo procedimental, sendo tão falível quanto os 

demais (WALDRON, 2005, p. 337-372). 

Além do mais, existe uma grande dificuldade política para incluir 

direitos novos no neoconstitucionalismo, sendo, em verdade, um modelo 

conservador. Para qualquer mudança no ordenamento é necessária, ou 

reformar a constituição, através de procedimento de maioria reforçada, ou 

convencer os intérpretes legitimados a reconhecerem novos direitos em 

outros explicitamente consagrados nas Cartas. A consagração de direitos 

em uma forma lingüística canônica presente em um texto constitucional 

acarreta que as palavras ali contidas possam significar tudo ou nada, a 

depender daquilo que os órgãos responsáveis pela interpretação aceitem, 

não permitindo a agilidade que a legislação ordinária pode proporcionar. 

Waldron entende que é necessário confiar que os cidadãos são 

capazes de exercer seus direitos de forma responsável e determinar seus 

próprios limites. Critica a posição dos neoconstitucionalistas de propagar 
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uma possível ditadura da maioria e a irracionalidade popular, caso não 

existam restrições impostas à população. Ataca, assim, o suposto cinismo 

dos teóricos, posição próxima a de Amado, em defenderem que, enquanto 

as decisões dos cidadãos estão relacionadas aos seus interesses 

egoísticos, os intelectuais e juízes expressam suas opiniões de uma forma 

livre e desinteressada (WALDRON, 2005, p.261-274).  

Por fim, destaca que a impossibilidade de consenso em uma 

comunidade, no tocante a qualquer assunto, não permite a defesa da 

existência de valores objetivamente certos e errados, sendo preferível que 

as decisões políticas sejam tomadas pela maioria da população, 

diretamente, ou por seus representantes eleitos, pois respeita o ideal de 

igualdade entre os indivíduos e a capacidade de auto-governo (WALDRON, 

2005, p. 195-222). 

Afinal, o respeito ao direito de participação política dos cidadãos 

é incompatível, em uma conjuntura de desacordo e mudança social, com 

as decisões políticas fundamentais, sendo tomadas por uma instituição 

contramajoritária, o Judiciário, em detrimento do Parlamento (VALE, 

2005, p.4). 

No debate francês, apesar de não se posicionar em 

contraposição a nenhuma corrente doutrinária específica, Antoine Garapon 

vai destacar como fatores do crescimento da influência política dos juízes 

três motivos: o fim das imunidades dos representantes do Estado, a 

desnacionalização do direito e o surgimento de uma nova cena para a 

democracia. 
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O fim das imunidades representa uma espécie de rompimento, 

de separação entre Justiça Administrativa e Justiça Comum, modelo 

adotado na França. Os chamados petits juges, juízes recém-ingressos na 

carreira, cuja fama se dá pela aplicação da estrita legalidade, passam a 

aplicar a lei penal aos políticos em geral.  

 Rompe-se, dessa forma, com o simbolismo de um Estado justo 

e de funcionários engajados por um bem comum. O Estado, de provedor 

de justiça, passa a ser Estado julgado. 

O segundo consiste na desnacionalização do direito, entendido 

como a superação do conceito clássico de lei, enquanto expressão da 

soberania popular. 

A integração em uma comunidade política supranacional mitiga a 

idéia de soberania. As normas internacionais de conteúdo, sobretudo, 

principiológico também devem ser resguardadas pelo ordenamento 

interno de cada país membro. Assim, o juiz francês, que nunca teve a 

competência de julgar a constitucionalidade das leis, passa a 

constantemente ter que conformar o ordenamento interno com o 

internacional, atuando, não como mero aplicador da lei positiva do país, 

mas como legislador positivo desse ordenamento internacionalizado.  

Por fim, a questão do Judiciário como a nova cena da 

democracia, ponto que efetivamente interessa a este trabalho, traduz-se 

em demandas políticas, passando a ser discutidas nesse Poder do Estado, 

ficando as outras instâncias tradicionais, em especial, família, Poder 
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Legislativo e Executivo e religião, menosprezadas (GARAPON, 2001, p. 

35-45). 

O Judiciário começa a interferir na vida política, internacional, 

econômica, moral, social, privada, penalizando todas as relações. Em face 

da falta de outras referências comuns, a Justiça atua enquanto instituição 

unificadora.  

Em resumo, esse fenômeno se baseia em duas realidades: 

enfraquecimento do Estado e desmoronamento simbólico do homem e da 

sociedade democrática, gerando distorções que precisarão ser resolvidas 

(GARAPON, 2001, p.26). 

Os problemas do ativismo começam a aparecer com a distorção 

das práticas judiciárias, em especial, a chamada “tentação populista”, que 

é representada como a busca, pelo juiz, de aprovação popular de suas 

ações diretamente via mídia, como estratégia para manutenção de sua 

independência política, assim evitando, por exemplo, engavetamento de 

processos (GARAPON, 2001, p.65-75).  

A ampla divulgação pela mídia, muitas vezes intermediada pelos 

próprios juízes de instrução, de casos acaba por colocar por terra alguns 

direitos consagrados pelo processo penal, em especial, a presunção de 

inocência. A mídia, inclusive, passa para a população uma idéia de 

democracia direta, já que a verdade é construída na frente dos olhos do 

telespectador.  

A opção pelo direito penal para resolução dos problemas sociais 

pode estar ligada ao retorno a uma sede de vingança, um sentimento 
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inquisitório e o reconhecimento da população com a vítima e a 

conseqüente diabolização do réu (GARAPON, 2001, p. 76-98). 

A vitimização da justiça consiste na identificação constante com 

o sofrimento e pode acarretar um retorno ao direito sacrificial, no qual o 

réu, diabolizado, “sofre a pena” diante do mal realizado, sendo necessário 

um bode expiatório, para responder, inclusive, em caso de catástrofes. 

Essa realidade consiste na própria “despolitização do sujeito”, na qual 

existe a substituição do cidadão plenamente capaz pelo indivíduo 

psicológico tutelado pelo Judiciário (GARAPON, 2001, p.116). 

Nesse ponto, as posições defendidas por Ingeborg Maus se 

aproximarão das de Garapon, ao denunciarem o surgimento de uma 

“teologia judicial” e de uma espécie de infantilização do sujeito, que 

transfere para o Judiciário o “superego da sociedade” (MAUS, 2000, p. 

134-136). 

Maus defende que, como, nem o Parlamento, nem a esfera 

pública conseguem substituir a figura paterna, que era presente nos reis, 

o Judiciário acaba assumindo esse papel. Nas palavras da autora, “não 

será a Justiça em sua atual conformação, além de substituta do imperador 

o próprio monarca substituído?” (MAUS, 2000, p.130).    

Contrapõe o atual arbítrio dos juízes, que ampliam suas 

competências por meio de direitos supralegais ou principiológicos, à idéia 

de liberdade, defendida pelos iluministas, consubstanciada na máxima “o 

que não é proibido é permitido” ligada à lei e que preserva a segurança 
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jurídica e o ideal de autolegislação no qual o aparato estatal deve ser 

submetido à vontade do povo. (MAUS, 2000, p.131-133) 

Retomando as posições da Garapon, especificamente, sobre o 

ponto de o debate político ter sido transferido para os tribunais, destaca o 

autor que, no Judiciário, a dimensão coletiva do político desaparece. O 

processo dá a ilusão ao cidadão e aos grupos sociais, que podem ter 

maior influência nas decisões, contudo, essa via sempre acaba 

individualizando as obrigações (GARAPON, 2001, p.49). Mesmo em ações 

de cunho coletivo, sempre será discutido caso a caso, ou seja, não há 

projeto de Estado ou nação feito por um juiz. O autor é enfático nos 

perigos desse posicionamento:  

Ao recorrermos ao judiciário para tudo, arriscamo-nos a considerar 
os atores da vida democrática como técnicos encarregados de 
produzir normas, em interação com grupos de pressão sempre 
mais especializados na defesa de seus interesses. Ao submetermos 
ao juiz tudo, ligamo-nos a novos sacerdotes que tornam o objetivo 
da cidadania sem efeito. Isso desvaloriza o papel do cidadão, 
confinado a ser um consumidor, um telespectador e um litigante. 
O risco é evoluir para uma organização clerical do poder. E de 
confiscar a soberania (GARAPON, 2001, p.62).  

Outra perversão apontada ao fenômeno da judicialização, a 

partir do juiz decidindo diretamente questões de Estado, dá-se com uma 

possível modificação de postura do Parlamento, que já está com seu papel 

comprometido e que, diante de questões difíceis moralmente, como a 

bioética, aproveita essa realidade e se nega a tomar posições, 

transferindo ainda mais suas obrigações ao Judiciário, a fim de se poupar 

politicamente e aliviar a possível pressão que os grupos organizados 

podem realizar (GARAPON, 2001, p.156-157). 



 56

                             

O envolvimento do Poder Judiciário em questões políticas, 

sobretudo nas ações de controle de constitucionalidade, é, sem dúvida, o 

aspecto mais abordado no tocante ao maior protagonismo dos juízes.    

    

 

1.4. O NEOCONSTITUCIONALISMO COMO TEORIA, COMO METODOLOGIA 
E COMO IDEOLOGIA 
 

 

Neste ponto, será adotada a classificação de Paolo Comanducci 

que, aplicando a classificação de Bobbio do positivismo ao 

neoconstitucionalismo, subdivide-o em uma teoria, um método de análise 

do direito, ou seja, uma metodologia e uma ideologia. 

O neoconstitucionalismo teórico, além de determinar um modelo 

de sistema jurídico, destaca os ganhos da constitucionalização dos 

direitos, o que o aproxima do ideológico, como será apontado adiante.  

O modelo de sistema jurídico que emerge do 

neoconstitucionalismo é marcado por uma constituição invasora, pela 

positivação de direitos fundamentais, pela onipresença dos princípios e 

por uma peculiar interpretação e aplicação das normas constitucionais 

(COMANDUCCI, 2006, p. 97-99), temas que já foram aqui desenvolvidos. 

Já, o neoconstitucionalismo metodológico rompe com o 

positivismo ideológico, cuja base é a diferença entre ser e dever ser e 

Moral e Direito, e une essas duas esferas (COMANDUCCI, 2006, p. 101). 
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Por fim, o neoconstitucionalismo ideológico não se limita a 

descrever os ganhos do processo de constitucionalização dos 

ordenamentos, mas os valora positivamente e propõe sua ampliação. 

Afasta-se da ideologia do constitucionalismo de cunho liberal clássico, pois 

não tem como foco principal a limitação do poder, mas a garantia de 

direitos fundamentais. Para o neoconstitucionalismo ideológico, nos 

ordenamentos jurídicos democráticos e constitucionalizados, existe uma 

conexão necessária entre Direito e Moral, tal qual preconizado por Alexy, 

Dworkin e Zagrebelsky, ocorrendo uma confusão de pontos de vistas 

normativos e descritivos, enleando o que o direito é com aquilo que ele 

deve ser, como já apontado acima. 

A configuração dos princípios pode permitir uma justificação 

posterior das decisões dos juízes, pois a maior vagueza, a inexistência de 

uma moral objetivamente reconhecida e a técnica de ponderação caso a 

caso, ante a inexistência de hierarquia fixa, possibilita uma maior 

discricionariedade de ação dos mesmos. Então, o perigo da ideologia 

neoconstitucionalista é a diminuição do grau de certeza do direito, 

derivada das técnicas de ponderação dos princípios e da interpretação 

moral da constituição. A ponderação não persegue a certeza, mas uma 

maior adaptação social das leis ou uma auto/hetero-atribuição para os 

juizes de uma parte do poder normativo (COMANDUCCI, 2006, p. 100-

108). 

A partir do ponto de vista apontado por Comanducci, a crítica de 

Pierre Bourdieu (1986, p. 3) de que os doutrinadores do direito se 
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esforçam para construir uma teoria pretensamente independente dos 

anseios sociais e que se autolegitima, sendo, contudo, uma espécie de 

ideologia profissional disfarçada em doutrina, permanece contemporânea.  

Entende Bourdieu que intérpretes autorizados do direito, 

divididos em duas categorias extremas, professores e magistrados, mais 

do que disputarem o campo jurídico, o monopólio do dizer o direito, 

realizam ações complementares, estabelecendo uma divisão do trabalho 

de dominação simbólica: os teóricos, estabelecendo uma maior 

racionalização do sistema, justificando-o; os práticos, adaptando a teoria 

às vicissitudes dos casos concretos. A eficácia simbólica do trabalho de 

racionalização do direito permite que as decisões jurídicas, apesar de 

arbitrárias, sejam consideradas legítimas (BOURDIEU, 1986, p.6-8). 

A verdadeira força do direito está muito ligada à afinidade de 

seus agentes com os detentores do poder temporal. Os textos jurídicos, 

inclusive, que serão invocados, sendo, no caso do neoconstitucionalismo a 

constituição, como justificação e inspiração, são de acordo com a visão de 

mundo dos dominantes. O Judiciário, historicamente, não é responsável 

por revoluções sociais, mas pela manutenção da ordem constituída.  

Assim, neste trabalho, o neoconstitucionalismo será entendido 

como uma verdadeira ideologia do direito que, tal qual o positivismo, 

esconde, por trás da pretensa neutralidade dos operadores jurídicos, uma 

verdadeira disputa de poder, a fim de que as decisões políticas mais 

importantes e controversas na sociedade sejam transferidas para o âmbito 
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Judiciário, talvez com menos custo político do que as decisões tomadas 

em instâncias participativas.   

A defesa, pelos neoconstitucionalistas, da importância do 

documento constitucional, impregnada de valores determinados pela 

sociedade, pode não ser considerada uma afronta aos princípios 

democráticos, por não ser a própria democracia um modelo único e 

estanque. Contudo, o argumento de que as instâncias judiciais são as 

únicas capazes de salvaguardar os princípios constitucionais é 

contraditório, frente ao reconhecimento do fim da neutralidade do direito, 

em oposição ao modelo positivista. Afinal, se os juizes não são seres 

imparciais, mas atores políticos atuantes nesse novo modelo, por que 

serão eles a dar a última palavra nos principais assuntos da comunidade? 

Considerando que nunca existiu um alto grau de certeza no 

direito, diante das imprecisões lingüísticas, o “perigo” da ideologia 

neoconstitucionalista está justamente em propagar que as pessoas mais 

aptas a resolver qualquer tipo de conflito sejam os juizes. Além de 

legitimar uma maior liberdade ao intérprete, que absorve idéias como 

única resposta correta, força normativa, princípios implícitos, 

desconsiderando as esferas de liberdade do indivíduo, bem como 

desestimulando esses a participarem das decisões políticas, e ampliando o 

alcance do direito.  

Apesar de tudo isso, deve ser considerado um mérito dos 

neoconstitucionalistas destacar que o direito também resguarda valores 

morais da sociedade, porém, a determinação de uma moral única, 
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desvelada por juízes em um mundo plural, oprime as diferenças e é 

antidemocrático. 

Como os doutrinadores do direito, em geral, não se preocupam 

com relação à efetividade daquilo que defendem, a ideologia 

neoconstitucional também pode ser utilizada como um mecanismo de 

manutenção do status quo, por criar a ilusão de que problemas sociais 

poderão ser resolvidos através de instâncias judiciais, desmobilizando a 

população na luta de melhorias, no âmbito da chamada política 

tradicional, uma espécie de função simbólica da Constituição. Esse 

segundo aspecto, no caso brasileiro, é ainda mais preocupante, em 

especial, diante do cenário institucional criado após a Constituição de 

1988, sendo necessário ser desenvolvido o conceito de legislação 

simbólica e, em especial, constituição simbólica.  

  

 

1.5. A FUNÇÃO SIMBÓLICA DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

Para que se possa tratar sobre a possível função simbólica das 

constituições, faz-se necessário entender as funções simbólicas das 

legislações em geral. 

A legislação simbólica não é produzida para ter eficácia 

normativa, apesar de cumprir funções políticas, ou seja, é caracterizada 

pela hipertrofia da função simbólica da atividade legiferante e da 
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legislação que, da primeira, decorre, em detrimento da função jurídico-

instrumental, ou seja, para a real resolução de conflitos, verificando-se a 

prevalência do significado político-ideológico latente em detrimento do 

sentido normativo aparente (NEVES, 2007, p. 29-31). 

Adotando a posição de Kindermann, Marcelo Neves propõe três 

tipos de legislação simbólica, a partir de seus conteúdos: as que 

confirmam valores sociais, as que demonstram capacidade de ação do 

Estado e as que adiam a solução de conflitos através de compromissos 

dilatórios. 

A legislação simbólica, cuja função é confirmar valores sociais, é 

utilizada como meio de diferenciar grupos e seus respectivos valores ou 

interesses, pretendendo demonstrar quais valores são prevalentes, numa 

sociedade específica, a partir de sua consagração nos textos legais.  

A chamada legislação-álibe é realizada com o objetivo de 

responder aos clamores públicos e tranqüilizar a sociedade, uma função 

político-simbólico latente dos textos legais. Os agentes estatais criam a 

ilusão de solução do problema com a simples aprovação de uma norma 

jurídica. O mais importante é que, através dessa crença, bloqueia-se o 

sistema para alternativas reais.  

Por fim, a legislação simbólica pode cumprir a finalidade de adiar 

a solução do conflito para um futuro indeterminado. Nesse caso, diante de 

um possível impasse na decisão, utiliza-se uma fórmula imprecisa que não 

resolve a questão, mas acaba adiando a decisão (NEVES, 2007, p. 33-42).  
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Transpondo para o âmbito específico das constituições, o 

constitucionalismo simbólico deve ser entendido em dois sentidos: 

negativo e positivo. Em sentido negativo, a constituição simbólica não 

possui o seu texto suficientemente concretizado normativo-juridicamente 

de forma generalizada, chegando-se ao ponto que os próprios órgãos 

estatais, além de não efetivarem o texto constitucional, violam-no 

cotidianamente.  

Por outro lado, em sentido positivo, a constituição simbólica 

responde a exigências e objetivos políticos concretos, pois seu texto é 

invocado como prova da existência de uma democracia social que 

resguarda valores como direitos fundamentais, eleições livres e separação 

dos poderes, gerando uma diminuição da tensão social pela conquista 

efetiva desses institutos, ou seja, dificultando as reais mudanças sociais 

(2007, p. 90-101, p. 151). Apesar de ser importante, normalmente, a 

necessidade do reconhecimento formal desses institutos para que os 

mesmos sejam concretizados, a efetividade não é marca das constituições 

simbólicas. 

Os países de modernidade periférica16 importam os modelos 

(democracia, direitos fundamentais...), mas os seus grupos sociais 

 
16 As diferenças entre o que será aqui entendido como países centrais e periféricos se 
depreendem do texto a seguir: “Parece-me, porém, que a distinção entre modernidade 
central e periférica é analiticamente frutífera, na medida em que, definindo-se a 
complexidade social e o desaparecimento de uma moral imediatamente válida, para 
todas as esferas da sociedade como característica da modernidade, verifica-se que, em 
determinadas regiões estatalmente delimitadas (países periféricos), não houve de 
maneira nenhuma a efetivação adequada da autonomia sistêmica de acordo com o 
principio da diferenciação funcional nem a constituição de uma esfera publica fundada na 
generalização institucional da cidadania, características (ao menos aparentes) de outras 
regiões estatalmente organizadas (países centrais)” (NEVES, 2007, p. 171). 



 63

                             

                                                          

dominantes não possuem interesse em torná-los efetivos, sendo possível 

reconhecer justamente o que se está aqui denominando do fenômeno da 

constitucionalização simbólica.  

Nesses Estados, o problema do Direito é de auto-referência ou 

de “alopoiese”17, pois há interferência de outros códigos de preferência 

sobre o código lícito-ilícito. Ou seja, o sistema jurídico é bloqueado na sua 

auto-reprodução autônoma pela interferência de outros sistemas como 

poder, amizade, econômico, entre outros, nos chamados países periféricos 

(2006, p. 236-244). A constituição, nesses casos, não cumpre o papel de 

acoplamento estrutural entre os sistemas político e jurídico, possibilitando 

influências recíprocas, mas a sua concretização é impedida pelas pressões 

do poder e de outros sistemas, acarretando a ineficácia generalizada de 

suas normas e o simples valor simbólico das mesmas. 

Com relação ao Brasil, típico país da modernidade periférica, 

aponta-se que as constituições de 1824, 1891, 1934, 1946 e, em especial, 

a de 1988 teriam funções eminentemente simbólicas (NEVES, 2007, p. 

177).  

 
17 Para entender o conceito de alopoiese, faz-se necessário o de autopoiese; nesses 
casos, Marcelo Neves adota a nomenclatura da teoria dos sistemas de Luhmann. O 
conceito de autopoiese teve origem na biologia, através dos autores Maturana e Varela. 
Esses entendem que os sistemas vivos são maquinas de reprodução e produção de seus 
próprios elementos, diminuindo a importância do meio para a conservação das espécies. 
A idéia de autopoiese é introduzida nas ciências sociais por Luhmann. Contudo, 
afastando-se um pouco da teoria biológica, Luhmann não propõe uma diferenciação 
radical entre sistema e ambiente, pois, nos sistemas sociais, seria possível a combinação 
do fechamento operacional com a abertura ao ambiente (NEVES, 2006, p. 59-60). Com 
relação especificamente ao Direito, a autopoiese deve ser entendida como o controle do 
código-diferença “lícito-ilícito” por um sistema funcional especializado. Esse sistema deve 
ser entendido como normativamente fechado, mas cognitivamente aberto ao ambiente, 
devendo as informações destes ser filtrados pelo código-referência do Direito (NEVES, 
2006, p. 79-85).     
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A Constituição de 1988, aquela que efetivamente interessa neste 

trabalho, retomou o discurso do constitucionalismo de orientação social-

democrática, após longo período autoritário, importando para o país os 

institutos mais avançados do direito constitucional anglo-saxão e, 

sobretudo, europeu do pós II Guerra, que, como serão mais bem 

explicitados adiante, correspondem aos princípios do 

neoconstitucionalismo.  

No momento político da transição, tanto os críticos quanto 

aqueles que sustentaram o antigo regime, ou seja, as diferentes correntes 

políticas adotaram uma retórica constitucionalista, apesar do contexto 

social e das práticas políticas apenas favorecerem uma concretização 

restrita da Constituição. 

Essa realidade foi apontada por vários dos analistas do momento 

constituinte, como foi o caso de Faria, que destacou que a utilização de 

termos vagos e fórmulas abertas foram utilizados com sentido retórico na 

Constituinte e tinham como finalidade postergar para o futuro indefinido 

as possíveis mudanças sociais (1988/1989, p. 58).  

No próximo capítulo, será tratada a temática sobre a influência 

que o neoconstitucionalismo exerce sobre o ordenamento jurídico 

brasileiro através da Constituição Federal de 1988, inclusive, destacando o 

fortalecimento da função simbólica que a transposição desse modelo 

implicou no ordenamento jurídico do país. Afinal, a consagração de um 

texto constitucional principiológico, resguardando valores que estão muito 

distantes da realidade social, tendo como âmbito de concretização as 
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instituições judiciais, em especial o Ministério Público, apesar de ter criado 

a esperança, na população, de uma verdadeira revolução na realidade 

brasileira, não vem se refletindo em mudanças no país, permanecendo as 

normas da Constituição Federal de 1988 com baixíssima eficácia.  
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CAPÍTULO II. A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988: A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO NO BRASIL E O 
FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES JUDICIAIS 
  

 

2.1. A CONSTITUINTE DE 1987/1988: COMPREENSÃO DO MODELO 
BRASILEIRO  

 

 

Para entender o perfil da Constituição Federal de 1988 e traçar 

um paralelo entre seu conteúdo e as características do 

neoconstitucionalismo, desenvolvidas no Capítulo I, faz-se necessário 

abordar, brevemente, como foi o processo de elaboração da Carta 

Constitucional que marcou a redemocratização do País.  

Como já assinalado, enquanto marco histórico do 

neoconstitucionalismo na Europa continental foram as Constituições do 

pós-guerra, especialmente, as da Alemanha e Itália. No Brasil, deve-se 

entender que foi com a Constituição de 1988 e o processo de 

redemocratização como um todo que se iniciou a consolidação da doutrina 

neoconstitucional no Brasil (BARROSO, 2007, p. 3-5).  

Importante destacar que a influência de alguns 

constitucionalistas18 brasileiros na Constituinte, tanto no papel de 

                             

                                                           
18 Esses constitucionalistas são denominados por Cittadino de comunitários, tais quais 
José Afonso da Silva, Dalmo de Abreu Dallari, Carlos Roberto Siqueira Castro, dentre 
outros. Para a autora, esses doutrinadores tinham por objetivo introduzir, com a nova 
Constituição, no ordenamento jurídico brasileiro, os valores de uma comunidade concreta 
e romper com a tradição positivista e legalista (2004b, p. 2-4). Não será utilizado aqui, 
neste trabalho, o conceito de comunitários, mas, de acordo com a própria Citaddino, 
esses autores defenderam, durante o processo da Constituinte, a busca de um 
fundamento ético para o ordenamento jurídico brasileiro, introduzindo princípios na 
Constituição, assim como o dever de prestação, por parte do Estado, da concretização do 
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constituintes como na prestação de assessoria, colaborou muito na 

transposição para o país dos modelos já experimentados, sobretudo na 

Europa, e que representaram a incorporação de conceitos do 

neoconstitucionalismo na Constituição brasileira de 1988.  

A relação entre a doutrina e os ordenamentos jurídicos 

estrangeiros e a Constituição de 1988 será aprofundada adiante. 

José Eduardo Faria aponta que a Constituinte foi convocada com 

duas tarefas: organizar as instituições políticas brasileiras, a fim de 

garantir a governabilidade em um regime democrático, e estabelecer 

parâmetros para mudanças sócio-econômicas no país, marcado pela 

desigualdade e exclusão social (1988/1989, p. 36). 

Teriam essas tarefas sido assumidas pela Constituinte como um 

todo? Ou corresponderiam às expectativas de setores específicos da 

comunidade brasileira? Ou seja: seria possível determinar um perfil 

ideológico específico dos constituintes que poderia permitir assumir a 

existência de objetivos comuns os quais teriam sido transpostos na 

realização de um documento uniforme? 

Para tentar responder essas perguntas, precisa-se remontar ao 

processo de reabertura do Regime Militar, no final da década de 70 e em 

toda década de 80, marcado pelo retorno do Brasil para a democracia. 

