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CAPÍTULO I - LEGALIDADE, CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O 

DINAMISMO DO DIREITO 

 

1.1 O direito como sistema normativo e como ciência, dinâmico sob todos os aspectos 

 

A definição teórica de um exato conceito de direito é tarefa que, a despeito de 

aparentar singeleza à primeira vista, demanda aprofundada reflexão sobre os fenômenos que 

se encontram no seio e nas imediações dos problemas jurídicos. 

Não por outra razão, muito já se debateu sobre o tema, especialmente no âmbito da 

teoria geral do direito e da filosofia do direito
5
. 

Também se mostra de alta indagação a questão de saber se a disciplina de estudo do 

direito tem ou não os caracteres que dela se exigem para que possa ser chamada de ciência. 

Essa controvérsia se estendeu ao longo dos séculos de estudos sobre os fenômenos jurídicos, 

conduzindo os juristas a reconhecerem de forma majoritária o caráter científico da disciplina 

jurídica
6
, em detrimento de visões que aproximavam o direito das artes, da técnica ou da 

própria política
7
. 

                                                           
5 

Confira-se, por todos, a obra de Del Vecchio: “Que coisa seja o Direito, toda a gente o sabe, pelo menos 

aproximadamente. Porém, a definição precisa do conceito oferece dificuldades notáveis; a prova disto está no 

facto de as muitas investigações realizadas sobre este argumento não terem ainda conduzido a resultados 

universalmente aceitos. „Ainda procuram os juristas uma definição do seu conceito de Direito‟, disse Kant; e 

talvez que estas palavras não perdessem ainda hoje todo o seu valor, se bem que alguns dos resultados já 

conseguidos possam considerar-se definitivos” (DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia do Direito.  

Tradução de António José Brandão. 4ª ed. rev. e atual. cfr. a 10ª ed. Italiana. Coimbra: Arménio Amado Editor, 

1972. p. 43. Vol. II). Dentre outras, vejam-se também as obras de Ferraz Jr. (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 

Introdução ao estudo do direito: Técnica, Decisão, Dominação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994), de Hart (HART, 

Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito. São Paulo:WMF Martins Fontes, 2009), de Bobbio (BOBBIO, 

Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1999) e de 

Alexy  (ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Tradução Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.). 
6
 Bobbio relaciona à busca do caráter científico do direito o pensamento estritamente positivista: “O positivismo 

jurídico nasce do esforço de transformar o estudo do direito numa verdadeira e adequada ciência que tivesse as 

mesmas características das ciências físico-matemáticas, naturais e sociais. Ora, a característica fundamental da 

ciência consiste em sua avaloratividade, isto é, na distinção entre juízos de fato e juízos de valor e na rigorosa 

exclusão destes últimos do campo científico: a ciência consiste somente em juízos de fato” (BOBBIO, Norberto. 

O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006. p. 135). 
7
 Curiosa a observação de Lopes acerca da formação dos juízes ingleses, sintomática do quanto tardou o 

reconhecimento do caráter científico do direito: “Os juízes, por seu turno, não aprendiam direito na universidade, 
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Frise-se, porém, que a aproximação entre os princípios e métodos das ciências naturais 

e aqueles que se buscam desenvolver no âmbito das ciências sociais revela sérias dificuldades. 

Bonavides bem observou a distinção inegável entre as ciências naturais e aquelas de 

ordem social: 

 

A conclusão que tomamos de autores que tão longe conduziram o debate 

metodológico para salvar as chamadas ciências do espírito ou da cultura é que daí 

por diante já se pode falar com mais segurança em dois mundos distintos: o da 

natureza e o da sociedade. No primeiro, há leis naturais, fixas, permanentes, eternas, 

imutáveis com toda a inviolabilidade do determinismo físico-mecânico; no segundo 

imperam as mudanças, as diferenciações, o desenvolvimento. O primeiro é o mundo 

da homogeneidade, o segundo, o da heterogeneidade. No primeiro, há conservação, 

certeza, uniformidade, repetição. No segundo rege a infinita diversidade, a 

probabilidade, o desenvolvimento, a teleologia. No primeiro, basta um fenômeno 

para levar à lei geral, basta um exemplar da série para conhecer-se toda a espécie; no 

segundo, tudo se passa de modo distinto e cada fenômeno é, em si mesmo, uma 

espécie, algo irreversível que, segundo Jellinek, existiu uma só vez e nunca se 

reproduzirá em condições idênticas, senão, no melhor dos casos, em condições 

análogas, da mesma forma que „na infinita massa dos seres humanos nunca 

reaparecerá o mesmo indivíduo‟ (Jellinek)”
8
.  

 

                                                                                                                                                                                     
mas em corporações profissionais, os inns of courts. Ali ingressavam os que eram capazes de aprender a técnica 

dos julgamentos e dos precedentes e iam aprendendo dos mesmo juízes que já estavam na profissão. O direito 

nacional nunca foi objeto de estudo universitário até o século XX. Quem quisesse exercer o direito, formava-se 

em alguma disciplina „séria‟ em Oxford ou Cambridge (filosofia, história etc.) e depois se profissionalizava na 

corporação dos juízes para aprender apenas uma técnica, não uma ciência. Oxford e Cambridge só ensinavam 

direito romano ou canônico como especulação intelectual e filosófica” (LOPES, José Reinaldo de Lima. O 

direito na história: lições introdutórias. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 65).   
8
 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª ed. rev. e atual. São Paulo: 2000. p. 35. Originalmente, Jellinek 

apresenta as bases da diferenciação entre as ciências naturais e as ciências sociais: “Los hechos naturales se 

distinguem de los fenómenos sociales em que, em los primeiros, los efectos están sometidos a leyes generales, 

pudiendo ser probados mediante ellas, y cada caso particular, por tanto, puede considerarse como 

representación de um género. Cuando veo, por ejemplo, em una ocasión, cómo la combinación del hidrógeno 

com el oxígeno forma el agua, este resultado me sirve para todos los casos análogos; cuando conozco la 

conformación de um ejemplar de uma especie animal, conozco el resto de los individuos de esta especie. Los 

tratados de ciencias naturales nos muestran que el caso particular, de igual forma que el individuo, pueden 

considerarse como casos generales, y por consiguiente que queda agotado su valor científico. Mas com los 

hechos de naturaliza histórica o social acontece muy de outro modo. Pueden ser muy distintas las peticiones que 

hagamos derivar partiendo de principios generales de conocimiento, al concebir la variedade de los casos 

particulares como resultados concretos de leyes fijas. Dados nuestros medios y métodos no nos sería posible 

fijar leyes de importancia; no sólo no podríamos determinar las leyes causales que explican la relación entre los 

fenómenos, sino las leyes empíricas que expresan de uma manera precisa la repetición regular de determinados 

fenômenos. Hemos de abandonar em el orden psíquico la medida de que nos hemos valido para medir los 

hechos naturrales, porque no nos hace dar um passo. El objetos de las ciencias naturales, a saber, convertir las 

cualidades em cantidades, es inasequible para el mundo de los hechos históricos” (JELLINEK, Georg. Teoria 

General del Estado. Tradução da 2ª edição alemã por Fernando de Los Rios. Buenos Aires: Editorial Albatros, 

1970. p. 20-21).  
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Nota-se, assim, que o reconhecimento do caráter científico do direito não implica 

necessariamente a afirmação de que a ciência jurídica deve ser avalorativa, com identidade 

em relação às chamadas ciências naturais.  

O pensamento jurídico contemporâneo reconhece a necessidade de se considerar e 

conservar um determinado conteúdo ético do direito, em detrimento de uma visão 

estritamente avalorativa outrora dominante.   

Ferraz Jr. identificou que:  

 

O direito, em suma, privado de moralidade, perde sentido, embora não perca 

necessariamente império, validade, eficácia. Como, no entanto, é possível às vezes, 

ao homem e à sociedade, cujo sentido de justiça se perdeu, ainda assim sobreviver 

com o seu direito, este é um enigma, o enigma da vida humana, que nos desafia 

permanentemente e que leva muitos a um angustiante ceticismo e até a um 

despudorado cinismo
9
.  

 

Embora essas controvérsias não sejam propriamente o ponto central do trabalho que 

aqui se realiza, parece imprescindível traçar os pontos de partida para a investigação que se 

desenvolverá, naturalmente decorrentes das convicções jurídico-filosóficas do autor.  

Nesta perspectiva, pode-se afirmar ser premissa básica para o presente estudo a ideia 

de que o direito pode ser conceituado pelo menos em duas perspectivas distintas: como 

sistema
10

 de normas que regulam as relações sociais, de modo a impor ou conferir aos sujeitos 

deveres, obrigações, sujeições, prerrogativas e faculdades, posições exercitáveis pelos 

indivíduos seja espontaneamente seja por meio da coerção de que o próprio sistema dispõe; 

também como disciplina que estuda o tal sistema e que se pode chamar de ciência.  

                                                           
9
 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: Técnica, Decisão, Dominação. 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 1994. p. 358.  
10

 Também a palavra sistema pode ser empregada com vários significados. Bobbio elenca ao menos três 

significados em que se utiliza a expressão sistema jurídico: um primeiro, que aproxima o conjunto de normas 

que compõem o ordenamento a um sistema dedutivo, considerando, portanto, que as normas jurídicas mantêm 

sua unidade por derivarem de princípios comuns a todas elas; o segundo, que vincula o ordenamento ao um 

sistema indutivo, por considerar que as normas e decisões jurídicas concretas ou particulares devem conduzir à 

identificação de normas e princípios gerais; e finalmente um terceiro significado, em que “sistema” equivaleria a 

um todo harmônico, a um conjunto de normas que se caracterizam pelo relacionamento de compatibilidade entre 

elas, do que se exclui, portanto, a possibilidade de se perpetuarem no sistema as incompatibilidades (BOBBIO, 

Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1999. p. 75-

81).   
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É possível, pois, no mínimo atribuir ao vocábulo direito estes dois significados
11

: o de 

sistema normativo e o de ciência.  