Nesse momento, apesar de grande pressão de setores da 

sociedade organizada, não houve um rompimento institucional para por 

 
sistema de direitos, com os devidos instrumentos jurídicos para esse fim e a 
determinação de um Tribunal, cujo objetivo seria resguardar a Constituição 
(CITTADINNO, 2004, p. 32-40), pontos que foram identificados neste trabalho como 
características do neoconstitucionalismo.     
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fim ao regime antidemocrático vivido no país, mas um lento e gradual 

processo19 que, nesta dissertação, será tomado, como seu marco inicial, 

as eleições indiretas do presidente Tancredo Neves e do vice-presidente 

José Sarney, pondo fim ao governo dos militares no âmbito Executivo20. 

É sabido que Tancredo Neves, por motivos de saúde, não 

assume o cargo, ficando a responsabilidade da transição para o 

conservador José Sarney. Apesar de Sarney representar a Aliança 

Democrática, tendo exercido cargos importantes na sustentação do 

regime militar, acabou cumprindo os compromissos assumidos por 

Tancredo. 

Em vinte e oito de junho de 1985, o já então Presidente José 

Sarney enviou, para o Congresso Nacional, mensagem tratando da 

convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte21. Essa proposta foi 

 
19 Reale defende que as transições graduais na vida política brasileira são frutos do 
desenvolvimento histórico e cultural do país, afinal “à luz dos eventos históricos, que, por 
mais violentos que tenham sido os embates, que marcaram nossa história, acabou 
sempre prevalecendo uma linha de composição e de acordo, o que já foi atribuído ao 
natural ‘jeitinho’ com que contornamos ou abrandamos os tropeços da vida individual ou 
coletivo” (1983, p. 58-59). Esquece o autor que grande parte da população é excluída 
das decisões políticas e que, normalmente, as mudanças são realizadas pelo “jeitinho” 
determinado pelas elites, que se adiantam em realizar pequenas mudanças diante de 
alguma pressão e, não, a partir de uma efetiva participação da sociedade brasileira. 
20 Em 25 de abril de 1984, o Congresso Nacional rejeitou a Emenda Constitucional que 
iria proporcionar o retorno às eleições diretas à Presidência da República, e foram os 
próprios congressistas que realizaram a escolha do primeiro Poder Executivo civil, pós 
Golpe Militar de 1964 (LYRA TAVARES, 1991, p. 77-78). 
21 A própria necessidade ou não de convocação de uma constituinte foi motivo de 
discussão: Para Faoro, diante do colapso da ordem constitucional do Regime Militar, far-
se-ia necessária uma constituinte para a instauração de um regime jurídico legitimado. 
Já, em 1981, propunha que os parlamentares convocassem uma Assembléia 
Constituinte, e, assim, “o Congresso, liberto de sua tutela, submeter-se-ia, ele também, 
ao império do povo.” (FAORO, 1986, p. 96). Por outro lado, Reale defendia que, apesar 
do texto da Constituição de 1969 apresentar problemas, o procedimento a ser adotado 
para a transição dos regimes deveria ser o da emenda constitucional; inclusive, apontava 
que a convocação de uma constituinte pelo Legislativo consistiria em verdadeiro “golpe 
branco” (1983, p. 66-68). Como visto, o procedimento escolhido foi o de uma 
Constituinte que, contudo, foi convocada pelo próprio Executivo, com aprovação do 
Congresso.  
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concretizada na Emenda Constitucional nº 26, onde constava a 

convocação de uma Constituinte que deveria ter seus trabalhos iniciados 

em primeiro de fevereiro de 1987 e que, apesar das controvérsias sobre 

essa serem ou não exclusivas22, seria composta pelos próprios 

congressistas, senadores e deputados federais que seriam eleitos em 

1986. 

Ainda em 1985, Sarney baixou o Decreto n.º 91.450, em dezoito 

de julho, instituindo uma comissão que ficou conhecida pelo nome de seu 

presidente Afonso Arinos ou de “Comissão dos Notáveis”, para realizar 

estudos constitucionais a partir da realidade do Brasil, mas que acabou 

extrapolando sua tarefa, elaborando um anteprojeto de constituição 

entregue em 1986 ao Presidente que, ao invés de enviá-lo à futura 

Constituinte, remeteu-o para o Ministério da Justiça23.     

Em quinze de novembro de 1986, houve eleições dos membros 

do Congresso Nacional e, por conseqüência, da Constituinte, tendo essa 

sido instalada, conforme previsto, em fevereiro de 1987 (SILVA, 2002, p. 

107-109). 

 
22 A Constituinte exclusiva seria composta por um corpo eleito apenas com essa função e 
que se dissolveria após a promulgação da Nova Constituição. A critica ao procedimento 
adotado pela política brasileira de uma Constituinte congressual pode ser sentida nas 
palavras de Andrade e Bonavides: “A Constituinte congressual não era indubitavelmente 
a forma mais legitima de assembléia para conduzir o processo ou exprimir sem 
pressupostos restritivos o exercício da soberania nacional em toda sua plenitude” (1989, 
p. 489).   
23 Cittadino aponta que apesar da Comissão Arinos possuir um caráter majoritariamente 
conservado acabou elaborando um texto progressista que não agradou ao Presidente 
José Sarney, não apenas no tocante à adoção do sistema parlamentarista. Contudo, o 
projeto, apesar de não ter sido formalmente enviado, teria influenciado efetivamente a 
Constituinte, chegando a ser solicitada pelo seu então Presidente, o deputado Ulisses 
Guimarães, a remessa da proposta diretamente à Mesa da Assembléia (2004b, p. 33-
42). Lyra Tavares também destaca o caráter inovador e polêmico do projeto de 
constituição dos “notáveis”, que desagradou ao então Presidente da República José 
Sarney (1991, p.80-82).  
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Os constituintes decidiram não partir de um anteprojeto base, o 

que proporcionou uma maior pressão dos lobbies de entidades 

representativas diversas, como a do Ministério Público24 e dos grupos de 

pressão mais variados, sobre os mesmos (FARIA, 88/89, p. 37). 

O processo de elaboração do texto constitucional adotou o 

procedimento de divisão dos trabalhos em 24 subcomissões que enviaram 

o material discutido para uma comissão central denominada Comissão de 

Sistematização. Essa condensou as propostas em um projeto de 

constituição, votado em plenário em dois turnos, sofrendo mudanças por 

meio de emendas.  

Um ponto peculiar da Constituinte de 1987-1988 foi o 

envolvimento das entidades da sociedade civil na mesma, que se efetivou 

através 122 emendas populares. As sugestões e emendas, com milhões 

de assinaturas, foram submetidas à Comissão de Sistematização, sendo, 

inclusive, permitido que a representação dos subscritores pudesse 

defender a proposta em Plenário25. 

O texto final, composto de 245 artigos no corpo permanente e 

70 nas disposições transitórias, foi aprovado em vinte e dois de setembro 

 
24 Arantes destaca a importância dos lobbies eficiente dos membros do Ministério Público 
durante a constituinte de 1887-1988, para a conquista de novas atribuições e poderes 
para a instituição (2002, p. 76-95).  
25 Conforme destaca Ana Lúcia de Lyra Tavares, ao tratar sobre a participação popular na 
Constituinte e, em especial, das emendas populares, “A admissão desse último tipo de 
emendas, a atuação constante e eficiente de numerosos grupos profissionais, culturais, 
religiosos, étnicos, econômicos e sindicais que, em grandes vagas, se deslocaram dos 
mais longínquos rincões para pressionar os parlamentares e a ampla divulgação cotidiana 
dos trabalhos da Assembléia contribuíram para conferir ao processo constituinte índices 
de participação popular até então nunca observados no País em atividade dessa 
natureza” (1991, p. 84).  
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de 1988, após 20 meses de trabalhos, tendo sido promulgado em cinco de 

outubro do mesmo ano (ANDRADE & BONAVIDES, 1989, p. 451-469).  

Voltando para a questão do perfil ideológico da constituinte e, 

por conseqüência, do texto que foi aprovado, é o próprio Faria que 

destaca: 

... a Constituinte, em face de indecisões, omissões, negociações e 
coalizões de um plenário dividido, produziu um texto na maior 
parte das vezes ambíguo, sem espírito definido e desdobrado em 
inúmeros artigos incisos e parágrafos de caráter corporativo, 
paternalista, estatizante e liberal a um só tempo... (1990/1991, p. 
85). 

Bonavides e Andrade, na tentativa de traçar um perfil ideológico 

dos constituintes, apontam a dificuldade dessa tarefa diante da quase 

inexistência no Brasil, diga-se de passagem, até os dias atuais, de 

agrupamentos partidários ideologicamente coerentes; mas, conclui que a 

maioria constituinte era conservadora, questão muitas vezes anulada 

pelas influências dos governos Estaduais e Federal, bem como pelos 

lobbies de grupos organizados da sociedade civil (1989, p. 472-475). Na 

mesma linha defendida por Faria, Bonavides e Andrade sobre a 

heterogeneidade do texto constitucional e da composição da Constituinte, 

posiciona-se Barroso:  

É a Constituição das nossas circunstâncias. Por vício e por virtude, 
seu texto final expressa uma heterogênea mistura de interesses 
legítimos de trabalhadores, classes econômicas e categorias 
funcionais, cumulados com paternalismos, reservas de mercado e 
privilégios corporativos. A euforia constituinte – saudável e 
inevitável após tantos anos de exclusão da sociedade civil – 
levaram a uma Carta que, mais do que analítica, é prolixa e 
corporativa (2007, p. 12). 
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Assim, a falta de coerência ideológica dentro da constituinte leva 

a crer que não se pode atribuir objetivos específicos para a Assembléia, 

pois os grupos antagônicos lá representados estavam mais para defender 

seus interesses específicos. Foi justamente a tentativa de compor as 

propostas desses diferentes agrupamentos que determinou um texto 

constitucional de grande extensão e, ao mesmo tempo, contraditório, não 

sendo possível nem definir um objetivo específico para a Constituinte, 

nem uma direção única à qual a Constituição de 1988, caso se faça 

efetiva, possa direcionar o país.  

Em realidade, muito do que foi determinado na Constituinte se 

quer tinha por objetivo se tornar concreto, respondendo ao que foi 

denominado sentido positivo da legislação simbólica, ou seja, tinha por 

função criar a ilusão de que no Brasil passava a vigorar o Estado 

Democrático Social de Direito com seus mais avançados institutos.   

Contudo, a Constituição de 1988 definiu uma ampla gama de 

mecanismos para resguardar seus conteúdos, sobretudo transferindo às 

instituições judiciais sua defesa. Diante disso, far-se-á importante abordar 

alguns temas: a) a identificação do ordenamento jurídico brasileiro com as 

linhas principais do neoconstitucionalismo, definidas no Capítulo I; b) o 

reforço que as instituições judiciais sofreram com a Constituição Federal 

de 1988; c) A nova estrutura do Ministério Público, a partir do texto de 

1988, como sendo a instituição uma grande novidade em termos de 

potencialização da constitucionalização do ordenamento jurídico do Brasil. 
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2.2. A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E O 
NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

   

2.2.1. Tem o Brasil o ordenamento constitucionalizado? 

 

 

Neste ponto, será traçado um paralelo entre as características 

apontadas no Capítulo I, para a constitucionalização do ordenamento 

jurídico e o caso brasileiro. O Estudo da doutrina estrangeira faz-se 

necessário, diante da grande influência que essa acaba por exercer no 

processo de elaboração das normas em nosso país, sendo importante 

determinar seus pontos de contato, como bem assinala Ivo Dantas, 

“Nenhum texto constitucional é elaborado de forma isolada, sem 

vinculação alguma com idéias e modelos antecedentes, tanto em nível 

interno como estrangeiro” (2003, p. 345).  Contudo, a repercussão dessas 

doutrinas no ordenamento jurídico do Brasil não é necessariamente a 

mesma de seus centros de origem; afinal, mesmo que não se faça uma 

adaptação à realidade social por estudiosos, as diferenças históricas, 

culturais e sociais acabam por determinar mudanças práticas.  

A Constituição de 1988 reflete as doutrinas e as principais 

inovações do direito estrangeiro de sua época, tendo grande importância 

na sua elaboração os textos constitucionais produzidos nos anos 70, na 

Europa. Mas, o processo de recepção foi eclético, podendo se notar 
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transposições e adaptações de soluções adotadas em vários países (LYRA 

TAVARES, 1991, p. 74, 86-103). 

Dentro dessa perspectiva, aponta-se que a atual fase do 

constitucionalismo brasileiro, refletida na Constituição Federal de 1988, foi 

influenciada pela Lei Fundamental da Alemanha de 1949, em especial na 

técnica, forma e substância da matéria relativa aos direitos fundamentais, 

inclusive, adotando o modelo de consagração dos primeiros capítulos a 

esses direitos (BONAVIDES, 2005, 369-70). 

Já, José Afonso entende que a Constituição de 1988 foi 

elaborada inspirando-se no neoconstitucionalismo e nas Constituições 

portuguesa de 1976 e espanhola de 197826, mas aclimatada ao nosso 

povo muito devido à participação popular na Constituinte (2002, p. 111).  

Importante assinalar que as Constituições portuguesa e 

espanhola já foram influenciadas pela alemã, estando ideologicamente 

muito próximas, não sendo contraditório indicar todas elas como 

importantes na moldagem da peça constitucional brasileira ora 

analisada27.     

Mas, afinal, pode-se considerar o ordenamento brasileiro 

constitucionalizado? Ou o Brasil pode ser entendido como Estado 

Constitucional? Nesse ponto, como já assinalado, será realizado um 

 
26 Cittadino também ressalta como o pensamento espanhol e português foi primordial no 
período da Constituinte, para a determinação dos institutos adotados na Constituição de 
1988 (2004b, p. 22-24). 
27 Em trabalho de direito comparado sobre as fontes estrangeiras presentes da 
Constituição de 1988, Ana Lucia de Lyra Tavares enumera, não de forma taxativa, alguns 
exemplos de importação jurídica dos ordenamentos português, espanhol, francês, anglo-
americano, latino-americano, bem como indiretamente do alemão (1991, p. 88-103).   
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paralelo entre as questões teóricas analisadas no capítulo I e a realidade 

constitucional brasileira, como já apontado.  

Inicia-se, com a análise de saber se é possível considerar o 

ordenamento jurídico brasileiro constitucionalizado, a partir das sete 

condições de Guastini (2003, p.50-58). Para a realização dessa tarefa, far-

se-á necessária a exposição tanto das instituições formais consagradas no 

Texto Constitucional quanto da prática presente em nossos tribunais, em 

especial, no Supremo Tribunal Federal, a quem a própria Constituição 

determinou sua guarda28, pois muitas dessas condições estão 

relacionadas com a adoção de uma postura especifica do Poder Judiciário 

do país.  

A primeira diz respeito à existência de uma constituição rígida, 

escrita e protegida da legislação ordinária, sendo a constitucionalização 

ainda mais acentuada nos casos de consagração de um núcleo material 

imutável. 

Esta condição trata da supremacia da constituição. Entendendo 

que as normas pertencem a um sistema jurídico, pois foram postas por 

um órgão e/ou fato costumeiro previsto direta ou indiretamente no núcleo 

normativo ordinário, o sistema de constituição rígida ou de supremacia da 

constituição está calcado na idéia de diferença entre poder constituinte e 

constituído. 

Assim, a conseqüência de que a constituição é fundamento do 

sistema está no procedimento diferenciado para emendas (mais dificultoso 
 

28 Como determina a Constituição Federal de 1988, art. 102. “Compete ao Supremo 
Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição...” 
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do que para elaboração de leis ordinárias) e/ou na impossibilidade de 

mudança de alguns conteúdos. 

O processo de emenda à constituição, no Brasil, tem o 

procedimento que será aqui denominado de limitações procedimentais ao 

poder de emenda, determinado no art. 60 da Constituição Federal. A 

iniciativa do projeto de emenda deve ser realizada por, no mínimo, um 

terço dos membros da Câmara dos Deputados, ou de um terço, no 

mínimo, dos membros do Senado Federal, ou do Presidente da República, 

ou de mais da metade das Assembléias Legislativas dos Estados, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa dos seus 

membros. O Projeto de Emenda terá que ser discutido e votado em dois 

turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, considerando-se aprovado 

se, em ambas e em ambos os turnos, obtiver o voto de 3/5 de seus 

membros.  

Existem também as denominadas limitações circunstanciais, 

relacionadas a determinadas situações excepcionais na vida de um país. 

Na Constituição Federal de 1988, consta, art. 60, § 1º, que essa não 

poderá ser emendada na vigência do estado de defesa – arts. 21, V, 136, 

do estado de sítio – arts. 21, V, 137 e 139 ou durante intervenção federal 

– arts. 21, V, 84, X29. 

Por fim, as famosas limitações materiais ou cláusulas pétreas, 

que devem ser entendidas como técnica restritiva de intangibilidade 

absoluta de parte do texto da constituição ou limite proibido (BAYÓN, 
 

29 O estudo do Estado de Sítio, Estado de Defesa e Intervenção Federal estão acima dos 
limites deste trabalho.    
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2006, p. 65-66). Estão presentes no art. 60, § 4º, as chamadas limitações 

materiais explícitas, cláusulas pétreas ou núcleos constitucionais 

intangíveis da Carta constitucional brasileira, que determinam não poder 

ser objeto de deliberação as emendas que visem abolir a forma federativa 

de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos 

poderes; os  direitos e garantias individuais.    

Como o Poder Legislativo deriva sua competência da própria 

Constituição, não pode ele criar leis que com essa sejam incompatíveis, o 

que gera a necessidade de um sistema de controle de constitucionalidade, 

ligado à segunda condição para a constitucionalização do ordenamento 

jurídico de um país. 

A garantia jurisdicional da Constituição do Brasil é realizada 

através do sistema difuso e concentrado, tanto em âmbito formal como 

material, conforme as palavras abaixo: 

No Brasil, o controle de constitucionalidade existe, em molde 
incidental, desde a primeira Constituição republicana, de 1891. A 
denominada ação genérica (ou, atualmente, ação direta), 
destinada ao controle por via principal – abstrato e concentrado –, 
foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 16, de 1965. Nada 
obstante, a jurisdição constitucional expandiu-se, 
verdadeiramente, a partir da Constituição de 1988. A causa 
determinante foi a ampliação do direito de propositura. A ela 
somou-se a criação de novos mecanismos de controle 
concentrado, como a ação declaratória de constitucionalidade e a 
regulamentação da argüição de descumprimento de preceito 
fundamental (BARROSO, 2007, p. 5). 

O chamado controle incidental ou difuso ocorre quando, no curso 

de um pleito judiciário, uma das partes argumenta em sua defesa a 

objeção de inconstitucionalidade da lei que se lhe quer aplicar. Qualquer 

juiz brasileiro pode conhecer da inconstitucionalidade da lei nesse caso; 
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contudo, a sentença que liquida a controvérsia constitucional não conduz 

à anulação da lei, mas tão somente à sua não aplicação ao caso 

particular, objeto da demanda.  

Já, o controle de constitucionalidade por via de ação, ou 

concentrado, ou por via direta permite controlar a norma in abstrato, por 

meio de uma ação de inconstitucionalidade prevista no texto da 

Constituição. O único órgão, no Brasil, competente para esse tipo de ação 

é o Supremo Tribunal Federal. As espécies de ações abstratas no Brasil 

são: Ação Direta de Inconstitucionalidade por Ação, Ação Direita de 

Inconstitucionalidade por Omissão, Ação Declaratória de 

Constitucionalidade e Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. Nessas hipóteses, caso seja considerada inconstitucional, a 

lei é anulada, expurgada do ordenamento, erga omnes.  

O controle formal, jurídico ou nomodinâmico é relativo ao 

respeito ao que a constituição determina com relação ao procedimento 

prescrito para emenda ou legislação ordinária, bem como no tocante ao 

órgão legiferante e sua competência. Esse último é entendido como 

controle formal de espécie subjetivo e resguarda tanto a Separação de 

Poderes como a divisão de competências, dentro da federação. 

Por outro lado, o controle material, político, nomoestático diz 

respeito ao conteúdo das normas, que devem ser compatíveis com a 

constituição.  

Assim, percebe-se que, no caso brasileiro, o controle de 

constitucionalidade pode ser realizado por toda jurisdição, pois, do juiz 
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estadual ao Supremo Tribunal Federal, todos podem interpretar a 

Constituição, deixando de aplicar a lei ou outro ato normativo que entenda 

inconstitucional (BARROSO, 2007, p. 20). 

A verificação de que a cultura jurídica brasileira adota o princípio 

da força vinculante da constituição, terceira condição, é mais subjetiva, 

sendo necessário analisar as posições adotadas por alguns 

constitucionalistas importantes, bem como a posição do Supremo Tribunal 

Federal.  

Importante autor que desenvolveu a idéia de força normativa ou 

vinculante da constituição foi Konrad Hesse (1991), que se contrapunha à 

teoria de Lassale sobre os “fatores reais de poder”, por considerar que a 

constituição não é apenas realidade, pois a norma fundamental de um 

povo pode ter objetivo de transformação social. 

Hesse não concorda, como Lassale, que as questões 

constitucionais são apenas políticas e que, no embate entre a chamada 

constituição real e a constituição jurídica, sempre irá prevalecer a 

primeira, pois a segunda seria mera folha de papel. 

A pretensão de eficácia da constituição tem suporte na 

necessidade de que essa esteja apoiada na realidade, mas sem deixar de 

impor tarefas, que, se cumpridas, identifiquem a vontade de concretizar a 

ordem constitucional (a “vontade de constituição”) que deve estar 

presente, em especial, nos principais responsáveis em tornar real a ordem 

constitucional. 
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A vontade da constituição está calcada na necessidade de 

proteção do Estado ante os arbítrios momentâneos, de que a ordem não é 

apenas legitimada pelos fatos, e que para a eficácia da constituição é 

necessária a vontade humana. 

Assim, a constituição jurídica poderá assumir forma e lograr mudar 

a realidade, e isso será tanto mais real quanto mais forte for a idéia de 

inviolabilidade da constituição; sendo assim, em caso de conflito entre a 

realidade e a constituição, poderá a constituição não ser a parte mais 

fraca (HESSE, 1991, p. 10-26). 

No Brasil, doutrina amplamente reproduzida nos manuais de 

direito constitucional e pelos tribunais, que expõe sobre a força normativa 

da constituição, é a de José Afonso, tratando sobre a classificação das 

normas constitucionais. O livro do autor em comento, “Aplicabilidade das 

normas constitucionais”, apesar de ter tido a primeira edição em 1968, 

ainda possui grande repercussão no ambiente jurídico do país30. 

 
30 Como é possível observar nas decisões abaixo transcritas: 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI N. 10.741, DE 1º DE 
OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), QUE ASSEGURA GRATUIDADE DOS 
TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS AOS QUE TÊM MAIS DE 65 
(SESSENTA E CINCO) ANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL 
DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA LEGAL QUE REPETE A 
NORMA CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O 
art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2º do 
art. 230 da Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma legal que 
repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente 
disposto. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 3768-DF,  
Rel.  Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento:  19/09/2007           Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno). (grifos nossos). 
TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE FIXADO EM 12% A.A. (CF, ART. 192, § 3º, NA REDAÇÃO 
ANTERIOR À EC Nº 40/2003) - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA - 
IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA - NECESSIDADE DA EDIÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO (RE-
AgR 495579-GO, Rel.  Min. CELSO DE MELLO, Julgamento:  21/11/2006,           Órgão 
Julgador:  Segunda Turma). (grifos nossos). 
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 José Afonso parte do pressuposto de que não há norma 

constitucional desprovida de eficácia, ou seja, entende que toda a 

constituição é documento jurídico e não político, e propõe a classificação 

dessas como: normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade 

direta, imediata e integral; normas constitucionais de eficácia contida e 

aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral; normas 

constitucionais de eficácia reduzida ou limitada que se subdividem em 

definidora de princípio institutivo ou organizativo e definidora de princípios 

programáticos. 

As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade 

direta, imediata e integral são aquelas que, desde a entrada em vigor da 

constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos 

essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações que 

o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular. 

Elas têm como condição de aplicabilidade a mera existência de 

aparato jurisdicional, sendo aplicáveis por serem normas jurídicas que 

pressupõem, no caso, a existência do Estado e de seus órgãos. 

 
PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS 
DO SERVIDOR FALECIDO. ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção nº 211-8, proclamou que o art. 
40, § 5º, da Constituição Federal encerra uma garantia auto-aplicável, que independe de 
lei regulamentadora para ser viabilizado, seja por trata-se de norma de eficácia 
contida, como entenderam alguns votos, seja em razão de a lei nele referida não poder 
ser outra senão aquela que fixa o limite de remuneração dos servidores em geral, na 
forma do art. 37, XI, da Carta, como entenderam outros. Recurso extraordinário 
conhecido e provido (RE 221194-RS,  
Rel.  Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento:  10/03/1998,           Órgão Julgador:  PRIMEIRA 
TURMA). (grifos nossos). 
Bem como é reproduzida em vários manuais de Direito Constitucional, tais como: Moraes 
(2007), Lenza (2006), Bonavides (2005).  
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Já, as normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade 

direta, imediata, mas possivelmente não integral são aquelas em que o 

legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a 

determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte 

da competência discricionária do poder público, nos termos que a lei 

estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados. 

Também sua condição de aplicabilidade e sua eficácia 

independem de interferência do legislador, mas fica sujeita aos limites que 

ulteriormente se lhe estabeleçam, mediante lei ou outra circunstância 

restritiva, admitida pela própria constituição.  

Por fim, as normas constitucionais de eficácia reduzida ou 

limitada são as definidoras de princípio institutivo ou organizativo, bem 

como as definidoras de princípios programáticos. 

A norma constitucional de eficácia reduzida ou limitada 

definidora de princípio institutivo ou organizativo é aquela através da qual 

o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e 

atribuição de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador 

ordinário os estruture em definitivo, mediante lei.  

Já, a norma constitucional definidora de princípios programáticos 

é aquela através da qual o constituinte, em vez de regulamentar direta e 

imediatamente determinado interesse, limita-se a traçar-lhe os princípios 

para ser cumprido por seus órgãos (Legislativo, Executivo, Judiciário e, 

porque não, Ministério Público), como programa das respectivas 

atividades, visando a realização dos fins sociais do Estado.  
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Com relação à aplicabilidade dessas normas, José Afonso 

entende que constituem sentido teleológico para interpretação, integração 

e aplicação nas normas jurídicas; também condicionam a atividade 

discricionária da Administração e do Judiciário; estabelecem um dever 

para o legislador ordinário, condicionam a legislação futura e as leis 

anteriores à constituição, que sejam com elas incompatíveis e que são 

consideradas não recepcionadas.  