Nesse sentido encontra-se o ensinamento de Reale:  

 

„Direito‟ significa, por conseguinte, tanto o ordenamento jurídico, ou seja, o sistema 

de normas ou regras jurídicas que traça aos homens determinadas formas de 

comportamento, conferindo-lhes possibilidades de agir, como o tipo de ciência que o 

estuda, a Ciência do Direito ou Jurisprudência
12

. (grifo no original) 

 

Ainda quanto a isso, há que se fazer uma importante advertência: não se observa na 

atividade de aplicação prática do direito as características que definiriam tal exercício como 

uma ciência. Frise-se que, em nosso sentir, o direito se revela ciência na atividade dos juristas 

que se expressa por meio de estudos, ensaios, reflexões e debates, travados especialmente nos 

âmbitos acadêmico e doutrinário. 

Em outras palavras, a atividade jurídica de caráter científico não é aquela que se 

expressa pela aplicação cotidiana do direito. Esta, em certa medida, caracteriza o próprio 

funcionamento do sistema jurídico e reúne uma série de atividades distintas entre si cujo 

ponto comum é a natureza de ação essencialmente humana de interpretação e decisão sobre 

fatos e sobre o direito vigente
13

. Os Tribunais não fazem ciência, mas utilizam-se dela para 

realizar sua precípua atividade de interpretação/aplicação do direito
14

. 

                                                           
11

 Evidentemente, outros significados podem ser atribuídos ao termo direito, a depender das conexões 

etimológicas e das opções epistemológicas que se façam. Telles Junior qualifica a palavra direito como uma 

expressão plurívoca (de vários significados) da espécie analógica (cujos significados distintos são conexos entre 

si), concluindo a seu modo: “Sendo analógico (e, portanto, plurívoco), o termo Direito não pode ser definido 

com uma única definição. Para ser corretamente definido, esse termo exige tantas definições quantas são as 

realidades que a palavra Direito designa” (TELLES JR., Goffredo. Iniciação na Ciência do Direito. São Paulo: 

Saraiva, 2001. p. 374). 
12

 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 17ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 62.  
13

 Ferraz Jr. ensina que ”a mera técnica jurídica que, é verdade, alguns costumam confundir com a Ciência do 

Direito, e que corresponde à atividade jurisdicional no sentido amplo – o trabalho dos advogados, juízes, 

promotores, legisladores, pareceristas e outros –, é um dado importante, mas não é a própria ciência” (FERRAZ 

JR., Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 107).   
14

 Interessante a observação de Cárcova, em referência a Dworkin: “El deber del Juez será el de interpretar la 

historia que encuentra, que es dada a su intervención y no inventar(se) una historia mejor. Sin embargo –admite 

Dworkin- no hay fórmulas algorítmicas que permitan encontrar la solución adecuada. Ella estará orientada –

según su conocido punto de vista- por la combinación de normas, principios y valores políticos que permitan la 

realización de ciertas finalidades sociales y no de otras. El derecho, entendido como una práctica interpretativa 

será, en opinión de nuestro autor, „... una cuestión profusa y profundamente política‟” (CÁRCOVA, Carlos 
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É evidente que as atividades acima mencionadas (de interpretação e aplicação do 

direito e de estudo científico dos fenômenos jurídicos) são de certa forma reflexivas. Ou seja, 

a ciência do direito se debruça e tem por objeto o próprio funcionamento efetivo do sistema 

jurídico
15

. Por sua vez, os agentes responsáveis pela atividade de interpretação e aplicação das 

normas jurídicas comumente fazem uso dos conceitos e teorias desenvolvidas no âmbito da 

ciência do direito
16

.  

O que se pode constatar com relativa certeza, a despeito das controvérsias que possam 

surgir sobre o conteúdo e as formas do direito, é que, seja como disciplina cientificamente 

orientada, seja como sistema de normas aplicáveis ou aplicadas à vida social, o direito é 

dinâmico. 

A simples observação dos estudos jurídicos, da forma como se desenvolvem e de sua 

influência na atividade dos aplicadores do direito denota o caráter dinâmico da ciência e da 

atividade de aplicação das normas. 