A questão mais importante diz respeito ao papel ideológico das 

normas programáticas, que informam a concepção de Estado e da 

sociedade e inspiram sua ordenação jurídica (SILVA, 1982, p. 76-146).   

As demais condições estão relacionadas às posições que os 

Tribunais e juízes devem tomar diante da constituição; como o país não 

possui um número elevado de trabalhos sobre a atuação do poder 

Judiciário ou do Ministério Público, será apresentada, sobre essas últimas, 

a adoção pelo Supremo Tribunal Federal do discurso da 

constitucionalização, mesmo que essa seja do tipo seletiva, ou seja, a 

depender da matéria e do momento político,  da posição da doutrina 

brasileira31. 

A adoção de interpretação extensiva ou da sobreinterpretação, a 

quarta condição, a fim que as normas constitucionais passem a regular 

toda a vida da sociedade, é considerada um pressuposto da própria força 

vinculante.  

 
31 Importante destacar que serão apresentadas jurisprudências do Supremo Tribunal 
Federal, ao longo do texto, a título exemplificativo, com a finalidade de ilustrar posições 
do mesmo. A determinação de padrões de decisões do Tribunal demandaria um trabalho 
específico.   
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A “força irradiativa” da constituição é percebida em boa parte 

dos manuais de direito brasileiro, independente do ramo, que, 

atualmente, consagram um capítulo para as relações da sua matéria 

especifica com a Constituição Federal de 198832. 

Outro interessante exemplo de ampliação do texto constitucional 

vem da idéia de “bloco de constitucionalidade”. Esse não contemplaria 

apenas as normas formalmente constitucionais, mas princípios não 

escritos e valores suprapositivos, bem como normas infraconstitucionais; 

essa construção doutrinária já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

conforme se observa no voto abaixo transcrito: 

É por tal motivo que os tratadistas - consoante observa JORGE 
XIFRA HERAS ("Curso de Derecho Constitucional", p. 43) -, em vez 
de formularem um conceito único de constituição, costumam 
referir-se a uma pluralidade de acepções, dando ensejo à 
elaboração teórica do conceito de bloco de 
constitucionalidade33 (ou de parâmetro constitucional), cujo 
significado - revestido de maior ou de menor abrangência material 
- projeta-se, tal seja o sentido que se lhe dê, para além da 
totalidade das regras constitucionais meramente escritas e dos 
princípios contemplados, explícita ou implicitamente, no corpo 
normativo da própria constituição formal, chegando, até mesmo, a 
compreender normas de caráter infraconstitucional, desde que 
vocacionadas a desenvolver, em toda a sua plenitude, a eficácia 
dos postulados e dos preceitos inscritos na Lei Fundamental, 
viabilizando, desse modo, e em função de perspectivas conceituais 
mais amplas, a concretização da idéia de ordem constitucional 
global. (ADIn 595, Rel. Min. Celso De Mello). (grifos nossos). 

 
32 Pode-se tomar como exemplo da influência da Constituição de 1988 nos diversos 
ramos do Direito no Brasil, o capítulo específico do manual Ricardo Lobo Torres, que trata 
sobre os princípios gerais do direito financeiro, presentes na Constituição (2003, p. 77-
115). Já, Lucia Valle Figueiredo desenvolve os princípios constitucionais da administração 
pública em seu “Curso de direito administrativo” (2004, p. 42-65). 
33 O conceito de Bloco de Constitucionalidade foi desenvolvido pelo Conselho 
Constitucional francês e teve, na decisão sobre liberdade de associação, de 16 de Junho 
de 1971, seu marco. Nessa foi consagrado o valor constitucional do preâmbulo da 
Constituição de 1958, que faz referência ao preâmbulo da Constituição de 27 de Outubro 
de 1946 e à Declaração do Homem e do Cidadão de 16 de Agosto de 1789.  É possível 
consultar o texto da decisão referida em: http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1971/7144dc.htm
 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144dc.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144dc.htm
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A doutrina, em especial a internacionalista e a que estuda os 

direitos fundamentais, também defende o alargamento do conteúdo da 

Constituição pelos tribunais, através da aplicação do seu art. 5, § 2º, que 

assim determina: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte” (PIOVESSAN, 2000, p. 73-94). 

Aplicação direta da constituição nas relações do Estado e 

Sociedade e entre os particulares, ou seja, toda a legislação deve derivar 

sua validade da constituição, dependendo também da difusão de uma 

cultura jurídica específica e de uma tomada de posição pelos juízes. 

A possibilidade de aplicação direta nas relações do Estado muito 

se identifica com a idéia de constituição dirigente. A Constituição de 1988 

é considerara uma dirigente, por determinar “por meio das chamadas 

normas constitucionais programáticas, fins e programas de ação futura no 

sentido de melhoria das condições sociais e econômicas da população” 

(BERCOVICI, 1999, p. 36). Esses fins e programas definidos pela 

constituição dirigente não têm o condão de substituir a política, mas 

devem ser entendidos como premissa material dessa, pois a Carta política 

brasileira tem como objetivo a transformação da realidade, independente 

das forças políticas ocasionalmente dominantes (BERCOVICI, 1999, p. 36-

40). 

Dessa forma, para garantir a concretização da Constituição, o 

próprio texto consagra vários meios jurídicos (entre eles, mandado de 
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segurança coletivo, mandado de injunção, ação de inconstitucionalidade 

por omissão). Assim, não se faria necessário reclamar por mais direitos, 

mas garantir sua implementação efetiva.  

Os instrumentos jurídicos que estão presentes na Constituição 

brasileira fazem do Poder Judiciário um lócus privilegiado de concretização 

desse documento. Contudo, é o próprio Bercovici que tece críticas à teoria 

da constituição dirigente, no sentido de que essa, de tão centrada em si 

mesma, a ponto de considerar que pode resolver todos os problemas da 

sociedade, através de dispositivos constitucionais, deixa de lado o Estado 

e a política, sendo, em verdade, esses últimos, a garantia da 

concretização da constituição (2003, p.28).   

Ao ser colocado como critério de pesquisa no banco de dados do 

Supremo Tribunal Federal, o termo “interpretação conforme”, a sexta 

condição, aparece em 599 decisões34, nas quais o Tribunal pretende 

neutralizar possíveis divergências interpretativas excludentes, 

harmonizando a lei com a Constituição, conforme se observa em trecho 

abaixo transcrito: 

O Tribunal, por maioria, nos termos do voto do Relator, concedeu 
a liminar, conforme o artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868, de 
10.11.1999, para, dando interpretação conforme à 
Constituição ao artigo 37, inciso XI, e § 12, da Constituição da 
República, o primeiro dispositivo, na redação da EC nº 41/2003, e 
o segundo, introduzido pela EC nº 47/2005, excluir a submissão 
dos membros da magistratura estadual ao subteto de 
remuneração, bem como para suspender a eficácia do artigo 2º da 
Resolução nº 13/2006 e do artigo 1º, § único, da Resolução nº 14, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça.. Plenário, 28.02.2007. 

 
34 A data na qual o site www.stf.gov.br foi acessado foi dia nove de fevereiro de 2008 e 
foram listados: 168 acórdãos, 379 decisões monocráticas, 46 decisões da presidência e 
06 questões de ordem.  

http://www.stf.gov.br/
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(ADI-MC 3854 / DF - DISTRITO FEDERAL Rel. Min. CEZAR 
PELUSO) (grifos nossos)35 

O aumento do poder do Supremo Tribunal Federal de interferir 

diretamente nas instituições políticas tradicionais também permite a 

influência direta da Constituição sobre esse tipo de relação. Isso pode ser 

verificado, através da determinação das seguintes competências do 

Tribunal: a de julgamento de crimes comuns e de responsabilidade de 

algumas autoridades (art. 102, I, b e c, da CF/88); da manutenção do 

equilíbrio da federação (art. 102, I, f, da CF/88); do controle do bom 

funcionamento dos poderes públicos e da regularidade no exercício de 

suas competências constitucionais (art. 102, I, o, q, da CF/88), bem como 

do controle de constitucionalidade abstrato das leis que possui a função de 

                             

                                                           
35 Outros exemplos: 
PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 90 DA LEI 9.099/1995. 
APLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA EXCLUIR AS NORMAS DE 
DIREITO PENAL MAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. O art. 90 da lei 9.099/1995 determina que 
as disposições da lei dos Juizados Especiais não são aplicáveis aos processos penais nos 
quais a fase de instrução já tenha sido iniciada. Em se tratando de normas de natureza 
processual, a exceção estabelecida por lei à regra geral contida no art. 2º do CPP não 
padece de vício de inconstitucionalidade. Contudo, as normas de direito penal que 
tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que 
determina o art. 5º, XL da Constituição federal. Interpretação conforme ao art. 90 da 
Lei 9.099/1995 para excluir de sua abrangência as normas de direito penal mais 
favoráveis aos réus contidas nessa lei (ADI 1719-DF,  
Rel.  Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento:  18/06/2007, Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno).  
MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação 
diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. 
Caráter nacional do Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional 
da igualdade ou isonomia. Interpretação conforme dada ao art. 37, inc. XI, e § 12, da 
CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução nº 13/2006 e do art. 1º, § 
único, da Resolução nº 14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto vencido em parte. Em sede liminar de ação 
direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo Conselho Nacional da 
Magistratura, estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros da 
magistratura estadual e os da federal (ADI-MC 3854-DF,  
Rel.  Min. CEZAR PELUSO, Julgamento:  28/02/2007, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno). 
(grifos nossos). 
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fiscalização das atividades legislativas do Estado em relação à Constituição 

(art. 102, I, a e p e art. 102, § 1°, ambos da CF/88).    

Assim, ao menos de acordo com o texto da Constituição e do 

discurso da doutrina brasileira e do Supremo Tribunal Federal, é possível 

classificar o Brasil como um ordenamento constitucionalizado, bem como 

classificar o país como um Estado Constitucional no qual a lei é 

subordinada a um estrato substantivo do direito estabelecido pela 

Constituição, havendo fortes influências da doutrina neoconstitucional e 

das constituições européias que com essa floresceram. 

O ordenamento jurídico constitucionalizado permite que as 

instituições judiciais alarguem seu aspecto de influência sobre a realidade 

brasileira; contudo, apesar de todo o arcabouço constitucional apontado, 

verifica-se o baixo índice de efetividade do texto constitucional. Será 

tratada, em seguida, mais especificamente, a questão do fortalecimento 

formal das instituições judiciais no país pós-Constituição de 1988. 

 

 

2.2.2. O fortalecimento das instituições judiciais, sua consagração 
constitucional e a influência do neoconstitucionalismo 

 

 

A Carta de 1988 redefiniu as relações entre os Três Poderes, 

potencializando uma maior interferência do Judiciário, assim como será 

analisado, do Ministério Público, em questões de natureza 

tradicionalmente políticas. Em realidade, as esperanças de concretização 
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de grande parte do Texto constitucional, em especial dos direitos 

fundamentais, foram depositadas justamente nas instâncias judiciais, 

ajustando-se às tendências do neoconstitucionalismo.  

A justificativa para a adoção desse modelo, pelo Brasil, conforme 

visto, está relacionada com a transição democrática no país - a luta pelas 

diretas, a emergência de diversas entidades de direitos humanos, um 

maior protagonismo dos movimentos sociais, bem como a influência da 

doutrina e dos ordenamentos estrangeiros sob os constitucionalistas 

pátrios – dando como resultado a Constituição Federal de 1988, que levou 

a uma crescente importância as instituições judiciais, seus procedimentos 

e agentes na democracia brasileira, fenômeno conhecido como 

judicialização da política36 (CITTADINO, 2002, p. 24-34). 

Três pontos serão destacados, a fim de aclarar a importância, 

para a Constituição de 1988, das instituições judiciais: o sistema de 

controle de constitucionalidade, as chamadas class actions e, por fim, o 

novo modelo adotado de Ministério Público. 

A importância que se vem atribuindo ao estudo do controle de 

constitucionalidade das leis, nos diversos ordenamentos jurídicos 

contemporâneo, está relacionada à sua possibilidade de demonstrar o 

impacto político que as decisões do Poder Judiciário podem assumir na 
 

36 Apesar do conceito de judicialização da política, como de regra acontece nas ciências 
sociais, ser plurissignificativo, o primeiro estudo sistematizado sobre o tema, que realizou 
uma macro-análise sociológica do fenômeno da judicialização e que influenciou vários 
subseqüentes, foi o de Tate e Vallinder, cujo título é The global expansion of judicial 
power (1995).   Nesse, a judicialização da política é entendida em dois sentidos: como a 
transferência das tomadas de decisão que tradicionalmente cabiam aos agentes políticos 
(Poderes Executivo e Legislativo) para as instituições judiciais e como a assunção de 
procedimentos do tipo judiciais nas arenas políticas (VALLINDER, 1995, p. 13). É o 
primeiro sentido que irá interessar a este trabalho. 
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alteração do processo decisório convencional dos Poderes Executivo e, em 

especial, Legislativo (CARVALHO, 2007, p. 161-162). 

Pode-se dizer que no Brasil, em razão da Constituição de 1988, 

adota-se um sistema híbrido ou misto de controle, não sendo possível 

classificá-lo de difuso, pois existem os mecanismos da ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de 

descumprimento de preceito fundamental, propostas perante o Supremo 

Tribunal Federal. Também, não podendo ser considerado controle 

concentrado, visto que o Supremo Tribunal Federal não possui o 

monopólio da declaração de (in) constitucionalidade, que pode ser 

conhecida por juízes e tribunais inferiores de todo o país (KERCHE e 

ARANTES, 1999, p. 36). 

O Supremo Tribunal Federal não foi determinado pela 

Constituição de 1988, de acordo com o modelo de Tribunal Constitucional 

europeu, visto que manteve, além da competência do controle abstrato, 

fortalecida na Constituinte, aquelas relativas a órgão de cúpula do Poder 

Judiciário brasileiro, apesar da criação do Superior Tribunal de Justiça. 

O ecletismo de nosso sistema inclusive está presente no 

procedimento adotado para a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal; como na Europa, constitucionalizou-se o número, as qualificações 

e os deveres desses, dificultando que as decisões do Tribunal sejam 

passiveis de serem ameaçadas por retaliações do poder político, pois as 

normas constitucionais, por possuírem processo de mudança mais 

dificultoso, proporcionam maior estabilidade de suas garantias aos 
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componentes do órgão. Por outro lado, a forma de escolha pelo Presidente 

da República, acompanhada de mandato vitalício, de acordo com o 

sistema norte-americano, diminui o grau de negociação, para se conseguir 

ascender e se manter no cargo37; afinal, depois de nomeado, o juiz passa 

a apenas ter seu cargo posto em risco por um possível processo de 

impeachment38.  Isso propicia que os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal teoricamente possam vir a ser considerados com maior autonomia 

que os integrantes de instituições congêneres européias e da norte-

americana. 

Assim, entende-se que a maior eficácia ao judicial review, ao 

admitir um maior numero de intérpretes constitucionais, garantindo mais 

legitimados para o controle de constitucionalidade39, que permitiu que 

seguimentos organizados da sociedade pudessem provocar o Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de argüir a inconstitucionalidade de leis e 

atos normativos, foi essencial para o reforço da importância política do 

Poder Judiciário pós-Constituição de 1988 (STRECK, 1999, p. 15-17).   

 
37 Em artigo sobre desenho institucional do controle de constitucionalidade, de tradição 
romano-germânica e common law, Ernani Carvalho trata sobre as peculiaridades do 
sistema de escolha dos componentes dos órgãos que realizam o controle de 
constitucionalidade em cada sistema, destacando o grau de independência que essa 
questão pode gerar em cada um deles (2007, p. 173-174). Aproveita-se a reflexão do 
autor para mostrar que nosso sistema híbrido agregou as características que 
proporcionam mais autonomia em cada um desses.  
38 De acordo com a Constituição Federal de 1988 (art. 52, II), é competente o Senado 
Federal para julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em caso de crime de 
responsabilidade. 
39 São legitimados para propor as ações de controle concentrado no Brasil (art. 103, 
CF/88, art. 2°, Lei 9868/99 e art. 2°, Lei 9882/99): o Presidente da República; a Mesa do 
Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembléia Legislativa ou 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito 
Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
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Também outros instrumentos foram constitucionalizados, com o 

objetivo de ampliar o acesso de demandas sociais ao Judiciário, tais como 

a ação popular, a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo.  

Esses instrumentos processuais são entendidos como 

instrumentos cuja finalidade está em que os próprios agentes sociais 

possam, através do Poder Judiciário, implementar a ordem jurídica 

constante na Constituição; são as chamadas class actions, reconhecidas 

como instrumentos de cidadania contra o próprio Estado. 

A doutrina pátria, inclusive, assumiu uma postura que 

supervaloriza a questão da iniciativa da população para a impetração de 

ações no Judiciário, como uma verdadeira “prova” do quão democrático é 

essa forma de resolução das questões políticas, como se observa na 

posição abaixo transcrita: 

A própria Constituição de 1988 instituiu diversos mecanismos 
processuais que buscam dar eficácia aos seus princípios e essa 
tarefa é responsabilidade de uma cidadania juridicamente 
participativa que depende, é verdade, da atuação dos tribunais, 
mas, sobretudo, do nível de pressão e mobilização política que, 
sobre eles, se fizer. (CITTADINO, 2004a, p.110) 

Assim, o reforço das instituições judiciais, através de algumas 

novidades do ordenamento brasileiro trazidas pela Constituição de 1988, 

também foi destacado por Ana Lucia de Lyra Tavares: 

No campo do Judiciário em que avulta como principal novidade o 
seu fortalecimento através do mandato de injunção e da ação de 
inconstitucionalidade por omissão, que lhe conferem papel decisivo 
para compelir os dois outros Poderes à implementação 
constitucional, destaca-se também a função prioritária do Supremo 
Tribunal Federal de guarda da Constituição – que, embora já fosse 
tradicional, foi acentuada no Texto de 88 – além da criação de um 
Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Regionais Federais para 
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a desconcentração, no plano nacional, do trabalho judicante 
(1991, p. 105).  

Enfim, a judicialização da política, a partir da definição já 

apresentada, será aqui entendida como um fenômeno relacionado às 

transformações constitucionais que potencializaram um maior 

protagonismo dos tribunais e demais instituições ligadas ao direito 

(VIANNA & BURGOS, 2002, p. 340-341). 

O termo se aplica não só ao Judiciário, mas também aos 

profissionais de outras carreiras jurídicas, em especial, na realidade 

brasileira, ao Ministério Público (ARANTES, 2002, p. 13-18), pois, na 

defesa dos direitos da sociedade em geral, pode-se considerar que a 

maior novidade consagrada pela Constituinte brasileira foi a alteração na 

definição e nas atribuições do Ministério Público, que foi chamado a agir 

em novas áreas, sobretudo, no tocante à proteção dos direitos e 

interesses constitucionalmente previstos, tendo conquistado, em paralelo, 

autonomia administrativa e independência funcional e prerrogativas, antes 

exclusivas dos membros do Poder Judiciário (SADEK, 1988, p. 12-20).  

Afinal, as amplas atribuições do Ministério Público de proteção 

dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos permitem que 

questões tradicionalmente decididas por agentes políticos sejam 

encaminhadas ao Judiciário e, inclusive, contribuam, de forma decisiva, 

para a judicialização da política no caso brasileiro, pois, sendo o Judiciário 

um órgão inerte, o Ministério Público se torna responsável pela seleção de 

casos a serem judicializados (KERCHE, 1999, p. 62/63), não sendo 



 94

                             

necessário se quer esperar que a população se mobilize por meio da 

utilização das class actions acima apontadas. 

Em resumo: a consagração, pela Constituição Federal de 1988, 

de uma enorme gama de direitos fundamentais e instrumentos para sua 

defesa, as chamadas class actions, da maior amplitude do controle de 

constitucionalidade e, principalmente, de um novo desenho institucional 

do Ministério Público proporcionou a potencialização de uma maior 

politização da esfera judicial no Brasil. 

A importância do papel do Ministério Público no ordenamento 

jurídico brasileiro, a partir da Constituição de 1988, será mais bem 

desenvolvida em seguida. 

 

  

2.3. MINISTÉRIO PÚBLICO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E SEU 
APOGEU NA CONSTITUINTE DE 1987/1988 
 

 

A origem do Ministério Público no Brasil está relacionada com o 

Alvará do Rei Felipe III, de 07 de Março de 1609, que criou o Tribunal 

chamado “Relação do Brasil” na Bahia, que tinha como seus integrantes o 

Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco e o Promotor de Justiça 

da Casa de Suplicação; mas foi apenas em 1832, com o Código de 

Processo Criminal, que se regulamentou a função de promotor no país, 

estabelecendo os requisitos para sua nomeação e suas principais 
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atribuições, definindo-o como órgão da sociedade e titular da ação penal 

(PAES, 2003, p. 167-170; Melo, 1998, p. 25).  

Em termos de normas constitucionais, a Constituição de 1824 fez 

referência somente ao Procurador da Coroa e Soberania Nacional. Na 

primeira Constituição Republicana brasileira de 1891, também não existe 

nenhuma norma sobre o Ministério Público, enquanto órgão; apenas se 

determina que o Procurador-Geral da República seja nomeado entre os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Apesar do pequeno destaque do Ministério Público no Texto 

Magno de 1891, que apenas dispunha que o Presidente da República 

nomearia, entre os membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-

Geral da República, entende-se que foi na Primeira República, com 

Campos Salles, à época, Ministro da Justiça de Deodoro da Fonseca, 

quando surge o movimento precursor da independência do mesmo, com a 

publicação dos Decretos n.° 848, que reformou a justiça no Brasil 

republicano e n.° 1.030, que organizou a justiça do Distrito Federal, os 

quais trataram, pela primeira vez do Ministério Público enquanto 

instituição (PAES, 2003, p. 170-172; Melo, 1998, p. 26-27). 

É na Constituição de 1934 que o Ministério Público finalmente 

ganha status de órgão constitucional. Esse é colocado em Capítulo 

independente dos Três Poderes, com a finalidade de cooperar com as 

atividades governamentais, juntamente com o Tribunal de Contas e com 

os Conselhos Técnicos. 
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O Procurador-Geral da República continua sendo indicado pelo 

Presidente, fazendo-se necessária a aprovação do seu nome pelo Senado; 

além do mais, os membros do Ministério Público, em âmbito federal, 

passam a ser nomeados mediante concurso público e apenas perdem o 

cargo por sentença ou por processo administrativo, ganhando muito em 

estabilidade para uma atuação mais autônoma.  

Na Constituição de 1937, ocorre um retrocesso na regulação do 

Ministério Público, voltando o texto apenas a tratar do cargo de 

Procurador-Geral da República. Inclusive, perde-se o requisito de 

aprovação do Senado do nome escolhido pelo Presidente. 

O Ministério Público passa a constar em Título próprio na 

Constituição de 1946, que marcou o fim da Ditadura Vargas. Basicamente, 

a regulamentação da Constituição de 1934 é retomada, tendo, contudo, 

sido agregadas, entre as garantias dos membros da instituição, a 

chamada inamovibilidade, entendida como a impossibilidade de serem 

removidos, a não ser mediante representação motivada do Chefe do 

Ministério Público, com fundamento na conveniência do serviço, a 

promoção entrância por entrância e o estágio probatório de dois anos. 

Também foi estruturado o Ministério Público em dois ramos: Federal e 

Estadual.  

Em 1951, a Lei n.° 1.341 organizou o Ministério Público Federal e 

alguns Estados passaram a definir as linhas gerais de suas instituições por 

lei própria, além de ter sido dado maior destaque às mesmas nas 

Constituições Estaduais (GRINBERG at al, 1985, p. 125). 
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Com o Regime Militar, o Ministério Público passa a constar no 

Capítulo do Poder Judiciário, na Constituição de 1967. É mantido o regime 

jurídico da Carta de 1946, tendo como novidade a equiparação com os 

juízes, no tocante à aposentadoria e remuneração. Já, em 1969, o 

Ministério Público é transferido para o Capítulo do Poder Executivo. 

Contudo, foi com a emenda constitucional n.° 7, de 1977, que previa uma 

lei complementar a ser apresentada pelo Presidente da República para 

estabelecer normas gerais para a instituição, que foi impulsionada a 

aprovação da Lei Complementar n.° 40, a primeira Lei Orgânica do 

Ministério Público, que trouxe grandes avanços em termos organizativos, 

de atribuições e garantias para a instituição (PAES, 2003, p. 170-176). 

A partir da análise das Constituições brasileiras, percebe-se que 

os avanços da regulação constitucional do Ministério Público estão 

intimamente relacionados aos períodos de abertura democrática no país. 

Mas é com a Constituição Federal de 198840 que esse vai sofrer suas 

maiores mudanças constitucionais, sendo totalmente reestruturado, 

podendo ser considerado como maior novidade do ponto de vista 

institucional da Constituinte (KERCHE, 1999, p. 61).  

O Ministério Público teve suas atribuições a tal ponto alargadas e 

sua independência tão acentuada pela última Constituinte brasileira, que 

muitos consideram que ele foi erigido a um “Quarto Poder”41, por estar 

 
40 Quadro comparativo da regulação do Ministério Público nas Constituições brasileiras 
consta no anexo I. 
41 José Afonso da Silva entende não ser defensável a tese de que o Ministério Público 
deva ser reconhecido como Quarto Poder da República brasileira, pois a instituição teria 
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totalmente desvinculado dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

mediante o grau de autonomia  que a Constituição de 1988 consagrou à 

instituição (MAZZILI, 1996, p. 53-64). 

Tradicionalmente, o Ministério Público tinha como atribuições 

específicas as de fiscal da lei (custos legis) e de titular da ação penal. 

Contudo, mediante modificações legislativas e, em especial, com a 

promulgação da Constituição de 1988, a instituição acumulou novas 

funções, sobretudo em âmbito civil, tendo como destaque a promoção do 

inquérito civil e da ação civil pública, instrumentos importantes na defesa 

dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

O ex-Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, aponta 

que o constituinte concebeu o Judiciário como espaço para resolução de 

controvérsias entre o Estado-administração e a Sociedade, e o Ministério 

Público enquanto próprio “porta-voz da sociedade” (2003, p.1-2). 

A idéia do Ministério Público como um instrumento para 

efetivação das demandas sociais está relacionada ao papel de destaque no 

novo quadro democrático brasileiro, pós-Constituição de 1988, da 

chamada forma de representação funcional, aquela não eleita e 
 

funções que são ontologicamente executivas, sendo, então, ligada ao Poder Executivo, 
conforme Frederico Marques, apesar de ser funcionalmente independente (2006, p. 598).  
Já Julio Aurélio Vianna Lopes defende que, independente da sua localização dentro da 
estrutura constitucional, o Ministério Público brasileiro até 1988 sempre fez parte do 
Poder Executivo, pois o chefe do Executivo podia nomear e demitir o Chefe da instituição, 
dentro do aspecto diretivo, ou suas verbas orçamentárias advinha do orçamento do 
Executivo, aspecto estrutural, ou tinha por função representar a Fazenda Pública, aspecto 
funcional, sendo, contudo, atualmente um órgão autônomo dos demais Poderes (1998, 
p. 63-64). 
Nesse caso, a posição de José Afonso não repercutiu tanto na doutrina, pois se percebe 
que muitos defendem que o Ministério Público é efetivamente autônomo do Poder 
Executivo a partir da Constituição de 1988, não sendo tão importante a discussão de ser 
ou não um Quarto Poder, mesmo porque a instituição foi estruturada como tal (PAES, 
2003, p. 181-183; RODRIGUES, 2006, p. 69-70). 
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determinada por lei e que é complementar à representação política 

(VIANNA & BURGOS, 2002, p. 385-387).  

O Ministério Público pode ser entendido como uma instituição 

com típico caráter de representação funcional, que recebeu a tarefa 

constitucional de defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis, devendo se converter em um órgão aberto às 

demandas da sociedade. 

As explicações sobre os motivos que levaram à adoção deste 

modelo de Ministério Público, tão diferenciado dos seus congêneres,42 pelo 

constituinte brasileiro são muitas. 

Rogério Bastos Arantes defende que, através do voluntarismo 

político43, os próprios integrantes do Ministério Público perseguiram a 

reconstrução da instituição, endogenamente (2002, p. 15-21).   

 
42 Em análise comparativa sobre as instituições que são responsáveis pela ação penal 
pública em diferentes países, até porque poucas instituições congêneres ao Ministério 
Público têm atribuições no âmbito civil, Kerche destaca as suas diferenças 
organizacionais. Aponta que algumas são ligadas ao Poder Judiciário (Alemanha, 
Espanha, Holanda e Itália), outras ao Poder Executivo (Canadá, Escócia, Estados Unidos 
em nível federal, França e Inglaterra), enquanto outras são legalmente independentes 
dos Poderes (Brasil, Portugal e promotores distritais norte-americanos). Contudo, o autor 
verifica que, no tocante ao critério de independência, as instituições, ou são controladas 
burocraticamente, ou accountable por agentes não ligados diretamente à mesma, sendo 
que apenas o Ministério Público italiano e brasileiro não possuíam formalmente 
mecanismos estabelecidos para esse fim (2002, p. 1-17).  
Com relação às possíveis influências de modelos estrangeiros no tocante ao Ministério 
Público brasileiro, em especial, em âmbito cível, pode-se destacar o italiano, o português 
e o espanhol. O Ministério Público da Itália faz parte do Poder Judiciário, como já 
apontado. Os membros da instituição são juízes que investigam e provocam (judicatura 
requerente) e possuem competência para propor ações em defesa dos interesses 
coletivos. O Ministério Público português além de ser titular da ação penal, representa o 
Estado, mas também foi incumbido da defesa de “legalidade democrática” o que permite 
sua atuação na esfera cível. Por fim, na Espanha, o denominado Ministério Fiscal tem 
também como atribuições a defesa dos direitos do cidadão e a busca nos tribunais da 
satisfação dos interesses sociais (Lopes, p. 1998, p. 44-46).       
43 O Autor entende que voluntarismo político está relacionado com o entendimento dos 
membros do Ministério Público de que “diante do menor potencial de contribuição da 
sociedade civil e dos órgãos especializados, somado ao profundo desgaste dos poderes 
políticos representativos, somente uma ação consciente e combativa do Ministério Público 
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Demonstra que uma lenta evolução legal44 que culminou na 

Constituição de 1988, capitaneada pelos membros da instituição, 

transformou, em menos de vinte anos, o órgão, de apêndice do Executivo, 

a independente, pois:  

Antes mesmo da eleição para o Congresso Constituinte, em 1986, 
e com menos de um ano do retorno do governo civil, com José 
Sarney, os principais elementos desse novo Ministério Público já 
estavam dados: fiscal da constitucionalidade das leis e atos 
normativos dos poderes políticos desde o regime militar, guardião 
do interesse público ampliado desde 1973, instituição definida 
como permanente e essencial à prestação jurisdicional desde 1981 
e, finalmente, agente principal da defesa dos interesses difusos e 
coletivos pela Lei da ação civil pública de 1985 (2002, p. 76).  

Ronaldo Porto Macedo Júnior também entende que a 

reestruturação do Ministério Público brasileiro foi fruto de um processo 

endógeno. Em uma primeira fase, a instituição teria buscado igualar a 

carreira com as garantias e privilégios dos magistrados. Já, na década de 

60, começa-se a construção da idéia de independência administrativa e 

autonomia. Um novo momento do Ministério Público é inaugurado pela 

sua primeira Lei Orgânica, a Lei Complementar n.° 40/81, que consagrou 

inúmeras conquistas e que culminou na Carta de Curitiba (1986), na qual 

foram elaboradas propostas do Ministério Público para a Constituinte que 

se organizava (1999, p.101-106). 

Já, Fábio Kerche aponta dois aspectos que levaram à atual 

estrutura constitucional da instituição: lobby eficiente da Confederação 

 
poderia ser capaz de consolidar e fazer avançar a área dos direitos difusos e coletivos no 
Brasil”. (ARANTES, 2002, p. 127). 
44 Dentre elas: a Lei n° 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e 
consagrou a legitimidade do Ministério Público para proposição de ação de 
responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente (art. 14, §1º); Lei 
Complementar n° 40/1981, que foi a primeira Lei Orgânica do Ministério Público e a Lei 
7.347/1985, que regulamentou a ação civil pública. 
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Nacional do Ministério Público, apresentando projeto para a instituição na 

Constituinte e acompanhando os trabalhos nas Comissões, bem como as 

votações em Plenário, aliado às questões conjunturais.  O fim do período 

autoritário acentuou um sentimento de democratização do Estado na 

Constituinte, como se observa no trabalho de Maria D’Alva Kinzo, e as 

características da cultura política brasileira, representadas pela “negação 

indiscriminada do passado”, “legado getulista” e uma necessidade de 

alternativa à participação política exclusivamente partidária, conforme 

Souza e Lamounier (1999, p. 67-69). Assim, defende que o Ministério 

Público conseguiu lograr as mudanças constitucionais desejadas, pois 

encontrou uma conjuntura política permeável ao seu projeto, pois: 

O Ministério Público, neste sentido, 1) é um agente privilegiado da 
defesa dos interesses coletivos (“negação do passado”); 2) reforça 
o papel do Estado como agente privilegiado nas relações sociais, 
inclusive sob o aspecto paternalista (“legado getulista”); e, 3) é 
um instrumento de reforço da cidadania, rompendo o modelo 
liberal-clássico de representação política via partidos políticos. 
(KERCHE, 1999, p. 69).   

Também destacando a conjuntura política favorável ao modelo 

de Ministério Público independente e com atribuições diferenciadas, Lopes 

argumenta que a instituição representou a fusão de argumentos liberais e 

democráticos presentes na Constituinte. 

De acordo com o argumento liberal o Ministério Público seria 

importante para reforçar o sistema de checks and balances (freios e 

contrapesos) brasileiro a fim de prevenir ou reparar abusos das 

autoridades. Já o democrático entendia que se fazia necessário um órgão 
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para a defesa de interesses socialmente relevantes e cujos titulares teriam 

dificuldade em protegê-los por si mesmos (LOPES, 1998, p. 67-96). 

Depois de superada a proposta do ombudsman ou defensor do 

povo, o Ministério Público acabou acumulando as funções que eram 

preocupações de democratas e liberais, gerando um Ministério Público 

independente dos demais Poderes e vinculado à concretização dos direitos 

de cidadania (LOPES, 1998, P. 116-118). 

Assim, o modelo de Ministério Público aprovado na Constituinte 

estaria totalmente consentâneo com a dinâmica política daquele momento 

histórico, marcado por uma transição negociada do Regime Militar ao 

democrático.  

A instituição representa uma adequação de uma instituição da 

ordem autoritária para democrática, a ampliação de idéias liberalizantes 

ao ponto de convertê-las em democratizantes e uma nova relação da 

sociedade civil com o Estado (LOPES, 1998, p. 180-182). 

Por fim, Ibsen Pinheiro (2008), ex-promotor no Rio Grande do 

Sul, ex-deputado Federal na Constituinte de 1987-1988 e designado, por 

Mário Covas, para coordenar a elaboração do texto dos artigos 127, 128 e 

129, que compõem a seção do Ministério Público na Constituição Federal, 

defende que o Ministério Público não foi simplesmente privilegiado no 

processo, mas recebeu novas responsabilidades e que, para cumpri-las, 

seriam necessárias novas prerrogativas. 

Nesse sentido, aponta as dificuldades na negociação do novo 

perfil da instituição: a direita conservadora querendo mantê-la apenas 
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defendendo os interesses privados do Estado; o Ministério Público Federal 

se opondo às mudanças envolvendo sua associação representativa e todos 

os seus líderes, por considerarem que perderiam poder político se não 

mais representassem judicialmente a União; a esquerda propondo a 

adoção do modelo do ombudsman escandinavo, dentre outros. 

Ibsen Pinheiro destaca que, no final, preponderou a proposta do 

Ministério Público dos Estados, que foi amplamente debatida, negociada, a 

partir de concessões de todas as partes, ao ponto de não ser adotada 

integralmente nenhuma proposta específica.  

É inegável que o Ministério Público se preparou para a 

Constituinte, mobilizando toda a instituição nessa tarefa.  

O VI Congresso Nacional do Ministério Público, realizado já em 

1985, teve por tema central “Justiça e Constituinte” e o objetivo de 

debater as funções tradicionais e novas da instituição, bem como definir 

um perfil para o Ministério Público, tendo em vista a Assembléia Nacional 

Constituinte que se aproximava45. Em seguida, a partir de outubro de 

1985, foi realizada uma pesquisa entre seus membros a fim de captar as 

preferências dos mesmos sobre um novo modelo para a instituição. 

 
45 Os anais do referido Congresso, no qual é possível, inclusive, verificar todas as 
propostas votadas e aprovadas, constam em: ALVARENGA, Cláudio Ferraz (Dir). 
Justitia. A. 47, vols. 131 e 131-A. São Paulo: Ministério Público de São Paulo, set 
(especial); 1985.  
Nesse Congresso, observa-se a aprovação de algumas teses, propostas e defendidas por 
membros da instituição, que estarão presentes na Constituição de 1988, tais como: 
independência do Ministério Público dos Poderes, a determinação da organização, funções 
institucionais, garantias, mecanismos de defesas dessas, autonomia administrativa e 
financeira em regras constitucionais, proibição de advogar, promoção privativa da ação 
penal pública, defesa dos direitos indisponíveis da sociedade. 
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Contudo, foi em Curitiba46, em 1986, no I Encontro Nacional de 

Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de Associações do Ministério 

Público, que se finalizou o projeto que foi encaminhado para a Constituinte 

de 1987-1988 e que teve seu acompanhamento realizado, de perto, pela 

Confederação Nacional do Ministério Público (Conamp)47.  

Pode-se entender que os desafios do Ministério Público na 

constituinte foram dois: não perder as conquistas anteriores alcançadas 

através da edição de leis ordinárias, constitucionalizando as novas 

funções, e alcançar a independência funcional, separando-se 

definitivamente do Poder Executivo (ARANTES, 2002, p. 76).  

Através de uma breve análise do texto aprovado na Constituinte 

de 1987-1988, em paralelo com as Constituições anteriores, bem como 

com a legislação ordinário e a Carta de Curitiba, percebe-se que já na Lei 

Complementar n.° 40, de 1981, a primeira Lei Orgânica do Ministério 

Público, constava o órgão como instituição permanente e essencial à 

função jurisdicional do Estado. Na mesma, também os objetivos de defesa 

da ordem jurídica e os interesses sociais indisponíveis estavam presentes. 

A Constituição Federal de 1988 apenas agregou ao seu texto a defesa do 

regime democrático, de acordo com proposta da Carta de Curitiba de 

1986, e, assim, adaptou aquilo que já constava na Lei Complementar n.° 

 
46 O paralelo entre O texto aprovado pela Constituinte de 1988 e a Carta de Curitiba, 
encontra-se no Anexo II. 
47 A Confederação Nacional do Ministério Público, recentemente, com a finalidade de 
alcançar legitimação para propor Adins, mudou a natureza jurídica e passou a se chamar 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público; contudo, manteve a sigla 
Conamp, por já estar consagrada na história da instituição. Maiores informações sobre a 
Conamp podem ser acessadas através do site www.conamp.org.br. 
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40/81, aprovada em pleno Regime Militar, ao novo contexto político 

brasileiro de recente democratização.  

A Lei Complementar n.° 40/81 determinava a autonomia 

administrativa e financeira, inclusive, com orçamento próprio para o 

Ministério Público dos Estados e a Carta de Curitiba agregou a autonomia 

funcional a outras autonomias (funcional, administrativa e financeira); 

ambas constaram no texto aprovado na Constituinte de 1987-1988 para 

toda a instituição. 

No tocante aos princípios institucionais, a única diferença entre a 

Lei Complementar n.° 40/81 e a Constituição foi que, ao invés de colocar 

que esses seriam os da unidade, indivisibilidade e autonomia funcional, o 

texto constitucional colocou os da unidade, indivisibilidade e 

independência funcional, até porque a autonomia funcional tinha sido 

garantida em outra parte, como já visto.  

A Lei Complementar n.° 40/81 determinava como funções 

institucionais do Ministério Público a promoção da observância e execução 

da Constituição, das leis, assim como da ação penal pública e da ação civil 

pública. Importante destacar que sequer havia ainda lei que regulasse a 

ação civil pública, o que só ocorreu quatro anos depois, com a Lei n.° 

7.347/85 que, apesar de ter ampliado os legitimados para a propositura 

da ação, colocou a instituição em posição privilegiada, por garantir o 

inquérito civil com exclusividade à mesma.  

Já em 1965, com Ato Institucional n.° 2, o Procurador-Geral da 

República passou a poder argüir a inconstitucionalidade da Lei, bem como 
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a Constituição de 1969 introduziu a chamada Ação Direta de 

Inconstitucionalidade interventiva, também de titularidade desse mesmo 

agente. Na Carta da Curitiba, ainda constava, como função exclusiva do 

Ministério Público, a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

monopólio que foi quebrado na Constituinte, onde foi ampliado o rol de 

legitimados para essa ação.  

Ainda, na Constituição de 1934, os membros do Ministério 

Público passaram a ser nomeados mediante concurso público e apenas 

perdiam o cargo após dois anos de serviço, ou por sentença, ou por 

processo administrativo. A garantia da inamovibilidade é agregada no 

texto de 1946. Todas essas garantias constam nos textos seguintes, 1967 

e 1969, mas a Carta de Curitiba avança nesse aspecto, propondo a 

vitaliciedade que consiste em, após dois anos, o membro do Ministério 

Público não poder perder o cargo, senão por sentença judiciária, bem 

como a irredutibilidade de vencimentos e paridade com os órgãos 

judiciários correspondentes. A Constituição de 1988 consagrou a 

inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos, mas, ao 

contrário do projeto da Carta de Curitiba, não garantiu explicitamente a 

paridade dos subsídios com a magistratura. Determinou também que as 

funções do Ministério Público apenas pudessem ser realizadas pelos 

integrantes da carreira. 

No tocante às vedações, a proibição da advocacia, até a 

Constituição Federal de 1988, apenas se aplicava aos membros do 

Ministério Público dos Estados; contudo, a Carta de Curitiba já propunha 
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tal vedação a todos os membros da categoria, o que foi determinado pela 

Constituinte de 1987-1988, apesar de ter permitido, através do Ato de 

Disposições Transitórias, art. 29, § 3°, que os membros do Ministério 

Público Federal que já estivessem na carreira pudessem optar pelo 

regime. 

Na Carta de Curitiba constava como exceção à exclusividade de 

exercício da função de membro do Ministério Público, a possibilidade de 

exercer cargo público eletivo, administrativo de excepcional relevância ou 

de magistério. O constituinte foi mais exigente nessa matéria, apenas 

permitindo que os membros do Ministério público pudessem acumular o 

magistério com suas atividades; abria uma brecha, de acordo com os 

parâmetros legais, sobre exercício de atividades político-partidárias, mas 

essa possibilidade foi totalmente excluída com a Emenda Constitucional 

n.° 45/04, EC n.° 45/04. 

Apesar da Constituição de 1969 determinar que o Procurador-

Geral da República fosse nomeado pelo Presidente da República, a Lei 

Complementar n.° 40/81 deu liberdade para que no Ministério Público dos 

Estados, o Chefe de cada um desses, o Procurador-Geral de Justiça, fosse 

nomeado pelo Governador do Estado, mas nos termos da lei estadual, o 

que gerou diferentes procedimentos, de acordo com a realidade política de 

cada Estado; inclusive, em alguns, passou-se a adotar o modelo de lista 

tríplice, elaborada através de votação na categoria, o que foi 

posteriormente adotado, na Constituinte, para todo o Ministério Público 

dos Estados. 
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A Carta de Curitiba ainda propunha a nomeação do Procurador-

Geral da República pelo Presidente da República, depois de aprovada a 

escolha pelo Senado Federal, sem sequer restringir que esse fosse 

obrigatoriamente integrante da carreira, o que foi determinado na 

Constituição de 1988. A forma de destituição acolhida pela Constituinte foi 

diferente, enquanto que no projeto enviado pelo Ministério Público, previa 

que o Procurador-Geral somente poderia ser destituído em caso de abuso 

de poder ou omissão grave no cumprimento dos deveres do cargo, por 

deliberação do Colégio Superior, pelo voto mínimo de dois terços. O texto 

aprovado determinou que a forma de destituição do Procurador-Geral da 

república dar-se-ia por solicitação do Presidente, mas devendo ser 

aprovada pelo Senado. Então, a Constituição de 1988, apesar de manter a 

escolha do Procurador-Geral da República sob o manto do Presidente, com 

a aprovação de órgão do Legislativo, extinguiu a demissão ad nutum. 

No Capítulo III, para finalizar, será analisado o novo desenho 

constitucional do Ministério Público, em maiores detalhes. Serão 

destacadas tanto as formulações doutrinárias quanto jurisprudenciais, 

imprescindíveis para o desenvolvimento da instituição e a relação dessas 

com a doutrina do neoconstitucionalismo, assim como as influências do 

neoconstitucionalismo no discurso legitimador das atividades do Ministério 

Público brasileiro, seu possível fortalecimento na influência das decisões 

políticas, a partir de sua atuação em âmbito civil.  

O objetivo será analisar como um todo o arcabouço 

constitucional, legal, doutrinário e jurisprudencial, no tocante ao Ministério 
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Público, é condizente com a principal característica do 

neoconstitucionalismo: a defesa da constitucionalização do ordenamento 

jurídico através das instituições judiciais.  

Em síntese, o Ministério Público pode ser encarado como uma 

solução para o acesso à Justiça no Brasil ou essa instituição renovada 

pode estar realizando apenas o reforço da função simbólica da 

Constituição de 1988, visto que a super-estimação de atributos formais do 

órgão, incompatíveis com o jogo de forças reais da sociedade, fortalece a 

ilusão de que existe a possibilidade da concretização de uma democracia 

social no Brasil, determinada através de procedimentos extra-judiciais e 

judiciais, e, ainda pior, diminui a tensão democrática pela conquista 

efetiva de mudanças. 
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CAPÍTULO III. O NOVO DESENHO CONSTITUCIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E AS INFLUÊNCIAS DO 
NEOCONSTITUCIONALISMO NO DISCURSO LEGITIMADOR DAS 
ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 
 

 

3.1. UMA ANÁLISE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL DO 
DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

3.1.1. Definição e organização do Ministério Público brasileiro 

 

 

Nesta primeira parte do Capítulo III, será exposto, de forma 

mais detalhada, o desenho constitucional do Ministério Público: definição e 

organização da instituição na Constituição; prerrogativas e vedações dos 

seus membros e um panorama geral das suas funções constitucionais. 

Esse arcabouço será importante no aprofundamento das questões sobre a 

atuação do Ministério Público em âmbito civil e permitirá deixar mais clara 

a imbricação entre o conteúdo assumido por essa instituição no Brasil e a 

concepção do neoconstitucionalismo, possibilitando as reflexões finais 

deste trabalho.    

Será, neste ponto, utilizado tanto a doutrina que vem se 

desenvolvendo sobre a instituição, inclusive aquelas produzidas por seus 

membros e veiculadas em revistas patrocinadas pelo próprio Ministério 

Público48 quanto a posição do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 

                             

                                                           
48 Um dos mais importantes veículos de divulgação do pensamento dos membros do 
Ministério Público é a Revista Justitia, fundada desde 1939, publicada, conjuntamente, 
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Nacional do Ministério Público, cuja importância atual para instituição será 

explicitada mais adiante.  

O Ministério Público tem sua regulação constitucional 

concentrada no Capítulo IV que trata das Funções Essenciais à Justiça, na 

Seção I. O posicionamento, apartado dos Três Poderes, gerou 

controvérsias doutrinárias, que já foram mencionadas, favorecendo a 

defesa da instituição como o Quarto Poder da República ou que essa 

possuiria uma posição fluida entre os Três Poderes. Alguns autores, por 

outro lado, entendem não existir nenhuma importância prática nesta mera 

classificação teórica, pois mesmo não tendo alçado formalmente a 

condição de Poder, a instituição conquistou garantias de Poder (MAZZILI, 

2005, p. 32).  

Chega-se a defender que como a tradicional divisão de funções 

Legislativa, Executiva e Judiciária não teria sido suficiente para mudar a 

realidade brasileira, sobretudo no tocante a efetivação dos direitos 

fundamentais, fez-se necessário criar uma quarta função, que represente 

a sociedade, sendo um ente estatal independente do jogo de interesses 

político-eleitoral: o Ministério Público (GUASQUE, 1999, p. 165-169). 

O Ministério Público é definido, no art. 127, como instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tendo como 

objetivos a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 
pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo e a Associação Paulista do 
Ministério Público. Ela espelha, inclusive, a força do próprio Ministério Público de São 
Paulo que vem sendo extremamente importante durante todo o processo de 
desenvolvimento da instituição. 
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A legitimidade desse órgão de controle relaciona-se com a 

evolução do próprio Estado Democrático de Direito que se buscou instituir 

com a Constituição de 1988, ou seja, o Ministério Público é instituição 

permanente enquanto esse vigorar no país, sendo vedada sua supressão 

através das emendas constitucionais (LOPES, 1998, p. 38).  

Já, a idéia de que a instituição é essencial à Justiça e não apenas 

ao Poder Judiciário deriva de que muitas das atividades determinadas no 

art. 129 não são exclusivamente judiciais, mas também extrajudiciais, 

como é o caso do inquérito civil (FRISCHEISEN, 1999, p. 140), bem como 

que, diante da impossibilidade de renuncia dos direitos que a instituição 

tem o dever de proteger, direitos indisponíveis, sua efetivação fica 

dependendo essencialmente da postulação do Ministério Público, visto que 

o Judiciário é um órgão inerte (LOPES, 1998, p. 38).  

E os objetivos são os fins maiores que os membros do Ministério 

Público devem seguir quando da realização de suas atribuições. A defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis deve nortear todas as ações a serem realizadas 

pelos membros da instituição. Inclusive, a defesa da ordem jurídica deve 

ser entendida como a salvaguarda da própria ordem constitucional em si, 

que se traduz em uma proteção ativa da Constituição pelo órgão (PAES, 

2003, p. 276-278). 

No Texto Constitucional são elencados três princípios 

institucionais do Ministério Público (art. 127, § 1°, CF/88), quais sejam: a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 
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A unidade apenas pode ser considerada em cada ramo do 

Ministério Público, Estados ou União49, e consiste em que a instituição seja 

una e indivisível, tendo um único Chefe, e que os membros se posicionam 

em nome do Parquet50 e não individualmente.  

A indivisibilidade permite a substituição entre os promotores e 

procuradores, sem haver descontinuidade nos procedimentos51; afinal, 

quem está presente nos processos é o Ministério Público, mesmo que por 

intermédio de qualquer um de seus membros.  

Contudo, a independência funcional gera uma situação à qual 

existe no Ministério Público, organização apenas hierárquica 

administrativa, pois seus membros, no exercício de suas funções, 

atividades fim da instituição, devem obedecer à lei e à sua consciência. A 

 
49 O Ministério Público está organizado em Ministério Público da União, que compreende o 
Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e os Ministérios Públicos de cada um 
dos Estados da Federação. 
Em caso de conflito de atribuições entre diferentes ramos do Ministério Público 
(atribuindo-se uma mesma função ou ambos negando-a), o Supremo Tribunal Federal 
decidiu, na PETIÇÃO 3.528-3/BA, que é sua a competência de dirimi-lo. Anteriormente, 
dessa decisão, o Procurador-Geral da República entendia ser dele a competência, 
enquanto o próprio Supremo, na decisão da Petição nº 1.503-6/MG, atribuía ao Superior 
Tribunal de Justiça. No voto do relator, Ministro Marco Aurélio, na PETIÇÃO 3.528-3/BA, 
estão expostos os três posicionamentos supracitados. 
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apenas se aparta da regulação dos 
Ministérios Públicos dos Estados, fazendo parte do Ministério Público da União, primeiro 
pela situação peculiar do Distrito Federal, que tem uma posição singular na Federação, 
bem como pelos Territórios fazerem parte da União.  
50 Sobre a origem do termo parquet, José Eduardo Sabo Paes afirma que, “na França, 
lugar de origem da expressão, nós temos três magistraturas: uma que é a sentada, que 
é a dos juízes – porque os juízes trabalham sentados. Temos a magistratura deitada – 
que é aquela dos juízes que antes de decidir perguntam: ‘Senhor Ministro, como quer 
que eu decida o caso?’ E a magistratura de pé, que é o Ministério Público, que fala em 
pé, ao nível do chão, por isso se chamou parquet (expressão que significa assoalho)” 
(2003, p.50).  
De acordo com o dicionário francês-português, Parquet significa “A parte do tribunal 
ocupada pelos juízes e advogados; o ministério público; parte da bolsa onde estão os 
agentes de câmbio; parquete, soalho feito de peças de madeira embutidas em xadrez.” 
(BURTIN-VINHOLES, 2003, p. 360).    
51 A substituição, contudo, não dever ser arbitrária, mas nos casos legalmente previstos 
como promoção, remoção, aposentadoria, morte... (PAES, 2003, p. 183-184).  
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independência funcional difere da autonomia funcional, que confere 

independência à instituição em relação aos outros órgãos (MAZZILLI, 

2005, p. 35-38). 