Grau aborda de maneira sutil esta questão, ao comentar o caráter dinâmico do direito, 

em seu aspecto de aplicação de normas ou de funcionamento do sistema jurídico: 

                                                                                                                                                                                     
María. Derecho y Narración. In Direito & literatura: ensaios críticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2008. p. 14).      
15

 Grau descortina a questão, assim definindo: “A indagação assim formulada „é o Direito uma ciência?‟ é 

análoga à que nos seguintes termos se introduzisse: „as relações entre a terra e o homem são uma ciência?‟ Todos 

sabemos que a relação entre a terra e o homem não são uma ciência, mas sim que há uma ciência – a geografia 

humana – que estuda e descreve as relações entre a terra e o homem. O mesmo ocorre em relação ao Direito. O 

Direito não é uma ciência. O Direito é estudado e descrito; é, assim, tomado como objeto de uma ciência, a 

chamada ciência do direito. Essa é a primeira verificação que cumpre sublinhar: o Direito não é uma ciência, 

porém objeto de uma ciência” (GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 7ª ed. rev. e ampl. 

São Paulo: 2008. p. 36). 
16

 Há que se fazer referência ainda ao debate doutrinário acerca da possibilidade de ser a ciência jurídica uma 

ciência de caráter normativo. Discute-se até mesmo sobre a possibilidade de existência de alguma ciência 

normativa. Há consenso sobre a assertiva de que as ciências em geral são, via de regra, meramente descritivas, 

não prescrevendo comportamentos ou traçando normas, mas tão somente evidenciando e descrevendo a 

realidade posta. É esse o entendimento que se extrai da obra de Grau: “O direito é normativo. O direito não 

descreve; o direito prescreve. Ainda quando um texto normativo descreve uma coisa, estado ou situação, é 

prescritivo. Ele descreve para prescrever que aquela é a descrição do que cogita. A ciência que o estuda e 

descreve não é, no entanto, normativa. É, enquanto ciência, descritiva” (Op. cit., 2008. p. 36). Ferraz Jr., ciente 

do caráter comumente descritivo das ciências, no entanto, põe em dúvida a afirmação segura de que isso também 

se aplicaria à ciência do direito: “Como os problemas se caracterizam como ausência de solução, abertura para 

diversas alternativas possíveis, a ciência jurídica se nos depara como um espectro de teorias, às vezes até mesmo 

incompatíveis, que guardam sua unidade no ponto problemático de sua partida. Como essas teorias têm uma 

função social e uma natureza tecnológica, elas não constituem meras explicações dos fenômenos, mas se tornam, 

na prática, doutrina, isto é, elas ensinam e dizem como deve ser feito” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A ciência 

do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  p. 108).  
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Repito-o: a realidade social é o presente; o presente é vida – e vida é movimento. A 

interpretação do direito não é mera dedução dele, mas sim processo de contínua 

adaptação de seus textos normativos à realidade e seus conflitos. O direito é um 

dinamismo. Daí a necessária adesão à ideologia dinâmica da interpretação e à 

visualização do direito como instrumento de mudança social, até o ponto em que o 

direito passa, ele próprio, a ser concebido como uma política pública
17

. 

 

Observam-se os sintomas indicativos do dinamismo do direito no próprio 

desenvolvimento dos fenômenos jurídicos. 

As alterações legislativas, ocorrências especialmente frequentes no direito brasileiro
18

, 

realçam o dinamismo do direito. 

As chamadas mutações constitucionais, em grande parte influenciadas pelo 

desenvolvimento da ciência jurídica, também demonstram que a modificação na interpretação 

das normas jurídicas reafirma o caráter dinâmico do direito
19

. 

O que se dirá então da instauração de uma nova ordem constitucional. Esta, quando 

ocorrida, pode acarretar tamanha alteração nas diretrizes de um Estado e nas concepções dos 

intérpretes/aplicadores do direito, que a doutrina jurídica reconhece em tal mudança o 

nascimento de um novo Estado
20

 e, assim, de um novo direito.  

                                                           
17

 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2006. p. 130. 
18

 Observe-se a farta produção legislativa brasileira. Em consulta à página eletrônica da Presidência da 

República, constata-se: as leis ordinárias já chegaram ao número 12.882, as leis complementares ao número 143, 

as medidas provisórias ao número 627 (e estas tiveram sua numeração reiniciada a partir da Emenda 

Constitucional 32/2001 – antes da mencionada emenda já eram 2.230, do período de 1988 até 2001), emendas 

constitucionais já são 70, mais as 6 emendas de revisão (Disponível em 

<http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao>. Acesso em 15.11.2013).    
19

 Ferraz define a mutação constitucional como a “alteração, não da letra ou do texto expresso, mas do 

significado, do sentido e do alcance das disposições constitucionais, através ora da interpretação judicial, ora dos 

costumes, ora das leis, alterações essas que, em geral, se processam lentamente, e só se tornam claramente 

perceptíveis quando se compara o entendimento atribuído às cláusulas constitucionais em momentos diferentes, 

cronologicamente afastados um do outro, ou em épocas distintas e diante de circunstâncias diversas” (FERRAZ, 

Anna Candida da Cunha. Processos Informais de Mudança da Constituição: Mutações Constitucionais e 