Além do mais, a independência funcional permite que as 

atuações dos promotores e procuradores sejam bastante diversificadas. 

Também acarreta que esses sejam independentes da própria estrutura 

organizacional interna, não sendo possível a determinação de uma política 

institucional decidida pela Chefia do Ministério Público, o que permite a 

potencialização do individualismo dos seus membros e a utilização de 

mecanismo de exercício informal ou não jurisdicional por promotores e 

procuradores (KERCHE, 1999, p. 65-66)52 . 

Junto a esses três princípios, foi construído doutrinariamente o 

do promotor natural53, a partir do art. 5°, da Constituição Federal de 

 
52 Cátia Silva Aida criou dois tipos ideais de promotores, a partir dos membros do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, são eles: promotores de fato e promotores de 
gabinete. O promotor de gabinete deve ser entendido como aquele que, embora utilize 
procedimentos extrajudiciais no exercício de suas funções, foca sua ação cotidiana nas 
medidas judiciais de sua responsabilidade, através da propositura de ações e realização 
de pareceres. Sua atuação é mais burocrática, não utilizando os procedimentos 
extrajudiciais como meios de negociação política. Por outro lado, o promotor de fatos, 
apesar de também se dedicar às medidas judiciais e realizar atividades burocráticas, 
dedica-se com maior afinco aos procedimentos extrajudiciais, por ser essa atuação mais 
condizente com sua intenção de agir como articulador político. A autora destaca a grande 
possibilidade de variações de formas de atuação que a independência funcional, aliada a 
uma legislação de contornos fluidos, pode proporcionar aos membros do Ministério 
Público (p. 127-144, 2001). 
53 Já amplamente aceito no STF, como se observa no HC 74.052-RJ, RE 255.639-SC, HC 
81.990-PE, HC 85137/MT, HC 84630/RJ, HC 87656/SP, conforme trecho abaixo 
transcrito: 
Ação penal da competência originária do Superior Tribunal de Justiça: Ministério Público: 
legitimidade "ad processum" para subscrever a denúncia do Procurador-Geral da 
República: possibilidade de delegação a Subprocurador-Geral da República. LC 75/93 
(LOMPU), arts. 48, inciso II, parágrafo único: validade. 1. Válida e vigente a disposição 
legal que atribui ao Procurador-Geral a propositura das ações penais da competência 
originária do Superior Tribunal de Justiça, não há como cogitar, em relação a elas, de 
distribuição, cujo pressuposto é a pluralidade de órgãos com idêntica competência 
material: nelas o Procurador-Geral é, por definição legal, o "promotor natural" da 
causa. 2. Provindo de lei complementar a reserva da atribuição questionada ao 
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1988, incisos XXXVII (“não haverá juízo ou tribunal de exceção”), LIII 

(“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente”), LIV (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal”), que pode ser entendido como: 

... o princípio do promotor natural, que é informador, desdobra-se 
e materializa-se nas regras de atribuição entre os vários ramos do 
Ministério Público estabelecidas no texto constitucional, seja em 
razão da matéria, seja em razão da pessoa bem como nas leis 
orgânicas que estipulam a ocupação dos cargos e funções, vedada 
a interferência dos Procuradores-Gerais na designação dos 
membros do Parquet, salvo nos limites das próprias Leis 
Orgânicas. (FRISCHEISEN, 1999, p. 142). 

A efetiva independência da instituição, frente aos Poderes de 

Estado, é assegurada através da autonomia funcional, administrativa e 

financeira, consagrando o órgão como um ente típico do Estado.  

A autonomia funcional é garantida através da liberdade do Chefe 

do Ministério Público em tomar decisões em nome da instituição, sem ter 

que prestar esclarecimento ao Legislativo, Executivo ou Judiciário. 

Contudo, a possibilidade de criação de um plano de atuação da instituição 

é muito restrita, em face da independência funcional, como acima tratado. 

Já a administrativa relaciona-se à organização interna. Como nos 

casos de criação e extinção cargos e serviços auxiliares, provendo-os 

 
Procurador-Geral, só à lei complementar mesmo caberia autorizar, disciplinar e limitar a 
delegação dela: fê-lo o parágrafo único do art. 48 da LOMPU, que, de um lado, facultou 
ao Procurador-Geral delegar a atribuição que lhe conferira, e, de outro, só a permitiu a 
Suprocurador-Geral da República. 3.A delegação, quando autorizada por lei, é forma 
indireta de exercício de atribuição do delegante, conferida igualmente por lei: desse 
modo, só à lei, que a confere, seria dado restringi-la: de todo ociosa, por conseguinte, a 
inexistência, a respeito de resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
(HC 84630 / RJ, Rel.  Min. Sepúlveda Pertence 
Julgamento:  15/12/2005, Órgão Julgador:  Primeira Turma). (grifos nossos). 
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através de concurso público realizado pela própria instituição, regulado 

pelas leis orgânicas de cada Ministério Público.  

No caso do Ministério Público da União, a iniciativa de sua lei 

orgânica é concorrente entre o Procurador-Geral da República e o 

Presidente da República, ou seja, a instituição não possui a iniciativa 

legislativa exclusiva. Contudo, o Chefe da instituição tem a prerrogativa 

de propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e 

serviços auxiliares (MAZILLI, 2005, p.52-54). Também é do Presidente da 

República a iniciativa legislativa sobre normas gerais de organização do 

Ministério Público dos Estados (ar. 61, § 1°, d, CF/88), cabendo a cada 

um possuir uma lei orgânica própria54. 

A iniciativa concorrente pode ser considerada um resquício do 

período no qual o Ministério Público estava diretamente subordinado ao 

Poder Executivo, pois ela não existe com relação aos Poderes Legislativo e 

Judiciário, que também gozam de autonomia administrativa. 

A autonomia financeira representa a possibilidade de a 

instituição elaborar sua própria proposta orçamentária (art. 127, § 3°, 

CF/88). Importante ressaltar que ela deve ser entregue no prazo da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e estar dentro dos limites estabelecidos na 

mesma, bem como que o Ministério Público deve sofrer as mesmas 

fiscalizações dos demais órgãos, por meio do Poder Legislativo, com a 

 
54 Atualmente, a Lei Complementar n.° 75/93 dispõe sobre as atribuições e o estatuto do 
Ministério Público da União e a Lei n° 8.625/93 estabelece a Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público e dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público 
dos Estados.   
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supervisão do Tribunal de Contas e seguir os parâmetros da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

A Emenda Constitucional n.° 45/04 (conhecida por “Reforma do 

Judiciário”) trouxe mecanismos formais para que o Executivo não fique “a 

mercê” do Ministério Público, para envio do projeto do orçamento para o 

Legislativo.  

A Lei Orçamentária Anual é um documento único, pois, apesar 

de muitas instituições possuírem a prerrogativa de elaborar sua proposta 

orçamentária, tudo deve ser encaminhado ao Poder Executivo para fim de 

consolidação. Assim, por exemplo, caso o Procurador-Geral da República 

não envie a sua no prazo ou envie em desacordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, a parte referente ao Ministério Público será adaptada a 

partir da última Lei Orçamentária Anual, ajustada aos parâmetros da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias do ano vigente (art. 127, § 4° e § 5°, CF/88). 

O chefe do Ministério Público da União e do Ministério Público 

Federal é o Procurador-Geral da República. Os demais ramos do Ministério 

Público da União vão possuir uma chefia própria, os Procuradores-Gerais, 

nomeados pelo Procurador-Geral da República, salvo o caso do 

Procurador-Geral do Distrito Federal55. 

O papel do Procurador-Geral da República vinha crescendo em 

importância já no Período Militar, quando esse possuía a exclusiva 
 

55 Ao contrário do que ocorre com a Chefia de cada ramo do Ministério Público da União, 
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, que são escolhidas pelo 
Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios é 
nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes de lista tríplice, elaborada pelo 
Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida 
uma recondução, tal qual a regra do Ministério Público dos Estados, como será visto 
adiante.  



 118

                             

                                                          

legitimidade para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade e 

Ação Interventiva nos Estados56. Atualmente, apesar de muitas de suas 

atribuições serem concorrentes com outros atores políticos, sua 

importância política não deve ser considerada de menor monta, diante da 

influência que esse continua possuindo junto à cúpula do Poder Judiciário 

Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal57. 

A sua nomeação é realizada pelo Presidente da República, dentre 

integrantes da carreira, maior de trinta e cinco anos, após a aprovação de 

seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 

mandato de dois anos, permitida reconduções sucessivas e sua destituição 

pode ser feita também por iniciativa do Presidente da República, mas 

deverá ser autorizada novamente pela maioria absoluta do Senado 

Federal. O fim da possibilidade de demissão ad nutum, realizada 

livremente pelo Presidente da República, deu maior estabilidade para o 

Procurador-Geral da República, em especial, para ele exercer sua função 

de denunciar as mais altas autoridades do sistema político brasileiro; 

afinal, o perigo constante de demissão poderia ensejar o 

 
56 Inclusive, pode-se apontar que o Ministério Público chegou a praticar uma atuação 
instrumental ao Regime Militar no caso da utilização, pelo Procurador-Geral da República, 
da competência de requerer a suspensão do mandato parlamentar nas hipóteses de 
crimes contra a segurança nacional (LOPES, 1998, p. 49), bem como ajudando no 
controle dos governos estaduais, através da propositura das ações diretas de 
inconstitucionalidade e das ações interventivas.  
57 Conforme pesquisa de Ernani Carvalho (2006), apesar do número elevado de 
legitimados para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Presidente da 
República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, Mesa da Assembléia Legislativa ou Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Partido 
Político com representação no Congresso Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional e o Procurador-Geral da 
República), após a Constituição de 1988, no julgamento dessas ações, o Supremo 
Tribunal Federal obedeceu a uma lógica seletiva (tendo o Procurador-Geral da República 
mais efetividade nas ações que propôs) e específica (temática da administração judicial). 
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comprometimento de sua atividade de denunciar por crime comum o 

próprio Presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal.  

Já, a chefia do Ministério Público de cada Estado é escolhida 

através da formação de lista tríplice dentre integrantes da carreira, na 

forma da Lei Orgânica de cada Estado, sendo nomeado qualquer dos três 

pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma 

recondução. A destituição dos Procuradores-Gerais de Justiça nos Estados 

poderá ser realizada pela deliberação da maioria absoluta do Poder 

Legislativo. 

Apesar de muitas críticas dos membros do próprio Ministério 

Público à forma de nomeação e destituição do Procurador-Geral da 

República, a existência de múltiplos agentes (indicação do Presidente da 

República e aprovação do Senado Federal) dificulta a subordinação do seu 

Chefe a alguma das instituições, em especial, no caso em que o Poder 

Executivo não tem maioria no Legislativo, situação que pode acontecer 

nos regimes presidencialistas.  

Então, para os Procuradores-Gerais de Justiça, a eleição dos 

membros, nomeação do Governador e destituição pela Assembléia, aliada 

à possibilidade de apenas uma recondução, torna o controle ainda mais 

difícil, pois, além da existência de múltiplos agentes, o Procurador-Geral 

de Justiça seria, em tese, incontrolável no segundo mandato, por não 

buscar a reeleição. Por fim, como a instituição não se organiza em 



 120

                             

                                                          

estrutura hierárquica, a influência do Chefe na atuação de promotores e 

procuradores é, em tese, muito baixa (KERCHE, 2002, p. 67-73)58. 

Existe uma peculiaridade com relação aos membros do Ministério 

Público junto aos Tribunais de Contas. Como a Constituinte foi omissa 

quanto ao detalhamento de sua organização, acabou o Supremo Tribunal 

Federal decidindo sobre ela. Acatou-se a posição de que os membros do 

Ministério Público junto aos Tribunais de Contas gozam dos mesmos 

direitos, vedações e forma de investidura dos demais promotores e 

procuradores, regulação expressamente prevista na Constituição; contudo 

não existe autonomia administrativa, financeira e funcional da instituição, 

que está vinculada ao Tribunal de Contas de sua jurisdição59. 

Por fim, uma grande novidade trazida para a organização do 

Ministério Público pela Emenda Constitucional n.º 45/04 foi a inclusão do 

art. 130-A, que instituiu O Conselho Nacional do Ministério Público. 

O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 

quatorze membros, majoritariamente da própria instituição, com mandato 

de dois anos, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada 

a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. A composição do 

órgão consiste em: o Procurador-Geral da República (Presidente), quatro 

membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de 

cada uma de suas carreiras; três membros do Ministério Público dos 
 

58 Lopes também destaca a independência diretiva do Ministério Público relacionada à 
escolha da cúpula da instituição através de ato complexo cuja competência é de 
diferentes Poderes do Estado, diluindo a responsabilidade da nomeação e reduzindo o 
risco de subordinação da Chefia da instituição a algum deles (1998, p. 40).    
59 Os ministros do STF na ADI 789-1/DF decidiram que Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União não integra o Ministério Público da União, pois os ramos que 
a esse pertence encontram-se taxativamente previstos no art. 128, I, da CF/88.  
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Estados; dois juízes indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro 

pelo Superior Tribunal de Justiça; dois advogados indicados pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dois cidadãos, de notável 

saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 

Deputados e outro pelo Senado Federal. 

O Conselho Nacional do Ministério Público tem a competência de 

controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.  

Cabe ao Conselho zelar pela autonomia funcional e 

administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares 

no âmbito de sua competência ou recomendar providências; zelar pela 

observância da probidade administrativa na instituição 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.  

A função regulatória da atividade do Conselho Nacional do 

Ministério Público pode se tornar bastante importante, pois permitirá uma 

ação mais uniforme do Ministério Público. Várias das resoluções desse 

órgão serão apresentadas ao longo do texto, em especial, no tocante às 

funções, prerrogativas e vedações dos membros do Ministério Público. 

Assim como, a possibilidade de recebimento, pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, das reclamações contra membros ou 
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órgãos da instituição, da União ou dos Estados, inclusive contra seus 

serviços auxiliares, pode ser um avanço em termos de controle das 

atividades dos promotores e procuradores, apesar desse ser composto 

majoritariamente por membros da própria instituição fiscalizada. 

Por meio da análise da estrutura organizacional formal do 

Ministério Público na Constituição de 1988, percebe-se que à instituição foi 

atribuído todo um conjunto de garantias que a tornou uma estrutura 

independente dos demais Poderes, sem, contudo, ter sido determinado 

reais mecanismos de controle através do sistema de checks and balances, 

realizados por outros órgãos institucionais. Como se depreende das 

palavras abaixo transcritas:  

A conjugação de três fatores – a diversificação da investidura do 
Chefe (aspecto diretivo) da instituição (Executivo e Legislativo, 
Executivo de corporação nos Estados); a iniciativa de auto-
estruturação (organização administrativa e dotação orçamentária 
próprias – aspecto estrutural) e ausência de vinculação funcional 
(aspecto funcional) a qualquer dos Poderes estatais (não 
pertencendo nem possuindo atribuição de defesa ou representação 
dos mesmos) conformam uma situação institucional de 
independência do Ministério Público em relação ao Estado ainda 
que provenha do mesmo (LOPES, 1998, p. 42). 60

 
60 Importante destacar que a referência sobre a independência do Ministério Público é 
meramente formal; existem poucos dados efetivos sobre independência real da 
instituição frente aos outros Poderes.  
Por exemplo, o ex-membro do Ministério Público de Pernambuco, Hugo Cavalcanti Melo, 
aponta que no seu Estado, apesar das mudanças constitucionais de 1988, a instituição só 
logrou sua efetiva independência do Poder Executivo em 1994. Narra, em seu livro, o 
episódio no qual o então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, solicitou parecer à 
sua Assessoria sobre as normas constitucionais relativas ao Ministério Público. O citado 
parecer concluiu que as normas sobre o órgão eram, ou de eficácia contida ou limitada, e 
foi utilizado como desculpa para postergar a efetivação das referidas regras no Estado 
(1998, p. 32-44).  
Flavianne Nóbrega (2007) trabalhou efetivamente com o aspecto da independência real 
do Ministério Público no Brasil. Apesar da posição da doutrina que apontava como 
incontroversa questão da independência da instituição, demonstrou, através de 
investigação empírica, que não existia independência de facto relacionada à autonomia 
administrativa e financeira do Ministério Público em Pernambuco.  
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Agora será necessário adentrar nas questões relativas 

especificamente aos membros do Ministério Público, visto que, inclusive, 

como não existe uma estrutura hierárquica forte dentro da instituição, é a 

ação isolada de procuradores e promotores que acaba por determinar a 

possível influência da instituição no sistema político brasileiro, pós-

Constituição de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 
Foram verificados, no contexto local, desenhos institucionais divergentes dos 
determinados na Constituição de 1988: o Ministério Público em Pernambuco, pós-1988, 
continuou integrando a estrutura do Poder Executivo, sendo que autonomia 
administrativa da instituição teria tido inicio só em 1995; o Poder Executivo seria quem 
definiria os limites da proposta orçamentária do Ministério Público; o Tribunal de Contas 
de Pernambuco imporia uma interpretação restritiva da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
que vem gerado limitações substanciais à instituição, como a impossibilidade de 
contratação de novos promotores, mesmo havendo uma atual demanda de mais de 160 
cargos vagos; por fim, a não aprovação de projetos importantes para colaborar com a 
independência financeira do Ministério Público demonstraria que a Assembléia Legislativa 
local não costuma auxiliar na independência financeira do Ministério Público de 
Pernambuco.  
Desta forma, em relação ao Estado de Pernambuco, percebe-se que o Ministério Público 
se enquadra no padrão verificado na pesquisa de Stefan Voigt e Anne van Aaken, na 
qual, em 2004, em primeira grande pesquisa comparada entre vários Ministérios Públicos 
no mundo, foi constatada uma correlação inversa entre a independência formal e a 
independência real.  
Por outro lado, Julio Aurélio Vianna Lopes aponta, através da análise dos procedimentos 
administrativos internos, tomadas de depoimentos, inquéritos civis, solicitações e 
requisições de informações, recomendações e requisições de providencias e notificações 
várias às autoridades, realizada pela Procuradoria do Cidadão do Ministério Público 
Federal, especializada em lesões a direitos constitucionais, que grande parte dessas 
ações foram em face do Poder Executivo. Apesar de ser o Executivo quem mais tem 
responsabilidade em realizar políticas públicas, isso não diminuiria a mudança de postura 
do Ministério Público, demonstrando sua independência, de defensor a principal litigante 
contra o Poder Executivo (1998, p. 124-135).       
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3.1.2. Prerrogativas e vedações dos promotores e procuradores 
 

 

Os membros do Ministério Público possuem a nomenclatura de 

promotores ou procuradores, a depender da instância na qual atuam e ao 

ramo ao qual pertencem61. I  

Afora a já comentada independência funcional, que torna cada 

membro da instituição autônomo em relação aos demais, bem como 

apenas determina uma subordinação administrativa frente ao Chefe da 

instituição, os promotores e procuradores gozam de três garantias 

principais: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios 

(art. 128, I, CF/88). 

A vitaliciedade consiste em que os promotores e procuradores 

apenas podem perder seu cargo após dois anos de exercício, senão por 

sentença judicial transitada em julgado62.  

Já, a inamovibilidade resguarda promotores e procuradores de 

transferências arbitrárias de seus locais de trabalho, que poderiam levar à 

interrupção de alguma ação ou investigação para resguardar interesse de 

algum grupo político, por exemplo, pois o substituto não se vincula aos 

posicionamentos do substituído, mas não veda completamente o 

 
61 No Ministério Público Federal, mesmo no inicio da carreira, todos os membros possuem 
a nomenclatura de Procuradores da República; já nos Ministério Públicos Estaduais, na 
primeira instância, atuam os promotores de justiça e, na segunda instância, os 
procuradores de justiças. Para maiores informações sobre a nomenclatura dos membros 
da instituição vide MAZZILLI (2005). 
62 Para a efetiva perda do cargo, é necessário o trânsito em julgado de sentença em ação 
civil própria, nos casos de prática de crime incompatível com o exercício do cargo, diante 
sentença transitada em julgado, exercício indevido da advocacia e abandono de cargo 
superior a 30 dias seguidos (PAES, 2003, p. 291). 
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deslocamento. É a própria Constituição Federal que trás a exceção a essa 

garantia, em caso de interesse público, mediante decisão do órgão 

colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta 

de seus membros, assegurada ampla defesa. Parte desse dispositivo foi 

modificada pela recente Emenda Constitucional n.° 45/04 que determinou 

que o quorum de deliberação fosse maioria absoluta e não mais dois 

terços, podendo ser encarado como um pequeno retrocesso das garantias 

dos membros do Ministério Público.  

Por fim, a irredutibilidade de subsídio é um óbice para possíveis 

retaliações ao Ministério Público pelos Poderes de Estado por meio da 

determinação do orçamento (KERCHE, 2002, p. 64-65). Contudo, a 

fixação de tetos e sub-tetos por Emendas à Constituição obrigou o 

Ministério Público a ajustar os subsídios e salários de todos os seus 

membros e servidores, tendo sido possível, em casos específicos, sua 

redução63. 

Também pode ser considerado como garantia a proibição de 

nomeação de promotores ad hoc, que significa a obrigatoriedade de que 

as funções do Ministério Público sejam exercidas por integrantes da 

carreira, na qual apenas se ingressa mediante concurso público de provas 

e títulos. 

 
63 O Conselho Nacional do Ministério Público, na RESOLUÇÃO nº. 10, DE 19 DE JUNHO DE 
2006, determinou que o teto remuneratório para os servidores do Ministério Público da 
União, nos termos do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, é o subsídio de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal; que, no Ministério Público dos Estados, o valor do 
teto remuneratório constitucional corresponde a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal e determinou 
que toda a instituição se adequasse à regra.  
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A Constituição também trouxe algumas vedações aos 

promotores e procuradores (art. 128, II, CF/88), tal qual a proibição do 

exercício da advocacia. Assim, não seria possível que promotores e 

procuradores exercessem outra função pública, ainda que em 

disponibilidade, salvo uma de magistério64. 

Outra recente mudança da Emenda Constitucional n.° 45/04 foi 

relativa ao exercício de atividade político-partidária pelos promotores e 

procuradores. O texto constitucional original permitia que a legislação 

trouxesse exceções a essa vedação. Todavia, essa previsão foi modificada, 

ficando terminantemente proibido o exercício de atividade política aos 

membros do Parquet65.  

A já bastante comentada Emenda Constitucional n° 45/04 

aproximou ainda mais o regime jurídico do Ministério Público com o do 

Poder Judiciário, ao determinar que se aplicasse aos seus membros o 

disposto no art. 95, parágrafo único, V e art. 93, da Constituição.  

O art. 93 trata sobre os princípios a serem seguidos pelo 

Estatuto da Magistratura, regulamentando, em especial, a forma de 

 
64 O Conselho Nacional do Ministério Público, na Resolução nº. 3, de 16 de dezembro de 
2005, determinou que, ao membro dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, 
ainda que em disponibilidade, é proibido o exercício de outro cargo ou função pública, 
ressalvado o de magistério público ou particular, por, no máximo, 20 (vinte) horas-aula 
semanais e que qualquer exercício de docência deverá ser comunicado pelo membro ao 
Corregedor-Geral do respectivo Ministério. 
65 O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução n.º5, de 20 de 
março de 2006, determinou que os membros do Ministério Público estão proibidos de 
exercer qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Assim, esses não podem 
realizar nenhuma atividade político-partidária, mas que, contudo, essa vedação não 
alcança os que já integravam o Parquet em cinco de outubro de 1988 e que tenham 
manifestado a opção pelo regime anterior. Os membros que estavam afastados para 
essas atividades, que não se enquadram na referida exceção, tiveram 90 dias para 
retornar aos seus órgãos de origem. 
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ingresso, promoção, vitaliciamento e aposentadoria dos seus membros, 

que a tudo deverão se assemelhar com os promotores e procuradores.  

Já, o art. 95, parágrafo único, V proíbe promotores e 

procuradores de exercerem a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 

afastaram, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por 

aposentadoria ou exoneração, a chamada quarentena. 

Porém, aqueles que já faziam parte da instituição antes da 

promulgação da Constituição podem ter um regime jurídico 

completamente diferente. De acordo com o art. 29, § 3°, do Ato de 

Disposições Transitórias, ADCT, esses poderão optar pelo regime que irão 

adotar66. Rogério Bastos Arantes aponta o contra-senso absurdo que se 

estabeleceu quando a constituinte determinou que fossem os próprios 

membros do Ministério Público que optariam em se submeter ou não ao 

regime determinado para a instituição. (ARANTES, 2002, p. 83). Essa 

situação pode ser explicada por ter sido parte da negociação da mudança 

do perfil do Ministério Público na Constituinte, visto que o Ministério 

Público Federal se colocava de forma contrária a algumas mudanças, 

 
66 O Conselho Nacional do Ministério Público finalmente regulamentou a matéria na 
Resolução n.º 8, de 08 de maio de 2006 que determinou que somente poderão exercer a 
advocacia com respaldo no § 3º do art. 29 do ADCT da Constituição de 1988, os 
membros do Ministério Público da União que integravam a carreira na data da sua 
promulgação e que, desde então, permanecem regularmente inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil, assim como, que além dos impedimentos e vedações previstos na 
legislação que regula o exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público, estes 
não poderão fazê-lo nas causas em que, por força de lei ou em face do interesse público, 
esteja prevista a atuação do Ministério Público, por qualquer dos seus órgãos e ramos 
(Ministérios Públicos dos Estados e da União). Essa regra não se aplica ao Ministério 
Público do Distrito Federal de Territórios, apesar de ser parte do Ministério Público da 
União, pois já a Lei Complementar n° 40/81 vedava essa atividade para o mesmo. 
Também a Resolução n.º5, de 20 de março de 2006 tratou que a vedação da atividade 
política-partidária não alcançaria os que já integravam o Ministério Público em 5 de 
outubro de 1988 e que tenham manifestado a opção pelo regime anterior, como já 
disposto. 
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como a perda da representação judicial da União (PINHEIRO, 2008), bem 

como ao contrário dos membros do Parquet estadual, que já a partir da 

Lei Complementar n.° 40/81, tinham perdido a prerrogativa de advogar, 

continuavam realizando essa atividade paralela às suas funções. 

As garantias e vedações têm o escopo de permitir uma atividade 

livre aos membros do Ministério Público, não apenas tendo a função de 

estabelecer vantagens especiais, mas fazendo sentido em face das 

atribuições da instituição, que serão analisadas a seguir. 

  

 

3.1.3. As funções institucionais do Ministério Público brasileiro 
  

 

O texto constitucional brasileiro determinou a exclusão, para os 

membros do Ministério Público, da função assessoria e assistência jurídica 

dos entes públicos, tendo sido criada, no âmbito da União, a Advocacia 

Geral e dos Estados, as procuradorias, para substituí-lo nessa atividade. 

Acrescentou, por outro lado, muitas outras atribuições, não sendo possível 

a defesa da existência de uma atividade “natural” da instituição (KERCHE, 

2002, p.54). Apesar de alguns autores defenderem a divisão entre 

funções típicas e atípicas exercidas pelos membros do Ministério Públicos, 

diferenciadas a partir de sua ligação, ou não, com os chamados “fins 

institucionais últimos” (MAZZILLI, 2005, p.74-75), bem como vêm 

criticando a necessidade de intervenção como custos legis, por membros 

do Ministério Público em processos que possuem natureza individual e 
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privada, por não se adequarem mais a atual regulação constitucional da 

instituição (MACEDO JÚNIOR, 1999, p. 107).  

O Ministério Público acabou alargando enormemente suas 

atividades, inclusive ampliando, através da interpretação da legislação, 

sua legitimidade de ação, sendo agora uma tendência natural, visto que a 

instituição passa a não ter sequer estrutura para agir tão amplamente, 

que se inicie um processo de retração de algumas atividades consideradas 

menos “honrosas”.   

Todavia, o que se pode denominar funções tradicionais do 

Ministério Público brasileiro são: 1) na esfera criminal, a persecução 

penal; 2) na esfera cível, ações envolvendo direitos individuais 

indisponíveis e direito dos incapazes (ARANTES, 2002, p.26).  

A promoção da ação penal pública, como acima apontado, pode 

ser considerada uma função específica normalmente exercida pelo 

Ministério Público brasileiro e instituições congêneres em outros países. A 

novidade nessa matéria, no Brasil, foi a determinação de seu manejo 

privativo pelos promotores e procuradores67. Assim, os constituintes 

proibiram os chamados “procedimentos judicialiformes”68 e estabeleceram 

uma efetiva divisão das ações relacionadas ao ius puniendi do Estado69. 

 
67 A Constituição permite, contudo, ação privada, em crime de ação pública, em caso de 
inércia do Ministério Público, como se observa do art. 5, inciso LIX “será admitida ação 
privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”. 
68 O “procedimento judicialiforme” consta no artigo 26 do Código de Processo Penal 
brasileiro, que é considerado não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e é 
entendido como “o processo instaurado por auto de prisão em flagrante ou portaria 
expedida pela autoridade judiciária ou policial.” (DAWALIBI, 2006, p.23). 
69 O chamado ius puniendi (direito de punir, ligado à assunção do monopólio da violência 
pelo Estado Moderno) está subdividido em quatro momentos: edição da lei (Poderes 
Legislativo e Executivo); acusação penal (Ministério Público); jurisdição penal (Poder 
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Fora da área penal, o constituinte utilizou como regra a não 

exclusividade de atribuições ao Ministério Público. 

O zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição é função do 

Ministério Público, considerada similar àquela do ombudsman dos países 

escandinavos70. Objetiva defender os direitos da população frente à 

administração pública (PAES, 2003, p. 185). Os principais mecanismos de 

controle seriam: inquérito civil, ação civil pública e outros procedimentos 

extra-judiciais regulamentados por lei, como processos administrativos, 

termo de ajustamento de conduta e recomendação. Assim, essa nova 

função:  

transformou o Ministério Público brasileiro numa instituição estatal 
sui generis, capaz de fiscalizar e cobrar políticas públicas dos 
órgãos governamentais nas áreas de saúde, educação, transporte, 
segurança, etc., por meio de procedimentos administrativos e 
recorrendo ao judiciário, se preciso for. (ARANTES, 2002, p. 104) 

O inquérito civil e a ação civil pública preexistiram ao texto 

constitucional, foram instituídos pela Lei n.° 7.347/85, mas receberam um 

reforço ao serem constitucionalizados. A Constituição amplia os objetos de 

ambos, ao trazer, como cláusula genérica, a possibilidade de que outros 

 
Judiciário) e execução penal (Poderes Judiciário e Executivo) (MAZZILLI, 2005, p. 77). A 
privatividade da acusação penal pelo Ministério Público garante que o individuo seja 
acusado por um órgão imparcial e independente (PAES, 2003, p. 185).  
70 Destacando as diferenças entre o ombudsman ou defensorias del pueblo (como 
denominado na América hispânica) e o Ministério Público, “as defensorias del pueblo ou 
ouvidorias não têm função jurisdicional e não estão habilitadas a buscar remédio judicial 
para lesão  de direitos, tarefa que caberá aos órgãos públicos ou à advocacia privada 
(dependendo do caso) autorizadas a ingressar em juízo.”(ARANTES, 2000, p. 87). A 
controvérsia sobre a adoção do modelo do ombudsman ou a atribuição desta função de 
controle ao Ministério Público, durante a Constituinte, é destacada por Geisa de Assis 
Rodrigues (2006, p. 67-68), bem como por Ibsen Pinheiro (2008).  
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interesses difusos e coletivos possam ser resguardados por esses 

instrumentos. 

A ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

intervenção da União e dos Estados é atribuição do Procurador-Geral da 

República na União, sendo a ultima exclusiva do mesmo. Nos Estados, 

também cabe ao Procurador-Geral de Justiça impetrar ações diretas de 

inconstitucionalidade perante os Tribunais de Justiça, tendo como 

parâmetro de constitucionalidade as Constituições Estaduais.  

Importante destacar que, apesar da legitimidade ser concorrente 

em âmbito federal, o Procurador-Geral da República terá que sempre ser, 

previamente aos votos dos Ministros, escutado nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, bem como em todos os processos que o Supremo 

Tribunal Federal seja competente (PAES, 2003, p. 186).  

A defesa judicial dos direitos e interesses das populações 

indígenas é considerada atribuição do Ministério Público Federal ou 

Estadual, utilizando-se, como parâmetro, a competência da Justiça 

Federal e Estadual para a matéria.  

Complementando os poderes investigatórios do Ministério 

Público, o texto constitucional prevê a possibilidade de promotores e 

procuradores expedirem notificações nos procedimentos administrativos 

de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-

los, na forma da lei complementar respectiva. Essa atribuição tem enorme 

repercussão, pois é utilizada pelos membros da instituição para a 

realização de investigações criminais, não previstas textualmente.  
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A questão da constitucionalidade da investigação criminal por 

membros do Ministério Público vem sendo discutida no Supremo Tribunal 

Federal71, mas, enquanto não existe posição definitiva, a atividade foi 

regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público72. 

O exercício do controle externo da atividade policial e a 

requisição de diligências investigatórias e de instauração de inquérito 

policial fazem do Ministério Público um importante órgão de fiscalização da 

atividade policial, sendo parte do sistema de freios e contrapesos 

estabelecidos pela Constituição de 1988, para o órgão.  

A dependência do Ministério Público para realizar a promoção da 

ação penal majoritariamente de dados levantados pela polícia, mesmo que 

os próprios membros realizem investigações pontuais, é justificativa 

também para a realização desse controle (PAES, 2003, p. 187-188).  

Por fim, os constituintes abriram a possibilidade de novas 

funções para o Ministério Público serem instituídas por lei, desde que 

compatíveis com sua finalidade. 

Percebe-se, ao analisar as funções constitucionais do Ministério 

Público, que a instituição se tornou um importante instrumento 

fiscalizatório de outras instituições do Poder Público, como os órgãos do 

Poder Executivo, bem como agente na cobrança da concretização de 

políticas públicas para a salvaguarda por direitos fundamentais, o que se 
 

71 No Inq 1968/DF, cujo relator é o Ministro Marco Aurélio, tendo até o momento, votado 
contra a possibilidade de membros do Ministério Público realizarem investigação criminal 
os ministros Marco Aurélio e Nelson Jobim e, votado a favor, Joaquim Barbosa, Eros Grau 
e Carlos Brito. 
72 A Resolução n.º 13, de 02 de outubro de 2006, regulamentou a instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público. Note-se que 
não se utiliza o termo inquérito policial, para evitar polêmicas com a policia judiciária. 
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pode chamar de funções democratizantes da mesma. E é, sobretudo, a 

partir da atuação em âmbito civil que a instituição resguarda direitos 

fundamentais, ampliando a constitucionalização do ordenamento jurídico 

brasileiro, bem como judicializando as demanda que tradicionalmente 

seriam debatidas e decididas no âmbito da política tradicional. 

 

 

3.2. AS INFLUÊNCIAS DO NEOCONSTITUCIONALISMO SOBRE O 
DISCURSO LEGITIMADOR DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
BRASILEIRO  
 

 

3.2.1 O fortalecimento da judicialização da política a partir da atuação do 
Ministério Público no âmbito cívil 

 

 

Um conjunto de institutos marca o arcabouço da atuação do 

Ministério Público em âmbito civil para a tutela dos direitos 

transindividuais (coletivos, difusos, individuais homogêneos73). São desde 

 
73 As definições sobre direito difusos, coletivos e individuais homogêneos, no 
ordenamento jurídico brasileiro, são encontradas no Código de Defesa do Consumidor 
(Lei n.° 8078/90).   
São direitos difusos (art. 81, parágrafo único, I, do CDC) os transindividuais 
(metaindividuais, supraindividuais, pertencentes a vários indivíduos), de natureza 
indivisível (só podem ser considerados como um todo), e cujos titulares sejam pessoas 
indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato, não existindo um vínculo comum de 
natureza jurídica. 
Os direitos coletivos stricto sensu são (art. 81, parágrafo único, II do CDC) os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas (indeterminadas, mas determináveis, enquanto grupo, categoria ou classe) 
ligadas entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. Essa relação 
jurídica base pode se dar entre os membros do grupo, affectio societatis, ou pela sua 
ligação com a “parte contrária”. 
O elemento diferenciador entre o direito difuso e o direito coletivo é a determinabilidade 
decorrente da coesão como grupo, categoria ou classe anterior à lesão, fenômeno que se 
verifica nos direitos coletivos stricto sensu e não ocorre nos direitos difusos. O que 
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procedimentos administrativos e inquéritos civis até os inovadores termos 

de ajustamentos de conduta e a ação civil pública 74.   

A Lei n.° 7.347/85 disciplinou a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

e o inquérito civil para levantamento de elementos que possam ensejar a 

propositura da referida ação ou outro mecanismo de salvaguarda dos 

referidos direitos.  

A origem da Lei n.° 7.347/85 é um projeto de autoria de Ada 

Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe e 

Waldemar Mariz de Oliveira Junior, no qual não havia a previsão do uso 

específico da expressão ação civil pública. O acréscimo foi realizado no 

projeto de Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nélson 

Nery Junior, membros do Ministério Público de São Paulo, que, apesar de 

se basear no projeto supra mencionado, trazia algumas mudanças, 

especialmente em relação ao Ministério Público, como o uso da expressão 

ação civil pública, nomenclatura relacionada com o enfoque subjetivo da 

propositura da ação, um verdadeiro paralelo com a ação penal pública de 

 
importa é a possibilidade de identificar um grupo, categoria ou classe, vez que a tutela 
revela-se indivisível e a ação coletiva não está disponível aos indivíduos que serão 
beneficiados. 
Direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum, ou seja, os 
direitos nascidos em conseqüência da própria lesão ou ameaça de lesão, em que a 
relação jurídica entre as partes é post factum (fato lesivo).  
74 Ação civil pública pode ser entendida toda ação de natureza não penal, movida pelo 
Ministério Público, enfoque subjetivo relacionado ao ente legitimado para a ação, como 
as de investigação de paternidade, de alimentos, de defesa do patrimônio público, dentre 
outras (MAZZILLI, 2005, p. 86). A ação de improbidade administrativa também é de 
natureza civil e objetiva a salvaguarda de interesses coletivos, pode também ser 
entendida como uma espécie de ação civil pública e tem por legitimados o Ministério 
Público e entes da Administração Pública. 
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titularidade do Ministério Público, mesmo a instituição não sendo o único 

legitimado da mesma (MAZZILLI, 1987, p. 68-70), bem como a 

introdução do inquérito civil, esse sim, de titularidade exclusiva do 

Ministério Público.  

O inquérito civil é um procedimento administrativo, presidido por 

um membro do Ministério Público, cuja finalidade é levantar elementos de 

convicção sobre possíveis lesões a interesses transindividuais, em sua 

materialidade e autoria, que possibilitem a adoção de algum outro meio 

para proteger esses direitos pela instituição (MAZZILLI, 1996, p. 61-63).  

Esse pode findar de três possíveis maneiras: caso seja verificado que não 

houve nenhum dano ou nenhum perigo de dano ao bem coletivo deverá 

ser arquivado75; caso haja essa comprovação, através dos elementos de 

prova coletados, o membro do Ministério Público pode optar pela 

realização de compromisso de ajustamento de conduta, caso o possível 

transgressor também concordar, ou pela proposição da ação civil pública.        

O compromisso ou termo de ajustamento de conduta foi 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Código de Defesa do 

Consumidor, Lei n.° 8.078/90, que determinou mudanças na Lei da Ação 

Civil Pública, Lei n.° 7.347/8576. É uma forma de transação envolvendo os 

 
75 O arquivamento só produz efeito depois de homologado pelo órgão de revisão 
competente, Conselho Superior do Ministério Público ou Câmara de Coordenação e 
Revisão. O órgão revisor, ouvindo inclusive os interessados, pode homologar o 
arquivamento, determinar novas investigações ou determinar que outro membro da 
instituição proponha a ação competente. 
A Resolução n° 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, disciplinou nacionalmente a instauração e tramitação do inquérito civil.  
76 Apesar de ter sido vetada pelo Presidente da República disposição que também tratava 
sobre o termo de ajustamento de conduta, entende-se que a norma que restou, §5° e § 
6°, do art. 113, do CDC, está em vigor, pois no Brasil não há previsão de veto implícito. 
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direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, na qual se determina 

prazos para que instituições públicas ou particulares se adaptem à 

legislação de proteção a esses interesses, sob pena de multa, que deve 

constar no próprio instrumento. A força impositiva do termo de 

ajustamento de conduta está em esse ser título executivo extrajudicial77 

(MAZZILLI, 1996, p. 75-77).   

Possibilita uma aplicação negociada das normas jurídicas, pois 

permite a flexibilização de prazos e condições.  Não sendo possível, 

contudo, a disposição do direito, visto que não há identidade entre os 

titulares do direito e os legitimados para sua realização78. Contudo, não se 

pode negar que a negociação de prazos e condições implica em decisões 

de cunho político pelos envolvidos; afinal a legislação que protege os 

direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos é muitas vezes de 

contornos fluídos, principiológica, abrindo sua forma de concretização à 

discricionariedade (RODRIGUES, 2006, p. 4). 

O instituto é um instrumento alternativo de proteção de direitos 

transindividuais, cuja principal vantagem é sua agilidade e informalidade 

em relação a uma demanda judicial, sendo mais eficaz nos casos em que 

se pretende, em especial, evitar a ocorrência ou a manutenção da prática 

 
No mais, o termo de ajustamento de conduta também consta na Lei n° 8.069/90, 
Estatuto da Criança e Adolescente, Lei n° 8.884/94, Lei n° 9.605/98 e Lei n° 10.814/03 
(RODRIGUES, 2006, p. 105-110). 
77 A maior eficácia de título executivo extrajudicial significa que o credor pode promover 
a execução sem precisar passar por uma ação de conhecimento.    
78 São legitimados para a realização do termo de ajustamento de conduta o Ministério 
Público, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, as autarquias e fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço 
público, os Conselhos profissionais, de acordo com a área de atuação de cada ente 
(RODRIGUES, 2006, p. 159-176).  
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dos atos ilícitos, havendo ou não dano real aos direitos. Contudo, apenas 

é possível realizar o termo de ajustamento com a expressa anuência do 

transgressor da norma e sua execução, em caso de descumprimento, por 

se tratar de título executivo extrajudicial, terá que ser realizada perante o 

Judiciário (RODRIGUES, 2006, p. 121-136).   

Já, a ação civil pública é uma ação de natureza não penal, que 

objetiva salvaguardar os direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. Apesar de, à época, o Presidente da República ter vetado na 

Lei n.° 7.347/85 parte referente à cláusula de extensão que permitia o 

uso da ação civil para a proteção de outros interesses difusos (Mazzilli, 

1987, p. 72), a Constituição de 1988 introduziu ao ordenamento jurídico 

brasileiro definitivamente essa ampliação do uso do instituto (art. 129, III, 

CF/88).   

A legitimação do Ministério Público não é privativa para as ações 

civis. Contudo, como a instituição possui exclusividade para a realização 

do inquérito civil, como supra mencionado, acaba por se tornar um ator 

privilegiado nessas ações, pois tem a oportunidade de extra-judicialmente 

acumular elementos para a interposição da mesma (KERCHE, 1999, p. 74; 

MACEDO JUNIOR, 1999, p. 107). Além do mais, a recusa, retardamento 

ou omissão de dados técnicos indispensáveis para a propositura da ação 

civil, quando requisitado pelo Ministério Público, é considerado crime, pelo 

artigo 10, da Lei n° 7.347/1985, que é punido com reclusão de um a três 

anos, e multa (DAWALIBI, 2006, p. 29), o que reforça o cumprimento das 

solicitações de dados pelo órgão.  
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O Ministério Público, nas ações intentadas por outros 

legitimados, funciona como custos legis, fiscal da lei, podendo, inclusive, 

assumir a titularidade em caso de desistência do autor original ou 

promover a execução da sentença, caso procedente, e que o autor não o 

faça (RODRIGUES, 2006, p. 76), aumentando ainda mais a possibilidade 

de sua influência nessa seara. 

Deste modo, apesar da legitimidade concorrente e disjuntiva 

(Ministério Público; União; Estados; Distrito Federal; Territórios; 

Municípios; sociedade de economia mista; autarquias; empresas públicas; 

fundações governamentais, Ordem dos Advogados do Brasil; órgãos da 

administração direta e indireta, especificamente destinados à tutela dos 

direitos e interesses transindividuais, e associações, constituídas há mais 

de um ano e que possuam entre suas atribuições a defesa dos direitos 

protegidos por essa ação), é o Ministério Público a entidade mais atuante 

na defesa dos direitos transindividuais, um monopólio de fato, muito 

embora não tenha o monopólio legal, situação verificada em algumas 

pesquisas empíricas realizadas sobre a matéria (SADEK, 1998 e VIANNA & 

BURGOS, 2002, LOPES, 1998). 

A postura mais atuante do Ministério Público no âmbito da ação 

civil pública pode ser considerada como uma perversão do uso do 

instituto, em decorrência de sua apropriação indevida pelos membros do 

Ministério Público. Afinal, as ações civis deveriam ter por escopo a 

reanimação da vida republicana, estimulando o associativismo, impondo a 

supremacia do bem comum frente ao interesse particular e agindo contra 
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as tendências de fragmentação da sociedade, pontos que foram, inclusive, 

abordados quando tratado da importância da consagração da class actions 

na Constituição de 1988. Ou seja, a natureza das ações civis estaria 

prejudicada pela atuação substitutiva do Ministério Público em relação às 

associações, reeditando práticas paternalistas e tornando-se uma forma 

de populismo institucional. 

Posição próxima da defendida por Arantes (2002, p. 11-148), a 

partir de pesquisa acerca do novo desenho institucional do Ministério 

Público, pós-Constituição de 1988, destacando o crescente papel da 

instituição na defesa dos interesses transindividuais. Para o autor, o 

voluntarismo político, orientação ideológica dos membros do Ministério 

Público brasileiro na busca da afirmação do papel politizado da instituição, 

que também impulsionou as mudanças constitucionais da mesma, teria 

sido construído a partir da visão de uma sociedade civil incapaz de 

defender seus interesses e de instituições políticas insatisfatórias no 

cumprimento do seu papel representativo. O autor baseia sua tese na 

concepção de promotores e procuradores de que a sociedade brasileira 

seria “hipossuficiente”, identificada em pesquisa realizada com membros 

do Ministério Público, em estudo IDESP de 1997 e 1998.  

Arantes identifica os valores ideológicos do Ministério Público aos 

das elites dominadoras, que sempre agiram em sentido de tutelar a 

sociedade civil brasileira, excluindo a mesma do jogo político. 

Por outro lado, também foi desenvolvida uma ampla defesa do 

Ministério Público e de sua atuação na proteção dos direitos 
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transindividuais, a partir da idéia de que a instituição foi erigida, pela 

Constituição de 1988, como defensora desses interesses, em nome da 

sociedade brasileira, sendo essa posição a prevalente dentre aqueles que 

estudam a instituição, muitos deles membros do próprio Parquet.   

Vianna e Burgos (2002, p. 337-491), a fim de desmistificar essas 

críticas sobre pretenso tratamento tutelar que os membros do Ministério 

Público dispensam à sociedade, desenvolveram uma pesquisa sobre ações 

civis públicas, mas incorporaram a questão da instauração dos inquéritos 

civis, que podem dar origem às referidas ações, e verificaram que, nesse 

âmbito, pode ocorrer uma interligação funcional entre o Ministério Público 

e a sociedade civil, tornando as procuradorias um importante lugar de 

interlocução entre sociedade e Estado. Os mesmos autores também 

destacam o crescente número de proposições de ações civis públicas por 

entidades da sociedade civil organizada, na segunda metade da década de 

noventa.  

Para Vianna e Burgos, não existe uma relação paternalista ou de 

subordinação, mas um complexo sistema de complementaridade e 

interdependência entre os Poderes do Estado, mídia, cidadania organizada 

e indivíduos, na defesa de direitos coletivos, difusos e individuais 

homogêneos.  

Já, Lopes verifica, com a análise das ações civis públicas 

propostas na Justiça Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 1989-

1997, que é grande a predominância do Ministério Público como autor 
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desse tipo de ação, demonstrando ter a instituição maior capacidade de 

iniciá-las, com relação aos demais legitimados.  

Aponta que, ao contrário da realidade encontrada em pesquisa 

realizada por Mauro Capelletti e Bryant Garth sobre o acesso à justiça, na 

qual foram apontadas as associações civis como interlocutores mais 

eficientes na defesa dos direitos coletivos que instituições burocráticas 

como o Ministério Público, no Brasil, a instituição vem se tornando 

“vocalizadora” dessas demandas. Isso se daria, em especial, porque a 

sociedade civil brasileira não está tão organizada como em países de 

tradição democrática mais consolidada (LOPES, 1998, p. 136-149). 

Assim, o Ministério Público como instituição independente, pós-

Constituição de 1988, tornou-se um importante instrumento de 

accountability horizontal, visto que suas novas atribuições permitem-no 

fiscalizar políticas públicas do Estado. Ou seja, através da combinação de 

suas atribuições legais com uma postura pró-ativa e independente, o 

Ministério Público vem se tornando um instrumento de veiculação das 

demandas sociais, no Judiciário.  

Defende o autor que a independência do Ministério Público deve 

ser considerada causa imediata para sua prevalência em relação aos 

demais legitimados, na proposição das ações civil públicas. Inclusive, com 

a perda da legitimação de sua atuação direta do Executivo, os seus 

membros tenderiam a buscá-la, através de representação dos interesses 

sociais. Também enxerga o Ministério Público como um mecanismo 

redutor dos custos de organização para a busca da efetivação dos 
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interesses coletivos, pois diminui a necessidade de mobilização dos 

interessados individuais, maximizando a conflituosidade desses direitos, 

sendo possível que esse seja um motivo que leve as próprias associações 

a acionar a instituição, ao invés de buscar diretamente a defesa dos seus 

interesses.  

Assim, a combinação da necessidade de legitimidade do 

Ministério Público com a diminuição dos custos de organização que ele 

representa para a defesa dos direitos difusos, ambos aspectos decorrentes 

da independência da instituição, levam a que a mesma se torne um 

instrumento de efetivação desses  interesses. Essa situação seria 

potencializada caso o Ministério Público passasse a utilizar mais 

amplamente os inquéritos civis, pois as audiências públicas e colheitas de 

provas, o tornaria mais permeável a interesses de seguimentos menos 

organizados da sociedade (LOPES, 1998, p. 150-159).  

Agora, no tocante aos termos de ajustamento de conduta, Geisa 

Rodrigues também irá, por meio de pesquisa cuja abrangência foram 

aqueles celebrados nos períodos de setembro de 1992 a julho de 1998, 

junto às Procuradorias Regionais do Direito do Cidadão do Ministério 

Público Federal, destacar o papel do Ministério Público na defesa dos 

interesses sociais. 

Inicialmente, aponta que poucos foram os termos de 

ajustamento celebrados no período por esses órgãos do Ministério Público 

Federal de todo o Brasil; apenas 71 termos, em seis anos e meio, o que 

demonstra ainda falta de cultura de celebração dos mesmos entre os 
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membros da instituição, até pela novidade da legislação, destacando que 

se verificou um aumento progressivo do mesmo, visto que 81% desses 

foram celebrados entre o ano de 1997 e 1998 (RODRIGUES, 2006, p. 

243-265). As principais conclusões da pesquisa foram: 

A incidência da celebração dos ajustes passa a ser mais 
significativa na Instituição a partir de 1997, quando realizado o 
ajuste de conduta realmente é mais breve que a tutela judicial; 
permite alcançar resultados de difícil obtenção em processo 
judicial; em regra ocorre seu cumprimento espontâneo pelo 
compromissário; a maioria dos ajustes é motivada, mas peca pela 
ausência de publicidade; em geral são publicados nem em diário 
oficial (RODRIGUES, 2006, p. 301).    

 

Aponta que são os entes estatais os que mais figuram como 

transgressores das normas jurídicas referentes aos direitos 

transindividuais, ao invés de serem seus grandes patrocinadores. Mas, 

que, por outro lado, grande parte das investigações que geraram os 

termos, 50 delas, foi provocada por órgãos públicos e organizações não 

governamentais (RODRIGUES, 2006, p. 272-274). 