Mutações Inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 9). Ainda sobre o tema: “O caráter dinâmico e 

prospectivo da ordem jurídica propicia o redimensionamento da realidade normativa, onde as constituições, sem 

revisões ou emendas, assumem significados novos, expressando uma temporalidade própria, caracterizada por 

um renovar-se, um refazer-se de soluções, que, muitas vezes, não promanam de reformas constitucionais” 

(BULOS, Uadi Lâmmego. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 53). 
20

 Embora seja inegável que exista, de fato, uma nova ordem jurídica, com a instalação de uma nova 

Constituição, é evidente que esse novo Estado não surge absolutamente desvinculado daquele anteriormente 
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Estes são os sintomas indicativos daquilo que se permite aqui nomear como 

dinamismo do direito, característica intrínseca à disciplina científica e à aplicação cotidiana 

do direito e entendida como movimento de permanente adaptação, maturação ou evolução que 

influencia decisivamente toda e qualquer atividade de natureza jurídica desenvolvida na 

sociedade. 

Veja-se novamente o ensinamento de Grau: 

 

Repito-o: a realidade social é o presente; o presente é vida – e vida é movimento. A 

interpretação do direito não é mera dedução dele, mas sim processo de contínua 

adaptação de seus textos normativos à realidade e seus conflitos. O direito é um 

dinamismo. (...) É do presente, na vida real, que se tomam as forças que conferem 

vida ao direito. Assim, o significado válido dos textos é variável no tempo e no 

espaço, histórica e culturalmente
21

.  

 

Não parece ser tema de divergência aquele que se refere ao caráter dinâmico do 

direito. Como fenômeno eminentemente sociocultural, as alterações verificadas nos padrões e 

concepções das sociedades permeiam o próprio direito, que, assim, acompanha muitas das 

modificações sociais
22

. 

Constatado o dinamismo do direito, cumpre frisar que a atividade de controle da 

administração pública sente diretamente os efeitos de tal tendência. 

                                                                                                                                                                                     
existente. Canotilho expõe essa realidade, quase paradoxal: “Se continua a ser indiscutível que o exercício de um 

poder constituinte anda geralmente associado a momentos fractais ou de ruptura constitucional (revolução, 

autodeterminação de povos, quedas de regime, transições constitucionais), também é certo que o poder 

constituinte nunca surge num vácuo histórico-cultural. Trata-se, antes, de um poder que, de forma 

democraticamente regulada, procede às alterações incidentes sobre a estrutura jurídico-política básica de uma 

comunidade (P. Häberle, Baldassare)” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 81-82).   
21

 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2006.  p. 130. 
22

 Não se imagina, porém, que o culto ao dinamismo do direito traria somente benefícios. É que certa 

estabilidade é também desejável, numa oposta valorização de temas como tradição e segurança. O que se deve 

buscar é o meio-termo indicativo de equilíbrio, que não admita a estagnação nem produza insegurança. Reale 

nos dá o tom exato do dilema entre os perfis estático e dinâmico da ordem jurídica: “A estabilidade pura, a 

paralisação da vida legislativa e científica para o remoer enfadonho do casuísmo, é o sintoma alarmante das 

épocas de decadência, quando a pobreza do espírito criador permite a suficiência das soluções estereotipadas e 

das fórmulas vazias; o puro movimento traduz o mal oposto, do espírito irrequieto e fútil que não sabe ou não 

pode se concentrar, da falta de princípios diretores gerando a busca desordenada de fins segundo a multiplicidade 

da empírea, no jogo tumultuário das impressões e dos interesses” (REALE, Miguel. Horizontes do Direito e da 

História. 3ª ed. rev. e aument. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 292). 
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Por se revelar tal atividade como uma verificação de conformidade da atuação estatal 

com o direito vigente, exsurge natural a conclusão de que as alterações ocorridas nas 

concepções dominantes sobre o direito influenciam e norteiam efetivamente o controle que se 

exerce sobre a administração pública. 

É o que se almeja desenvolver de maneira mais aprofundada nos tópicos seguintes.  

 

1.2 Direito Administrativo e Estado de Direito: o direito como fator condicionante da 

validade da atuação estatal 

 

A Administração Pública
23

 e o direito: esses dois dados constituem importantes 

elementos componentes da vida em sociedade, acompanham a história das instituições estatais 

desde seus primórdios e se apresentam em constante evolução. 

Embora sejam distintos os conceitos de sociedade e de Estado
24

, a história demonstra 

que prevaleceu ao longo dos séculos da era cristã a vida social ou coletiva dos seres humanos 

estabelecida como convivência minimamente pacífica e ordenada pela criação de um ente 

juridicamente reconhecido, centralizador dos esforços financeiros dos indivíduos e 

controlador de significativa parcela de direitos e deveres que de alguma forma foram 

outorgados pelos cidadãos e atribuídos a este próprio ente
25

. É o que se pode designar por 

Estado. 