No caso do termo de ajustamento de conduta, apesar de não 

negar que a forma como esse é celebrado, com a definição de prazos e 

formas pelos órgãos legitimados, é discricionária, ou seja, são decisões de 

cunho político, pois, apesar de terem que estar de acordo com os 

parâmetros legais, esses são normalmente fluídos. Mas, não nega as 

vantagens de sua realização pelos chamados órgãos técnicos, como o 

Ministério Público, por estarem mais distantes das pressões políticas, ao 

contrário dos Poderes Executivo e Legislativo, e por serem mais difíceis de 

sofrerem manipulações, como nos caso dos particulares (RODRIGUES, 

2006, p. 138-139).  
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Percebe-se que argumentos muito próximos aos utilizados pelos 

neoconstitucionalistas, para defender a transferência das decisões 

políticas para o Poder Judiciário, são encontrados quando se argumenta 

que o Ministério Público é a instituição mais apta para salvaguardar os 

interesses coletivos da sociedade no Brasil; como aquele que defende que 

os particulares tendem a atuar de forma egoísta com a finalidade de fazer 

prevalecer seus interesses pessoais, devendo caber a uma instituição 

imparcial salvaguardar o bem de todos, ou seja, quando se está tratando 

de valores fundamentais, deve o ordenamento jurídico determinar uma 

instituição que garanta a defesa destes interesses sem depender da 

conveniência dos particulares (BURLE FILHO & MASCARENHAS FILHO, 

1985, p. 115). Como se depreende das palavras abaixo transcritas: 

... quando estão em jogo certos valores fundamentais da 
sociedade (e não mero interesses individuais), o ordenamento 
jurídico, para manter a inércia do Poder Judiciário, deve estar 
seguro de que o mencionado estímulo seja exercido. Não pode, 
pois, confiar dita tarefa aos particulares, que certamente atuariam 
ao sabor de suas conveniências. Deferiri-se-a, então, a um 
organismo próprio: o Ministério Público (PAES, 2003, p. 270).    

Assim como a questão de que os Poderes Executivo e Legislativo, 

por estarem envolvidos nos debates políticos, não teriam capacidade para 

salvaguarda dos interesses da sociedade. Afinal, o Ministério Público 

completaria o sistema de defesa dos interesses coletivos, pois como o 

Poder Judiciário deve se manter inerte para poder manter sua 

imparcialidade, é necessário existir uma outra instituição para realizar a 

sua provocação.   
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Inclusive, diante da resposta nem sempre positiva do Judiciário, 

bem como da demora nos processos judiciais, o Ministério Público tem 

buscado os meios extrajudiciais de realizar suas atividades, como é o caso 

do termo de ajustamento de conduta. 

Por fim, no último plano desta dissertação, será feito 

diretamente a relação entre o neoconstitucionalismo e o Ministério Público 

brasileiro, consolidando pontos já levantados ao longo do texto. 

 

3.2.2 A relação entre o neoconstitucionalismo e o Ministério Público 
brasileiro 

 

 

O intuito de fortalecer o Estado Democrático de Direito tornou o 

ordenamento jurídico brasileiro mais permeável aos ideais 

neoconstitucionalistas, como já apontado em termos gerais, sendo que, 

neste ponto, será destacado em relação especificamente ao Ministério 

Público. 

O Ministério Público brasileiro assumiu a função de defender os 

direitos das ditas minorias frente às maiorias. A instituição reforça o 

sistema de valorização (concretização) dos direitos fundamentais fora das 

instâncias de deliberação política, estabelecendo, inclusive, novas funções 

de controle que terminam exercendo um importante papel de limitar o 

campo das decisões do Poder Legislativo e Executivo. 
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É possível entender que a atual configuração do Ministério 

Público, muito posterior à Separação dos Poderes, não poderia se alinhar 

a essa rígida teoria (PAES, 2003, p. 200), situação semelhante a que 

também é alegada com relação aos tribunais constitucionais europeus, e, 

conforme destaca Fábio Kerche, a própria existência do Ministério Público 

configura 

... o reconhecimento, por um lado, de que somente os clássicos 
instrumentos de checks and balances – Poderes de Estado 
limitando Poderes de Estado – não seriam suficientes. A 
complexidade do Estado contemporâneo fez surgir órgãos 
especializados e auxiliares dos Poderes de Estado, não previstos 
na teoria clássica da democracia liberal, para limitar abusos de 
atores estatais... (2002, p.81). 

Para o neoconstitucionalismo, como já destacado, a constituição 

é a própria consagração do Estado de Direito, a partir da imposição do 

princípio da legalidade em todos os níveis, e, no Brasil, coube também ao 

Ministério Público a tarefa de garantir que o programa político 

determinado na Constituinte fosse concretizado, através do 

acompanhamento das políticas públicas do Estado, mesmo que esse seja 

extremamente contraditório, pois não se conseguiu determinar uma linha 

única no processo de elaboração de nossa Carta Constitucional. 

Se para os neoconstitucionalistas, o respeito aos direitos 

fundamentais e a outros limites constitucionalmente estabelecidos apenas 

é garantido porque ao Poder Judiciário foi entregue a guarda da 

constituição, nada mais cômodo do que não depender, nem das 

instituições políticas, nem da população em geral, para provocar o 

Judiciário para a concretização dessa tarefa, determinando-se que uma 
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instituição do próprio Estado, com todas as garantias de independência, 

assumisse essa atividade.  

Como o Poder Judiciário, o Ministério Público é considerado órgão 

mais alheio aos confrontos políticos cotidianos, pois ambos são instâncias 

cuja legitimidade não depende do voto direto dos eleitores, órgãos 

contramajoritários, mas advém diretamente da Constituição e de suas 

ações, bem como menos passível de manipulações, devido ao numero de 

garantias que seus membros incorporaram por meio da Constituinte. 

É totalmente aplicável ao Ministério Público o discurso de que as 

suas atribuições ampliaram ou proporcionaram a criação de um novo 

espaço público, desvinculado das clássicas instituições político-

representativas, pois seu papel de “interlocutor da sociedade” com o 

Estado proporcionaria uma nova forma de participação política. Reforça, 

assim, a chamada “soberania complexa”, já apontada anteriormente, que 

é composta pela “cidadania política formal”, ligada à política eleitoral e aos 

procedimentos democráticos, e a “cidadania social”, visto que a 

procedimentalização da aplicação da lei, no âmbito do Judiciário, é 

facilitada através da ação da instituição. 

É paradoxal a defesa de que quanto mais democrático seja o 

regime de um país, mas forte é o Ministério Público (PAES, 2003, p. 306), 

mesmo porque, em países com tradição democrática muito mais 

arraigada, a instituição não possui uma atribuição tão ampliada como a 

brasileira. Afinal, seria mais democrática uma estrutura na qual a 
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sociedade civil é desestimulada a participar diretamente da defesa de seus 

interesses?  
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CONCLUSÃO 

 

 

A tentativa de caracterizar o neoconstitucionalismo permitiu o 

definir como uma corrente do direito, apesar das dificuldades apontadas 

ao longo do trabalho, que se desenvolveu no pós-II Guerra Mundial cujo 

objetivo era fortalecer os sistemas jurídicos a fim de evitar a ascensão de 

novos regimes autoritários, sendo possível determinar como seus 

principais pilares a questão dos limites substanciais às decisões da 

maioria, que vão acabar gerando a problemática da ligação entre Direito e 

Moral, e a juridicização dos conflitos políticos, em especial, por meio da 

instituição de um Tribunal Constitucional.  

A importância de transferir às instancias judiciais a salvaguarda 

da constituição é relacionada à questão de, sendo estas mais alheias às 

disputas políticas, por não possuírem sua legitimidade diretamente 

adquirida por meio das disputas eleitorais, poderem realizar essa tarefa 

com maior imparcialidade. Além do mais, se à própria maioria coubesse 

resguardar o ordenamento jurídico que a impõem limites, ela não resistiria 

em tomar decisões que transgredissem o texto magno.   

Contudo, o neoconstitucionalismo deve ser entendido como uma 

verdadeira ideologia do direito que, tal qual o positivismo, esconde por 

trás da pretensa neutralidade dos operadores jurídicos uma verdadeira 

disputa de poder, a fim de que as decisões políticas mais importantes e 

controversas na sociedade sejam transferidas para o âmbito Judiciário, 
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talvez com menos custo político do que as decisões tomadas em 

instâncias participativas.  

Além do mais, a ideologia neoconstitucional também pode ser 

utilizada como um mecanismo de manutenção do status quo, por criar a 

ilusão de que problemas sociais poderão ser resolvidos através de 

instâncias judiciais, induzindo a desmobilização da população na luta de 

melhorias no âmbito da chamada política tradicional, o que reforça a 

função simbólica da constituição, sobretudo em países como o Brasil, onde 

tradicionalmente o ordenamento jurídico não possui alto grau de 

efetividade.  

Como os países da Europa que decidiram reforçar seus 

ordenamentos jurídicos, determinando maiores poderes para as instâncias 

judiciais, depois de momentos de exceção, ditaduras e guerras, o Brasil, 

com o fim do período militar, também tentou tornar seu sistema político 

mais estável através do direito.  

Como é sabido, o regime militar foi marcado por um sistemático 

abuso do Poder Público. Como reação da sociedade civil organizada, bem 

como dos grupos políticos, durante o processo de reabertura, houve um 

estimulo à incorporação ou reforço de mecanismos que salvaguardasse a 

democracia e os direitos fundamentais como as cláusulas pétreas, o 

controle de constitucionalidade e as mudanças institucionais do Ministério 

Público.  

Contudo, como visto, a Constituição de 1988 cumpre ainda 

funções eminentemente simbólicas, pois, apesar de ter retomado o 
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discurso do constitucionalismo de orientação social democrática, 

importando para o país os institutos mais avançado do direito 

constitucional anglo-saxão e, sobretudo, europeu do pós-II Guerra 

Mundial, até o momento atual, não se processaram grandes mudanças 

sociais, permanecendo os altos índices de desigualdades sociais no país. 

             É verdade que o Brasil entra numa nova fase podendo ser 

considerado formalmente um ordenamento constitucionalizado, de acordo 

com os princípios do neoconstitucionalismo. Porém, apesar da 

Constituição de 1988 consagrar direitos fundamentais, tendo como escopo 

a valorização das instituições judiciais, em especial, do Ministério Público, 

permanecem, na prática, baixos índices de eficácia de suas normas.  

O Ministério Público pode ser entendido como a grande novidade 

da Constituinte nessa seara, sendo chamado a agir em novas áreas, 

sobretudo, no tocante à proteção dos direitos e interesses 

constitucionalmente previstos, tendo conquistado, em paralelo, autonomia 

administrativa e independência funcional e prerrogativas, antes exclusivas 

dos membros do Poder Judiciário.  

Afinal, as amplas atribuições do Ministério Público de proteção 

dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos permitem que 

questões tradicionalmente decididas por agentes políticos sejam 

encaminhadas ao Judiciário e, inclusive, contribuem de forma decisiva 

para a judicialização da política, no caso brasileiro, pois, sendo o Judiciário 

um órgão inerte, o Ministério Público se torna responsável pela seleção de 

casos a serem judicializados.  
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Assim, verifica-se que o arcabouço constitucional, legal, 

doutrinário e jurisprudencial no tocante ao Ministério Publico é condizente 

com a principal característica do neoconstitucionalismo: a defesa da 

constitucionalização do ordenamento jurídico através das instituições 

judiciais.  

Os mesmos questionamentos feitos com relação ao 

neoconstitucionalismo poderão ser realizados em relação, 

especificamente, ao Ministério Público, pois essa instituição fecharia o ciclo 

da judicialização da constituição.  

Mesmo que não caiba ao Ministério Público a decisão das causas, 

inclusive, sendo esse um dos poucos mecanismos de controle da 

instituição, a seleção das matérias serão judicializadas e a apresentação 

da interpretação da mesma pelo membro da instituição permite que seu 

entendimento sobre os direitos fundamentais, porta de entrada para 

entendimentos morais no Direito, seja justamente aquilo que determina 

os juristas ligados à instituição.  

A abertura valorativa dessas normas faz com que as opções da 

instituição prevaleçam, diante dos vários caminhos possíveis para a sua 

consagração. A vagueza dos princípios constitucionais, juntamente com a 

inexistência de uma moral objetivamente reconhecida, que possibilita uma 

maior discricionariedade de ação dos juízes, também permite uma ação 

mais livre do Ministério Público, especialmente, na esfera extra-judicial na 

qual não existe se quer o envolvimento do Judiciário. 
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Percebe-se também, entre aqueles que estudam a instituição, a 

propagação da idéia de que o Ministério Público deve defender os direitos 

da sociedade, porque seus membros expressariam suas opiniões de uma 

forma livre e desinteressada, enquanto as decisões dos cidadãos estão 

relacionadas aos seus interesses normalmente egoísticos, e que as 

instâncias majoritárias não têm condições de concretizar os mandamentos 

constitucionais, pois estão envolvidas com o jogo político cotidiano.  

É inegável que como o Ministério Público tem uma melhor 

estrutura organizacional, goza de um grande número de prerrogativas, 

além de facilidades processuais, como, por exemplo, o não pagamento de 

custas, tem mais facilidade em litigar em juízo, diminuindo os custos de 

mobilização que uma associação civil, por exemplo, precisa realizar para 

defender os interesses transindividuais. Essas facilidades levam a própria 

sociedade procurar a instituição com a finalidade de resguardar esses 

interesses, como apontado na pesquisas de Lopes (1998) e Vianna e 

Burgos (2002).  

Contudo, esse modelo adotado pelo Brasil desestimula a busca 

direta do cidadão por seus direitos. É uma opção política que foi assumida 

na própria Constituinte e durante a aprovação da legislação 

infraconstitucional, para resguardar direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, na qual foi privilegiada uma instituição do Estado em 

detrimento da sociedade civil organizada e que pode desestimular a 

construção de uma práxis de uma cidadania ativa no país, um retrato da 

política tradicional brasileira que utiliza instrumentos para reforçar o papel 
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do Estado como agente privilegiado nas relações sociais, aspecto 

paternalista, podendo ainda ser fruto do período getulista (KERCHE, 1999, 

p. 69), bem como, como visto, da visão de que a sociedade brasileira é 

incapaz de defender seus interesses e que as instituições políticas 

tradicionais devem ser desacreditadas (Arantes, 2002, p. 15-21), e que a 

defesa de interesses socialmente relevantes precisa de uma instituição 

para protegê-los já que a população brasileira teria dificuldade nessa 

tarefa (LOPES, 1998, p. 67-96). 

A ideologia criada em torno do Ministério Público vem 

consolidando a imagem de que a instituição é uma super-instância de 

resolução de conflitos, que irá solucionar os problemas brasileiros, 

baseada em uma super-estimação de atributos formais do Ministério 

Público, em detrimento do jogo de forças políticas reais da sociedade em 

nosso país. 

Boa parte da doutrina sobre a instituição é realizada por seus 

membros, que criam explicações racionais para todo o sistema. Serão eles 

mesmos que irão adaptar aquilo que foi desenvolvido teoricamente às 

vicissitudes dos casos concretos, efetivando a eficácia simbólica do 

trabalho de racionalização do direito, que permite que as decisões 

jurídicas, apesar de arbitrárias, pois dotadas de ampla discricionariedade, 

sejam consideradas legítimas, conforme o modelo apontado de Bourdieu 

(1986) no tocante aos teóricos do direito em geral. 

Assim, o Ministério Público é uma instância totalmente 

condizente com o modelo do neoconstitucionalismo, por estar alicerçado 
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em uma verdadeira ideologia do direito, que esconde por trás da pretensa 

neutralidade dos operadores jurídicos, uma verdadeira disputa de poder, a 

fim de que as decisões políticas mais importantes e controversas na 

sociedade sejam transferidas para o âmbito das instituições judiciais, não 

necessariamente do Poder Judiciário, pois, inclusive, o alargamento das 

atividades extra-judiciais da instituição permite que, teoricamente, ela 

diretamente interfira nas questões políticas.   

Assim, diante da falta de números sobre o impacto das ações do 

Ministério Público no tocante à maior efetividade do ordenamento jurídico 

brasileiro79, o discurso da instituição pode apenas reforçar status quo, por 

criar a ilusão de que problemas sociais estão sendo resolvidos ou poderão 

ser resolvidos através de instâncias judiciais, reforçando o papel simbólico 

das constituições brasileiras, que historicamente sofrem de falta de 

eficácia crônica. Na mesma direção, pode dificultar a consolidação de uma 

cidadania ativa em nosso país, pois subverte a função da própria defesa 

dos direitos transindividuais cuja finalidade é o envolvimento direto da 

sociedade civil organizada na busca de seus direitos. 

 Estudos levantando dados empíricos sobre a atuação do 

Ministério Público em âmbito civil fazem-se necessários, pois ainda pouco 

se sabe dos resultados de atuação da instituição em termo dos impactos 

 
79 Em recente diagnóstico do Ministério Público dos Estados realizado pelo Ministério da 
Justiça em parceria com o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais e Conamp por 
meio dos consultores Maria Tereza Sadek e Fernão Dias de Lima não foram apontados 
dados sobre a atividade fim da instituição, essa falta séria foi justificada devido à “falta 
de instrumentos e de procedimentos de controle desses dados, verificados na maioria 
dos Estados pesquisados. Soma-se a esse fato a adoção de critérios muito diferentes 
entre as instituições que realizam esse controle, o que inviabiliza a comparação ou a 
compilação com os dados de outros Estados” (2006, p. 27). 
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de suas ações. Bem como, torna-se importante o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a forma como se vem desenvolvendo a interligação do 

Ministério Público com a sociedade civil, visto que este espaço pode 

efetivamente representar um novo locus político democrático ou a 

reprodução de práticas tutelares do Estado frente à sociedade brasileira. 

Em especial, é imprescindível que sejam realizados trabalhos 

relativos a atuação do Ministério Público em âmbito extrajudicial, afinal, 

diante da desnecessidade de procurar o Judiciário para implementar os 

direitos transindividuais, pode a instituição atuar de forma ainda mais 

livre.   

Questões que, infelizmente, não foram possíveis de ser tocadas 

nesse trabalho diante das limitações de tempo, de metodologia, bem 

como das escolhas teóricas que se fizeram necessárias. 

Esse tipo de pesquisa irá possibilitar uma mudança de postura na 

própria ciência jurídica brasileira, como se depreende das palavras de 

Antonio Carlos Bigonha, atual presidente da Associação Nacional dos 

Procuradores da República: 

Parece que a Ciência do Direito, por sua feição dogmática, impõe 
ao profissional da Justiça verdadeira repulsa a qualquer 
interferência empírica em seu discurso e universo, o que nos leva 
a preencher com palavras o espaço deixado pela ausência dos 
indicadores (2007). 

E o mesmo conclui: 

É passada a hora de fazer um diagnóstico objetivo dos problemas 
da Justiça, para que cada instituição tenha claro qual é sua 
missão. Com menos palavras e mais números, o que implica 
introduzir a cultura da mensuração do trabalho e da prestação de 
contas em nossas atividades diárias (2007). 
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Por fim, importante deixar claro que não se nega a importância 

do Ministério Público para a configuração do ordenamento jurídico 

brasileiro pós-Constituição de 1988, nem para a defesa dos interesses da 

sociedade, nem como importante mecanismo de controle das demais 

instituições políticas brasileiras, ou para o fortalecimento do Estado 

Democrático de Direito. Inclusive, o grande desafio em tratar criticamente 

dessa instituição está na originalidade de sua configuração em nosso país, 

o curto período do seu desenvolvimento, em relação aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, além da mística que se construiu em 

torno da mesma e dos poucos trabalhos que foram desenvolvidos sobre a 

matéria, visto que ainda pode ser considerado recente o interesse que o 

órgão vem despertando nos pesquisadores. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO I: Quadro comparativo do Ministério Público nas Constituições 
brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. 
 

 

 

Ano Texto das Constituições Mudanças  
1824 Art. 48. No Juizo dos crimes, cuja accusação não pertence á 

Camara dos Deputados, accusará o Procurador da Corôa, e 
Soberania Nacional. 

Não faz referência à 
instituição, apenas ao 
Procurador da Coroa e 
Soberania Nacional.  

1891 Art. 58;  
§ 2º - O Presidente da República designará, dentre os 
membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral 
da República, cujas atribuições se definirão em lei. 

Nenhum avanço em termos 
de independência ou 
atribuições.  
Só determina que o 
Presidente nomeie, entre os 
membros do STF, o 
Procurador-Geral da 
República. 
Os membros do Supremo 
Tribunal Federal eram 
nomeados pelo Poder 
Executivo, após aprovação do 
Senado, tendo como 
requisitos serem cidadãos de 
notável saber e reputação, 
elegíveis para o Senado. 

1934 CAPÍTULO VI 
Dos Órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais 

SEÇÃO I 
Do Ministério Público 

Art 95 - O Ministério Público será organizado na União, no 
Distrito Federal e nos Territórios por lei federal, e, nos 
Estados, pelas leis locais.  
§ 1º - O Chefe do Ministério Público Federal nos Juízos 
comuns é o Procurador-Geral da República, de nomeação do 
Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, 
dentre cidadãos com os requisitos estabelecidos para os 
Ministros da Corte Suprema. Terá os mesmos vencimentos 
desses Ministros, sendo, porém, demissível ad nutum . 
2º - Os Chefes do Ministério Público no Distrito Federal e nos 
Território serão de livre nomeação do Presidente da 
República dentre juristas de notável saber e reputação 
ilibada, alistados eleitores e maiores de 30 anos, com os 
vencimentos dos Desembargadores.  
§ 3º - Os membros do Ministério Público Federal que sirvam 
nos Juízos comuns, serão nomeados mediante concurso e só 
perderão os cargos, nos termos da lei, por sentença 
judiciária, ou processo administrativo, no qual lhes será 
assegurada ampla defesa.  
Art 96 - Quando a Corte Suprema declarar inconstitucional 
qualquer dispositivo de lei ou ato governamental, o 
Procurado Geral da República comunicará a decisão ao 
Senado Federal para os fins do art. 91, nº IV, e bem assim à 

Primeira vez que o Ministério 
Público ganha status de 
órgão constitucional. 
É colocado em capitulo 
independente dos Três 
Poderes, como órgão de 
cooperação das atividades 
governamentais, junto com o 
Tribunal de Contas e os 
conselhos técnicos. 
O Procurador-Geral da 
República é indicado pelo 
Presidente da República, mas 
deve ter seu nome aprovado 
pelo Senado. Contudo, o 
Chefe da instituição continua 
demissível ad nutum. 
Os requisitos para a 
nomeação do Procurador-
Geral da República são os 
mesmos dos Ministros da 
Corte Suprema: ser brasileiro 
nato, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, 
alistados eleitores, não 
devendo ter, salvo os 
magistrados, menos de trinta 
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autoridade legislativa ou executiva, de que tenha emanado a 
lei ou o ato.  
Art 97 - Os Chefes do Ministério Público na União e nos 
Estados não podem exercer qualquer outra função pública, 
salvo o magistério e os casos previstos na Constituição. A 
violação deste preceito importa a perda do cargo.  
Art 98 - O Ministério Público, nas Justiças Militar e Eleitoral, 
será organizado por leis especiais, e só terá na segunda, as 
incompatibilidades que estas prescrevem.  

e cinco nem mais de sessenta 
e cinco anos de idade. 
Os membros do Ministério 
Público passam a ser 
nomeados mediante concurso 
público e apenas perdem o 
cargo por sentença ou por 
processo administrativo, 
ganhando muito em 
estabilidade.  

1937 Art 99 - O Ministério Público Federal terá por Chefe o 
Procurador-Geral da República, que funcionará junto ao 
Supremo Tribunal Federal, e será de livre nomeação e 
demissão do Presidente da República, devendo recair a 
escolha em pessoa que reúna os requisitos exigidos para 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.  

Retrocesso na 
regulamentação 
constitucional da instituição, 
pois volta apenas a ser citado 
o Procurador-Geral da 
República, de livre nomeação 
e demissão do Presidente da 
República.  
Os requisitos para a 
nomeação do Procurador-
Geral da Republica eram ser 
brasileiro nato, de notável 
saber jurídico e reputação 
ilibada, não devendo ter 
menos de trinta e cinco nem 
mais de cinqüenta e oito anos 
de idade. 

1946 TÍTULO III 
Do Ministério Público 

Art 125 - A lei organizará o Ministério Público da União, junto 
a Justiça Comum, a Militar, a Eleitoral e a do Trabalho.  
Art 126 - O Ministério Público federal tem por Chefe o 
Procurador-Geral da República. O Procurador, nomeado pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal, dentre cidadãos com os requisitos indicados 
no artigo 99, é demissível ad nutum . 
Parágrafo único - A União será representada em Juízo pelos 
Procuradores da República, podendo a lei cometer esse 
encargo, nas Comarcas do interior, ao Ministério Público 
local.  
Art 127 - Os membros do Ministério Público da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios ingressarão nos cargos 
iniciais da carreira mediante concurso. Após dois anos de 
exercício, não poderão ser demitidos senão por sentença 
judiciária ou mediante processo administrativo em que se 
lhes faculte ampla defesa; nem removidos a não ser 
mediante representação motivada do Chefe do Ministério 
Público, com fundamento em conveniência do serviço.  
Art 128 - Nos Estados, a Ministério Público será também 
organizado em carreira, observados os preceitos do artigo 
anterior e mais o principio de promoção de entrância a 
entrância.  
 

O Ministério Público passa a 
constar em título próprio.  
A regulamentação da 
Constituição de 1934 é 
retomada, tendo, contudo, 
sido agregada, entre as 
garantias dos membros da 
instituição, a inamovibilidade. 
O Procurador-Geral da 
República volta a precisar ter 
seu nome aprovado pelo 
Senado, apesar de ainda ser 
demissível ad nutum. 
Os requisitos para a 
nomeação do Procurador- 
Geral da República era ser 
brasileiro nato, maior de 
trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 
Define parâmetros para a 
organização do Ministério 
Publico dos Estados, 
determinando que esses 
devam ser organizados em 
carreira, bem como se 
determina a forma de 
promoção.  