                                                           
23

 A utilização de letras maiúsculas na grafia da expressão Administração Pública tem por finalidade significar o 

conjunto de pessoas e órgãos que exercem a função administrativa do Estado. Na esteira do que preconizam os 

doutrinadores do direito administrativo, refere-se assim à noção subjetiva da expressão, tal como também a 

designam as expressões Poder Público, Estado, Fazenda Pública, dentre outras. Quando utilizada a grafia com 

letras minúsculas, estará a se referir à atividade de administrar a coisa pública (nesse sentido, MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 85).  
24

 O constitucionalista português Miranda ressalta que “as sociedades políticas ou sociedades de fins gerais 

apresentam-se em tal variedade que é cientificamente imprescindível proceder a distinções e classificações. Não 

se justifica confundir as formas primitivas de sociedades políticas com as formas desenvolvidas e complexas que 

tardiamente surgem. E o Estado tem tanto de peculiar que tudo aconselha a separar o seu tratamento do estudo de 

outras figuras, embora afins. Todavia, o Estado, que conhecemos hoje, comummente definido através de três 

elementos ou condições de existência – povo, território e poder político – é apenas um dos tipos possíveis de 

Estado: o Estado nacional soberano que, nascido na Europa, se espalhou recentemente por todo o mundo” (a 

grafia foi mantida como no original).  (MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. p.19 ). 
25

 As imagens metafóricas do contrato social e de um fundo econômico social comum a todos os cidadãos estão 

presentes nos mais variados pensamentos da filosofia política, tal como refere Dworkin: “Large-scale political 
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É de se ressaltar que a tarefa de se conceituar o Estado também encontra sérias 

dificuldades, razão pela qual é possível encontrar inúmeros conceitos distintos na literatura 

jurídica. 

Dallari ressalta a dificuldade de se estabelecer um único conceito satisfatório de 

Estado e faz referência a um autor que informa ter encontrado “nada menos do que cento e 

quarenta e cinco diferentes definições (TITUS, C. H. A Nomenclature in Political Science. 25 

American Political Science Review, 1931, 45-60, p. 45)”
26

. 

Isso não impede que o renomado jurista brasileiro fixe sua posição, afirmando: 

 

Na realidade, a noção de Estado, para ser completa, pode dar ênfase maior ao fator 

jurídico, sem, no entanto, ignorar os fatores não jurídicos indispensáveis. (...) 

parece-nos que se poderá conceituar o Estado como a ordem jurídica soberana que 

tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território
27

.   

 

Sandulli ressalta que “lo Stato sorge – come è noto – com l‟organizzazione giuridica 

di un popolo in un territorio. Esso è l‟ente depositario del potere giuridico supremo della 

colletività organizzata”
28

. 

Traço comum dos conceitos teóricos de Estado consiste na vinculação de sua noção à 

existência de um ordenamento jurídico e à presença dos elementos povo e território, sem 

olvidar que o Estado age, no âmbito interno assim como no campo internacional, como pessoa 

juridicamente constituída, apta à aquisição e ao exercício de direitos e deveres. 

            A instituição estatal, de outro lado, é umbilicalmente ligada ao direito, e vice-versa
29

. 

O Estado se sustenta pelo direito e põe, ou dispõe, o próprio direito. É este, aliás, o 

entendimento que se extrai da obra do alemão Kriele: 

                                                                                                                                                                                     
philosophy almost always relies on metaphor and image because a theory of social justice must be animated by 

some vivid conception of the atitudes people should bring to their collective political and social life. Two great 

images have dominated theories of economic justice: the metaphor of an imaginary social contract that provides 

for redistribution from rich to poor and the metaphor of an insurance pool to wich all members of the society 

contribute and from wich the needy draw” (DWORKIN, Ronald. Is democracy possible here? Principles for a 

new political debate. New Jersey: Princeton University Press, 2006. p. 111). 
26

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 115. 
27

 Idem, p. 118. 
28

 SANDULLI, Aldo M. Manuale di Diritto Amministrativo. 6ª ed. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 

1960. p. 3. 
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Portanto, nós temos haver aqui com uma confrontação dialética típica. O Poder 

advém do Direito, e o Direito advém do Poder. No entanto, as duas frases, as quais 

aparentam excluir-se mutuamente, são corretas. Os órgãos estatais decidem sobre o 

que é Direito, mas eles o fazem com base na atribuição jurídica de competências. As 

normas de organização, as quais decidem sobre as formas de atribuição de 

competência, também podem ser modificadas, mas somente pelos órgãos 

competentes e nos respectivos procedimentos previstos
30

.  

 

Ainda que se considere o inegável dado histórico de que houve e ainda há Estados que 

se ergueram e sustentaram pelo simples uso da força ou ainda por outros mecanismos 

considerados fraudulentos, parece também possível afirmar que a evolução das nações conduz 

a uma homogênea afirmação de autoridade pelos Estados baseada exclusivamente no 

direito
31

.   

Mormente pela difusão dos ideais propalados pelos revolucionários franceses e norte-

americanos do século XVIII, tornou-se ponto marcante no desenvolvimento da estrutura 

jurídica ocidental o reconhecimento de que todos os poderes atribuídos ao Estado, todos os 

                                                                                                                                                                                     
29

 Hans Kelsen afirma que, do ponto de vista jurídico, “o Estado é a comunidade criada por uma ordem jurídica 

nacional (em contraposição a uma internacional). O Estado como pessoa jurídica é uma personificação dessa 

comunidade ou a ordem jurídica nacional que constitui essa comunidade” (KELSEN, Hans. Teoria Geral do 

Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 261-262).  
30

 KRIELE, Martin. Introdução à Teoria do Estado: Os fundamentos históricos da legitimidade do Estado 

Constitucional Democrático. Tradução de Urbano Carvelli. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2009. p. 35. 
31

 Sem desconsiderar que uma abordagem crítica dos institutos jurídicos pode até mesmo conduzir a conclusão 

que aproxime o próprio direito da noção de um mecanismo de violência simbólica. Ferraz Jr., abordando a 

questão relativa ao uso da língua e ao caráter comunicativo do direito, ensina: “A uniformização do sentido tem a 

ver com um fator normativo de poder, o poder de violência simbólica (BOURDIEU e PASSERON, 1970, p.18). 

Trata-se do poder capaz de impor significações como legítimas, dissimulando as relações de força que estão no 

fundamento da própria força. Não nos enganemos quanto ao sentido deste poder. Não se trata de coação, pois 

pelo poder de violência simbólica o emissor não co-age, isto é, não se substitui ao outro. Quem age é o receptor. 

Poder aqui é controle. Para que haja controle é preciso que o receptor conserve as suas possibilidades de ação, 

mas aja conforme o sentido, isto é, o esquema de ação do emissor. Por isso, ao controlar, o emissor não elimina 

as alternativas de ação do receptor, mas as neutraliza. Controlar é neutralizar, fazer com que, embora 

conservadas como possíveis, certas alternativas não contem, não sejam levadas em consideração” (FERRAZ JR., 

Tércio Sampaio.  Introdução ao estudo do direito: Técnica, Decisão, Dominação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

p. 276). Oliveira expõe de maneira ainda mais direta sua visão crítica sobre o direito: “O direito, como as 

instituições políticas que a ele se ligam diretamente, deve permanecer como um „símbolo ideal‟, que „mascara‟ 

as suas contradições, o seu exercício de controle e as relações de poder que estabelece [...]” (OLIVEIRA, Mara 

Regina de. O desafio à autoridade da lei. São Paulo: Corifeu, 2006. p. 20 grifos no original). 
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deveres e restrições impostos aos cidadãos pelo ente estatal, somente se justificam 

legitimamente por regras de direito validamente postas em vigência
32

. 

O alemão Forsthoff frisou tal mudança de paradigma: 

 

El tránsito del Estado de Derecho burgués, a la separación de poderes y al 

sistema de libertades individuales garantizadas em la constitución, significa 

la introducción de um nuevo principio: la Administración sólo puede actuar 

de acuerdo com la ley. Es decir, de ahora em adelante, las intervenciones 

em la libertad y en la propiedad del individuo sólo eran legítimas sobre la 

base de uma permisión legal
33

.   

 

Uma vez implantado o princípio da legalidade, o direito (como sistema normativo) 

passa a obrigar a todos, inclusive ao próprio Estado. 

A lei, na condição de regra de conduta que prescreve ou proíbe determinados 

comportamentos, projeta seus efeitos sobre a vida dos cidadãos individual ou coletivamente 

considerados, assim como sobre a ação do Estado, que passa a ter de respeitar o paradigma 

legal, justamente para que não tenha seus próprios atos contestados pelos cidadãos, mantendo 

assim sua autoridade pelo próprio direito. 

                                                           
32

 Muito embora se verifique certo reducionismo na doutrina administrativista no que se refere aos princípios do 

Estado de Direito, privilegiando-se a abordagem da história e das instituições francesas, não se poderia ignorar a 

relevância da evolução que se verificou em outros países europeus, especialmente na Inglaterra e na Alemanha. 

A atenção redobrada em relação ao exemplo francês ocorre, a nosso ver, pela importância histórica da revolução 

francesa de 1789, bem como pelo fato de que foi na França, após a derrubada do Ancien Régime, que se 

desenvolveram de maneira mais significativa as bases do direito administrativo. Gilissen realça a importância da 

famosa revolução para a história do direito: “(...) a influência das ideias que a Revolução Francesa de 1789 

propagou em numerosos países e das reformas que daí resultaram no plano do direito e das instituições foi tão 

considerável que se pode admitir que o período do fim do séc. XVIII e início do séc. XIX constitui uma 

verdadeira cesura na evolução jurídica. Tal foi certamente o caso em França, na Bélgica, nos Países Baixos; mas 

também, em menor medida, na Alemanha, na Itália, em Espanha. Por exemplo, as províncias belgas foram 

incorporadas na França de 1795 a 1814 e, por consequência, sujeiras ao direito da República, e depois, Império 

franceses; as leis francesas e, sobretudo, os cinco grandes códigos napoleónicos (Código civil, Código comercial, 