1967 CAPÍTULO VIII 
Do Poder Judiciário 

SEÇãO IX 
Do Ministério Público 

Art 137 - A lei organizará o Ministério Público da União junto 
aos Juizes e Tribunais Federais.  
Art 138 - O Ministério Público Federal tem por Chefe o 
Procurador-Geral da República, o qual será nomeado pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal, dentre cidadãos com os requisitos Indicados 
no art. 113, § 1º.  
§ 1º - Os membros do Ministério Público da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios ingressarão nos cargos iniciais de 
carreira, mediante concurso público de provas e títulos. Após 
dois anos de exercício, não poderão ser demitidos senão por 
sentença judiciária, ou em virtude de processo administrativo 

Com o Regime Militar, o 
Ministério Público passa a 
constar no capítulo do Poder 
Judiciário. 
A forma de nomeação do 
Procurador-Geral da 
República, bem como os 
requisitos que devem ser 
seguidos para a sua escolha 
são os mesmos da 
Constituição de 1946. 
Continua a exigência de 
concurso publico para o 
ingresso na carreira, assim 
como as demais garantias 
também constantes já no 
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em que se lhes faculte ampla defesa; nem removidos, a não 
ser mediante representação do Procurador-Geral, com 
fundamento em conveniência do serviço.  
§ 2º - A União será representada em Juízo pelos 
Procuradores da República, podendo a lei cometer esse 
encargo, nas Comarcas do interior, ao Ministério Público 
local.  
Art 139 - O Ministério Público dos Estados será organizado 
em carreira, por lei estadual, observado o disposto no 
parágrafo primeiro do artigo anterior.  
Parágrafo único - Aplica-se aos membros do Ministério 
Público o disposto no art. 108, § 1º, e art. 136, § 4º.  

Texto de 1946. 
 

1969 CAPÍTULO VII 
DO PODER EXECUTIVO 

Seção VII 
Do Ministério Público 
Art. 94. A lei organizará o Ministério Público da União junto 
aos juízes e tribunais federais. 
Art. 95. O Ministério Público federal tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 
República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada. 
§ 1° Os membros do Ministério Público da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios ingressarão nos cargos iniciais de 
carreira, mediante concurso público de provas e títulos; após 
dois anos de exercício, não poderão ser demitidos senão por 
sentença judiciária ou em virtude de processo administrativo 
em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos a não 
ser mediante representação do Procurador-Geral, com 
fundamento em conveniência do serviço. 
§ 2° Nas comarcas do interior, a União poderá ser 
representada pelo Ministério Público estadual. 
Art. 96. O Ministério Público dos Estados será organizado em 
carreira, por lei estadual, observado o disposto no § 1° do 
artigo anterior. 
Art. 96. O Ministério Público dos Estados será organizado em 
carreira, por lei estadual. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 7, de 1977)
Parágrafo único. Lei complementar, de iniciativa do 
Presidente da República, estabelecerá normas gerais a serem 
adotadas na organização do Ministério Público Estadual, 
observado o disposto no § 1º do artigo anterior. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977)

O Ministério Público é 
transferido para o Poder 
Executivo, sem outra 
mudança substancial em sua 
regulação.  
Contudo, foi através da 
emenda constitucional n° 7, 
de 1977, que foi possível a 
aprovação da Lei 
Complementar n° 40, 
primeira Lei Orgânica do 
Ministério Público, que trouxe 
grandes avanços em termos 
organizativos, de atribuições 
e garantias para a instituição. 

1988 CAPÍTULO IV 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

Seção I 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 
§ 2º - Ao Ministério Público é assegurada autonomia 
funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no 
art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de 
seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre 
sua organização e funcionamento. 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional 
e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, 
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus 
cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas ou de provas e títulos, a política 
remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua 
organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva 

Através de uma breve análise 
do texto aprovado na 
Constituinte de 1987-1988, 
em paralelo com as 
Constituições anteriores, bem 
como com a legislação 
ordinário e a Carta de 
Curitiba, percebe-se que já 
na Lei Complementar n° 40, 
de 1981, LC n° 40/81, a 
primeira Lei Orgânica do 
Ministério Público, constava o 
órgão como instituição 
permanente e essencial à 
função jurisdicional do 
Estado. Na mesma, também 
os objetivos de defesa da 
ordem jurídica e os 
interesses sociais 
indisponíveis estavam 
presentes. A Constituição 
Federal de 1988 apenas 
agregou ao seu texto a 
defesa do regime 
democrático, de acordo com 
proposta da Carta de Curitiba 
de 1986, e, assim, adaptou 
aquilo que já constava na LC 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc07-77.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc07-77.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc07-77.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc07-77.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art14
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proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de 
diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para 
fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os 
valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de 
acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for 
encaminhada em desacordo com os limites estipulados na 
forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes 
necessários para fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não 
poderá haver a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, 
mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 128. O Ministério Público abrange: 
I - o Ministério Público da União, que compreende: 
a) o Ministério Público Federal; 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 
II - os Ministérios Públicos dos Estados. 
§ 1º - O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 
República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e 
cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria 
absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 
dois anos, permitida a recondução. 
§ 2º - A destituição do Procurador-Geral da República, por 
iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 
§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 
Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes 
da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 
Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução. 
§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito 
Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação 
da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei 
complementar respectiva. 
§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja 
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 
cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus 
membros: 
I - as seguintes garantias: 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo 
perder o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado; 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 
mediante decisão do órgão colegiado competente do 
Ministério Público, por voto de dois terços de seus membros, 
assegurada ampla defesa; 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 
mediante decisão do órgão colegiado competente do 
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à 
remuneração, o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, 
III, 153, § 2º, I; 
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 
4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, 
III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)
II - as seguintes vedações: 
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

n° 40/81, aprovada em pleno 
Regime Militar, ao novo 
contexto político brasileiro de 
recente democratização.  
A LC n° 40/81 determinava a 
autonomia administrativa e 
financeira, inclusive, com 
orçamento próprio para os 
Ministérios Públicos 
Estaduais, a Carta de Curitiba 
agregou a autonomia 
funcional e essas três 
autonomias (funcional, 
administrativa e financeira) 
constaram no texto aprovado 
na Constituinte de 1987-1988 
para toda a instituição. 
No tocante aos princípios 
institucionais, a única 
diferença entre a LC n° 40/81 
e a Constituição foi que, ao 
invés de colocar que esses 
seriam o da unidade, 
indivisibilidade e autonomia 
funcional, o texto 
constitucional colocou os da 
unidade, indivisibilidade e 
independência funcional, até 
porque a autonomia funcional 
tinha sido garantida em outra 
parte, como já visto.  
A LC n° 40/81 determinava 
como funções institucionais 
do Ministério Público a 
promoção da observância e 
execução da Constituição, 
das leis, assim como da ação 
penal pública e da ação civil 
pública. Importante destacar 
que sequer havia ainda lei 
que regulasse a ação civil 
publica, o que só ocorreu 
quatro anos depois, com a 
Lei 7.347/85 que, apesar de 
ter ampliado os legitimados 
para a propositura da ação, 
colocou a instituição em 
posição privilegiada, por 
garantir o inquérito civil com 
exclusividade à mesma.  
Já em 1965, com AI n°2, o 
Procurador-Geral da 
República passou a poder 
argüir a inconstitucionalidade 
da Lei, bem como a 
Constituição de 1969 
introduziu a chamada Ação 
Direta de 
Inconstitucionalidade 
interventiva, também de 
titularidade desse mesmo 
agente. Na Carta da Curitiba, 
ainda constava como função 
exclusiva do Ministério 
Público a propositura da Ação 
Direta de 
Inconstitucionalidade, 
monopólio que foi quebrado 
na Constituinte, onde foi 
ampliado o rol de legitimados 
para essa ação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art128
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art128
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art128�5ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art128�5ic
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honorários, percentagens ou custas processuais; 
b) exercer a advocacia; 
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função pública, salvo uma de magistério; 
e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções 
previstas na lei. 
e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto 
no art. 95, parágrafo único, V. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou 
representação para fins de intervenção da União e dos 
Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos 
de sua competência, requisitando informações e documentos 
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na 
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas. 
§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis 
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas 
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e 
na lei. 
§ 2º - As funções de Ministério Público só podem ser 
exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 
comarca da respectiva lotação. 
      § 3º - O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, e 
observada, nas nomeações, a ordem de classificação. 
      § 4º - Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o 
disposto no art. 93, II e VI. 
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas 
por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca 
da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da 
instituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 
três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o 
disposto no art. 93. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

Ainda na Constituição de 
1934, os membros do 
Ministério Público passaram a 
ser nomeados mediante 
concurso público e apenas 
perdiam o cargo, após dois 
anos de serviço, ou por 
sentença, ou por processo 
administrativo. A garantia da 
inamovibilidade é agregada 
no texto de 1946. Todas 
essas garantias constam nos 
textos seguintes, 1967 e 
1969, mas a Carta de 
Curitiba avança nesse 
aspecto, propondo a 
vitaliciedade, que consiste 
em, após dois anos, o 
membro do Ministério Público 
não poder perder o cargo 
senão por sentença judiciária, 
bem como a irredutibilidade 
de vencimentos e paridade 
com os dos órgãos judiciários 
correspondentes. A 
Constituição de 1988 
consagrou a inamovibilidade, 
vitaliciedade e irredutibilidade 
de vencimentos, mas, ao 
contrário do projeto da Carta 
de Curitiba, não garantiu a 
paridade dos subsídios com a 
magistratura. Determinou 
também que as funções do 
Ministério Público apenas 
pudessem ser realizadas 
pelos integrantes da carreira. 
No tocante às vedações, a 
proibição da advocacia, até à 
Constituição Federal de 1988, 
apenas se aplicava aos 
membros dos Ministérios 
Públicos Estaduais; contudo a 
Carta de Curitiba já propõe 
tal vedação a todos os 
membros da categoria, o que 
foi determinado pela 
Constituinte de 1987-1988, 
apesar de ter permitido, 
através do Ato de Disposições 
Transitórias, art. 29, § 3°, 
que os membros do 
Ministério Público Federal que 
já estavam na carreira 
pudessem optar pelo regime. 
Na Carta de Curitiba, 
constava, como exceção à 
exclusividade de exercício da 
função de membro do 
Ministério Público, a 
possibilidade de exercer 
cargo público eletivo, 
administrativo de excepcional 
relevância ou de magistério. 
O constituinte foi mais 
exigente nessa matéria, 
apenas permitindo que os 
membros do Ministério 
público pudessem acumular o 
magistério com suas 
atividades; abria exceção, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art128�5iie.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art128�5iie.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art128�5iif
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art128�6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art128�6
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art129
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§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será 
imediata. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção 
pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público 
compõe-se de quatorze 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: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)
I o Procurador-Geral da República, que o preside; 
II quatro membros do Ministério Público da União, 
assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;  
III três membros do Ministério Público dos Estados; 
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e 
outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil; 
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 
pelo Senado Federal. 
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público 
serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na 
forma da lei.  
§ 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 administrativas, 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 recondução, 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; 
III requisitar e designar membros do Ministério Público, 
delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos 
do Ministério Público. 
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. 
§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do 

acordo com os parâmetros 
legais, sobre exercício de 
atividades político-
partidárias, mas essa 
possibilidade foi totalmente 
excluída com a EC/45. 
Apesar Constituição de 1969 
determinar que o Procurador- 
Geral da República fosse 
nomeado pelo Presidente da 
República, a LC 40/81 deu 
liberdade que, no Ministério 
Público dos Estados, o Chefe 
de cada um desses, o 
Procurador-Geral de Justiça, 
fosse nomeado pelo 
Governador do Estado, mas 
nos termos da lei estadual, o 
que gerou diferentes 
procedimentos de acordo 
com a realidade política de 
cada Estado. Inclusive, em 
alguns, passou-se a adotar o 
modelo de lista tríplice 
elaborada através de votação 
na categoria, que foi, 
posteriormente, adotado na 
Constituinte. 
A Carta de Curitiba ainda 
propunha a nomeação do 
Procurador-Geral da 
República pelo Presidente da 
República, depois de 
aprovada a escolha pelo 
Senado Federal, sem se quer 
restringir que este fosse 
obrigatoriamente integrante 
da carreira, o que foi 
determinado na Constituição 
de 1988. A forma de 
destituição acolhida pela 
Constituinte foi diferente, 
enquanto que, no projeto 
enviado pelo Ministério 
Público, previa que o 
Procurador-Geral somente 
poderia ser destituído em 
caso de abuso de poder ou 
omissão grave no 
cumprimento dos deveres do 
cargo, por deliberação do 
Colégio Superior, pelo voto 
mínimo de dois terços; o 
texto aprovado determinou 
que a forma de destituição do 
Procurador-Geral da república  
dar-se-ia por solicitação do 
Presidente, mas deveria ser 
aprovado pelo Senado. 
Então, a Constituição de 
1988, apesar de manter a 
escolha do Procurador-Geral 
da República sob o manto do 
Presidente, com a aprovação 
de órgão do Legislativo, 
extingüiu a demissão ad 
nutum. 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art129
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art129
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art2


 174

                             

Ministério Público, competentes para receber reclamações e 
denúncias de qualquer interessado contra membros ou 
órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços 
auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional 
do Ministério Público. 
 

 

Fontes: As Constituições brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 
1967, 1969 e 1988. 
 

 

 

Anexo II: Quadro comparativo do projeto do Ministério Público, Carta de 
Curitiba, enviado para a Constituinte e a Constituição brasileira de 1988. 
 

 

Carta de Curitiba CF/88* 
Art. 1º O Ministério Público, instituição permanente do 
Estado, é responsável pela defesa do regime democrático e 
do interesse público, velando pela observância da 
Constituição e da ordem jurídica. 

Art. 127. O Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
 

Art. 2º Ao Ministério Público fica assegurada autonomia 
funcional, administrativa e financeira com dotacão 
orçamentária própria e global. 
§ 1º Compete ao Ministério Público dispor sobre sua 
organização e funcionamento bem como sobre seus serviços 
auxiliares, provendo-lhes os cargos e funções. 
§ 2º O numerário correspondente às dotações destinadas ao 
Ministério Público será entregue no início de cada trimestre, 
em quotas estabelecidas na programação financeira do 
Tesouro, com participação igual a um quarto, no mínimo, da 
sua dotação orçamentária global, competindo à instituição 
gerir a aplicar tais recursos. 
§ 3º O Ministério Público proporá seu orçamento ao 
Legislativo, bem como a criação ou a extinção de cargos e a 
fixação dos respectivos vencimentos. 
 

§ 1º São princípios institucionais do 
Ministério Público a unidade, a 
indivisibilidade e a independência 
funcional. 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada 
autonomia funcional e administrativa, 
podendo, observado o disposto no art. 
169, propor ao Poder Legislativo a 
criação e extinção de seus cargos e 
serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas e títulos; a lei 
disporá sobre sua organização e 
funcionamento. 
§ 3º O Ministério Público elaborará sua 
proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 

Art. 3º Cabe ao Ministério Público promover a aplicação e a 
execução das leis. 
§ 1º São funções institucionais privativas do Ministério 
Público: 
a)  representar por incompatibilidade de lei ou ato normativo 
com normas de hierarquia superior  
b) promover a ação penal pública e supervisionar os 
procedimentos investigatórios, podendo requisitá-los e 
avocá-los; 
 c) intervir nos processos judiciais nos casos previstos em lei 
ou quando entender existir interesse que lhe caiba defender  
d) promover inquérito para instruir ação civil pública. 
§ 2º Compete ao Ministério Público, sem exclusividade: 
a) conhecer de representações por violação de direitos 
humanos e sociais, por abusos do poder econômico e 
administrativo, apurá-las e dar-lhes curso, como defensor 
do povo, junto ao Poder competente  
b) promover a ação civil pública e tomar medidas 

Art. 129. São funções institucionais do 
Ministério Público: 
I -  promover, privativamente, a ação 
penal pública, na forma da lei; 
II-  zelar pelo efetivo respeito dos 
poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a 
sua garantia; 
III-  promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
 IV-  promover a ação de 
inconstitucionalidade ou representação 
para fins de intervenção da União e dos 
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administrativas executórias em defesa dos interesses difusos 
e coletivos, dos interesses indisponíveis, bem como, na 
forma da lei, de outros interesses públicos. 
§ 3º A lei poderá cometer outras atribuições ao Ministério 
Público, desde que compatíveis com sua finalidade. 
§ 4º As funções de Ministério Público só podem ser 
exercidas por integrantes da carreira. 
 

Estados, nos casos previstos nesta 
Constituição; 
V-  defender judicialmente os direitos e 
interesses das populações indígenas; 
VI-  expedir notificações nos 
procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e 
documentos para instruí-los, na forma da 
lei complementar respectiva; 
 VII-  exercer o controle externo da 
atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo 
anterior; 
 VIII- requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais; 
 IX-  exercer outras funções que lhe 
forem conferidas, desde que compatíveis 
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria 
jurídica de entidades públicas. 
 § 1º A legitimação do Ministério Público 
para as ações civis previstas neste artigo 
não impede a de terceiros, nas mesmas 
hipóteses, segundo o disposto nesta 
Constituição e na lei. 
 § 2º As funções de Ministério Público só 
podem ser exercidas por integrantes da 
carreira, que deverão residir na comarca 
da respectiva lotação. 
 

Art. 4º Respeitadas as garantias e proibições previstas 
nesta Constituição, lei complementar estabelecerá normas 
gerais relativas à organização, ao funcionamento, à 
disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres do 
Ministério Público, observadas as seguintes disposições: 
I - ingresso nos cargos iniciais da carreira mediante 
concurso público de provas e títulos, realizado pela 
instituição, fazendo-se as nomeações de acordo com a 
ordem de classificação  
II - promoção de seus membros sempre voluntária, de 
entrância a entrância ou de classe a classe, por antiguidade 
e merecimento, alternadamente, apurados na entrância ou 
na classe, com indicação,em ambos os casos, de um único 
candidato, pelo Conselho Superior  
III - julgamento, nos crimes comuns e de responsabilidade, 
dos Procuradores-Gerais e Promotores-Gerais, 
originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal, e dos 
demais membros do Ministério Público, pelo mais alto 
tribunal da Justiça junto ao qual atuem.  
Parágrafo único. O Ministério Público da União e o Ministério 
Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios serão 
organizados por leis complementares distintas. 
Art. 5º Salvo restrições previstas nesta Constituição, os 
membros do Ministério público gozarão das seguintes 
garantias: 
I - independência funcional  
II - vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por 
sentença judiciária  
III - irredutibilidade de vencimentos e paridade com os dos 
órgãos judiciários correspondentes  
IV - inamovibilidade no carqo e nas respectivas funções. 
§ 1º A vitaliciedade será adquirida após dois anos de 
exercício, não podendo o membro do Ministério Público, 
nesse período, perder o cargo senão por deliberação do 
Colégio Superior e pelo voto da maioria absoluta de seus 
integrantes. 
§ 2º O Ministério Público terá o mesmo regime jurídico 
remuneratório da Magistratura. 

 § 3º O ingresso na carreira far-se-á 
mediante concurso público de provas e 
títulos, assegurada participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil em sua 
realização, e observada, nas nomeações, 
a ordem de classificação. 
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no 
que couber, o disposto no art. 93, II e 
VI. 
 
§ 5º Leis complementares da União e 
dos Estados, cuja iniciativa é facultada 
aos respectivos Procuradores-Gerais, 
estabelecerão à organização, as 
atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público, observadas, 
relativamente a seus membros: 
 I  -  as seguintes garantias: 
a) vitaliciedade, após dois anos de 
exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada 
em julgado; 
b)  inamovibilidade, salvo por motivo de 
interesse público, mediante decisão do 
órgão colegiado competente do 
Ministério Público, por voto de dois 
terços de seus membros, assegurada 
ampla defesa; c)  irredutibilidade de 
vencimentos, observado, quanto à 
remuneração, o que dispõem os arts. 37, 
XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; 
II  -  as seguintes vedações: 
 a)  receber, a qualquer título e sob 
qualquer pretexto, honorários, 
percentagens ou custas processuais; b)  
exercer a advocacia; 
c)  participar de sociedade comercial, na 
forma da lei; 
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§ 3º O Colégio Superior poderá determinar, por motivo de 
interesse público, em escrutínio secreto e pelo voto de dois 
terços de seus componentes, a disponibilidade de membro 
do Ministério Público, com vencimentos proporcionais ao 
tempo de serviço, ou a remoção, sempre assegurada a 
ampla defesa. 
§ 4º A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de 
idade ou por invalidez comprovada, e facultativa após trinta 
anos de serviço, em todos os casos com proventos integrais, 
reajustáveis sempre que se modifique a remuneração dos 
ativos e na mesma proporção. 
Art. 7º É vedado ao membro do Ministério Público, sob pena 
de perda do cargo: 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função, salvo cargo público eletivo, administrativo de 
excepcional relevância, ou de magistério  
II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
honorários, percentagens ou custas processuais  
III - exercer o comércio ou participar de sociedade 
comercial, exceto como quotista ou acionista  
IV - exercer a advocacia. 
 

d)  exercer, ainda que em 
disponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo uma de magistério; 
e)  exercer atividade político-partidária, 
salvo exceções previstas na lei. 
 

Art 6º A administração superior de cada Ministério Público 
será exercida, conforme o caso, pelo Procurador-Geral ou 
Promotor-Geral de Justiça, pelo Colégio Superior, pelo 
Conselho Superior e pelo Corregedor-Geral. 
Parágrafo único. Cada Ministério Público é autônomo e 
independente. 
Art. 8º O Ministério Público da União, que exercerá suas 
funções juntos aos Tribunais e Juízos respectivos, 
compreende: 
I - o Ministério Público Federal, que oficiará perante o 
Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o 
Tribunal de Constas da União e os tribunais e juizes federeis 
comuns  
II - o Ministério Público Eleitoral  
III - o Ministério Público Militar  
IV - o Ministério Público do Trabalho. 
Art. 9º O Procurador-Geral da República será nomeado pelo 
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e 
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, e servirá 
por tempo determinado, que não poderá exceder, 
entretanto, o período presidencial correspondente. 
Parágrafo único. O Procurador-Geral somente poderá ser 
destituído em caso de abuso de poder ou omissão grave no 
cumprimento dos deveres do cargo por deliberação do 
Colégio Superior, pelo voto mínimo de dois terços. 
Art. 10 Incumbe ao Procurador-Geral da República: 
I - exercer a direção superior do Ministério Público da União  
II - chefiar o Ministério Público Federal e o Ministério Público 
Eleitoral  
III - representar por inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual em face desta Constituição  
IV - representar para fins de intervenção federal nos 
Estados, nos termos desta Constituição. 
Parágrafo único. A representação a que alude o inciso III 
deste artigo será encaminhada pelo Procurador-Geral da 
República, sem prejuízo de seu parecer contrário, quando 
fundamentadamente a solicitar: 
a)  o Presidente da República (ou o Presidente do Conselho 
de Ministros)  
b) as Mesas do Senado Federal ou da Câmara dos 
Deputados, ou um quarto dos membros de cada uma das 
Casas  
c) o Governador, a Assembléia Legislativa e o Promotor-
Geral de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e 
Territórios  
d) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
mediante deliberação tomada por dois terços de seus 
membros. 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 
I - o Ministério Público da União, que 
compreende: 
a) o Ministério Público Federal; 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios; 
II - os Ministérios Públicos dos Estados. 
§ 1º - O Ministério Público da União tem 
por chefe o Procurador-Geral da 
República, nomeado pelo Presidente da 
República dentre integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, após a 
aprovação de seu nome pela maioria 
absoluta dos membros do Senado 
Federal, para mandato de dois anos, 
permitida a recondução. 
§ 2º - A destituição do Procurador-Geral 
da República, por iniciativa do Presidente 
da República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do 
Senado Federal. 
§ 3º - Os Ministérios Públicos dos 
Estados e o do Distrito Federal e 
Territórios formarão lista tríplice dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei 
respectiva, para escolha de seu 
Procurador-Geral, que será nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, para 
mandato de dois anos, permitida uma 
recondução. 
§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos 
Estados e no Distrito Federal e Territórios 
poderão ser destituídos por deliberação 
da maioria absoluta do Poder Legislativo, 
na forma da lei complementar 
respectiva. 
§ 5º - Leis complementares da União e 
dos Estados, cuja iniciativa é facultada 
aos respectivos Procuradores-Gerais, 
estabelecerão a organização, as 
atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público, observadas, 
relativamente a seus membros: 
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Art. 11 As chefias do Ministério Público Militar e do 
Ministério Público do Trabalho serão exercidas pelos 
respectivos Procuradores-Gerais, escolhidos dentre os 
integrantes de cada instituição, por tempo determinado, na 
forma da lei complementar, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 9º. 
Art. 12 Ao Ministério Público da União incumbe, ainda, sua 
representação judicial nas comarcas do interior, o encargo 
poderá ser atribuído aos Procuradores do Estado ou dos 
Municípios. 
Art. 13 O Ministério Público Estadual exercerá suas funções 
junto no Poder Judiciário Estadual, aos Tribunais de Contas 
dos Estados e dos Municípios ou órgão equivalente, vedada 
a representação judicial das pessoas jurídicas de direito 
público. 
§ 1º Incumbe ao Promotor-Geral de cada Estado: 
a) exercer a chefia do Ministério Público local  
b) representar por inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo estadual e municipal em face da Constituição do 
Estado e cm casos de intervenção do estado no Município  
c) representar por inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo municipal em face desta Constituição. 
§ 2º Da decisão preferida na hipótese da alínea c do 
parágrafo anterior também poderá recorrer 
extraordinariamente o Ministério Público Federal. 
Art. 14 0 Ministério Público do Distrito Federal e dos 
Territórios exercerá suas funções junto à Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios e junto ao Tribunal de Contas do 
Distrito Federal ou órgão equivalente, vedada a 
representação judicial das pessoas jurídicas de direito 
público. 
Parágrafo único. Incumbe ao seu Promotor-Geral: 
I - exercer a chefia do Ministério Público  
II - representar por inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo de interesse do Distrito Federal e dos Territórios, 
aplicando-se o disposto no § 2º do artigo anterior. 
Art. 15 Cada Ministério Público elegerá seu Promotor-Geral, 
na forma da lei local, dentre integrantes da carreira, para 
mandato de dois anos, permitida sua recondução. 
Parágrafo único. O Promotor-Geral somente poderá ser 
destituído em caso de abuso de poder ou omissão grave no 
cumprimento dos deveres do cargo, por deliberação do 
Colégio Superior, pelo voto mínimo de dois terços. 
 
 

Fontes: A Constituição brasileira de 1988 e o projeto denominado Carta 
de Curitiba de 1986. 
 

 

* Foi utilizado neste quadro o texto originalmente aprovado em 1988, 
sem as posteriores emendas, a fim de que seja possível comparar o grau 
de influência que a Carta de Curitiba exerceu sobre a Constituinte de 
1987-1988. 
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