Código de processo civil, Código de instrução criminal, Código penal) permaneceram em vigor na Bélgica após 

1814; noutros países, nomeadamente na Itália Espanha, Portugal e também nos países da América Latina, foram 

adotados no séc. XIX códigos similares inspirados nos códigos franceses. Noutros lugares, nomeadamente na 

Áustria, na Prússia, na Baviera, foram promulgados na mesma época códigos do mesmo tipo que os códigos 

franceses. É por isso que, no exame das componentes históricas do direito contemporâneo, é preciso distinguir 

duas grandes fases, a que segue e a que precede 1789, ano do início da Revolução Francesa” (GILISSEN, John. 

Introdução histórica ao direito. Tradução de A. M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1995. p. 14-15).      
33

 FORSTHOFF, Ernst. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1958, p. 57. 
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Sundfeld retratou tal panorama: 

 

Sendo expressão da vontade geral, a lei impor-se-á ao próprio Estado, quando este 

se ocupar do Governo e da Justiça. Nisto consiste a superioridade da lei: na virtude 

de ser superior – e, portanto, de condicionar – aos atos administrativos e às 

sentenças. Desse modo, estabelecendo-se uma hierarquia entre a lei e os atos de sua 

execução (atos administrativos e sentenças), criam-se os meios técnicos 

indispensáveis ao funcionamento da separação dos Poderes
34

. 

 

Imposta a exigência de atuação legal ou lícita do Estado, decorre naturalmente a 

necessidade de atuação lícita da Administração Pública, conjunto de órgãos e agentes estatais 

responsáveis pelo exercício da função administrativa do Estado.  

A questão relativa às funções do Estado ganhou maior relevo com a difusão da teoria 

da separação de poderes ou divisão de funções estatais, concebida pelo Barão de Montesquieu 

e acolhida pelos revolucionários franceses e norte-americanos do século XVIII. É evidente 

que a referida teoria foi adaptada com contornos distintos em cada um dos casos (França e 

Estados Unidos da América), a depender das concepções políticas à época predominantes e 

que acabaram por prevalecer nos debates sobre os novos Estados que nasciam. Em linhas 

gerais, porém, o quadro das funções estatais desenvolvido por Montesquieu identificou três 

principais atividades do Estado, privilegiando, pois, a divisão do poder estatal, de modo a se 

evitar ou mitigar a ocorrência de abusos
35

. 

Devidamente identificadas as funções legislativas, judiciais e administrativas (ou 

executivas), estas últimas passaram a receber maior atenção dos estudiosos do direito, sendo 

esta circunstância também relevante para o nascimento e desenvolvimento do direito 

administrativo. 

                                                           
34

 SUNDFELD, Carlos Ari.  Fundamentos de direito público. 5ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 45.  
35

 É célebre sua concepção da separação de funções estatais, expressa no seguinte trecho de sua obra: “Quando 

na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não 

existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas 

para executá-las tiranicamente. Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder 

legislativo e do executivo. Se estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos 

cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a 

força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, 

ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis; o de executar as resoluções públicas, e o de julgar os 

crimes ou as divergências dos indivíduos” (MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, baron de de la Brède 

et de. O espírito das leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. Brasília: 

Editora da Universidade de Brasília, 1982. p. 187).  
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As funções estatais guardem entre si o traço comum de constituírem verdadeiro 

momento de concretização do poder
36

, assim como a característica ressaltada pela doutrina 

brasileira no sentido de representarem nítida tutela de interesse alheio. Medauar caracteriza a 

função, no âmbito do direito público, e, mais especificamente, a função administrativa, de 

forma esclarecedora: 

 

Na função, o exercício do poder não é livre, mas pela impossibilidade de separá-lo 

de um fim, apresenta-se inevitavelmente condicionado a requisitos que justificam a 

atuação e orientam seu concreto desenvolvimento. Na função, o dever surge como 

elemento ínsito ao poder, desse modo, a Administração concretiza, na sua atuação, o 

poder conferido pela norma, para atendimento de um fim
37

. 

 

Sandulli define a função administrativa tendo em vista a tutela de determinados 

interesses: 

 

Nel quadro delle funzioni dello Stato l‟amministrazione dunque – come la parola 

stessa disse (amministrazione vuol dire cura degli interessi) – designa l‟attività 

mediante la quale i publici poteri provvedono alla cura degli interessi a essi 

affidati
38

.   

 

Mello busca estabelecer critérios seguros de distinção entre as funções estatais, desde 

logo acertadamente considerando que um critério de natureza subjetiva ou orgânica seria 

insatisfatório
39

. 

                                                           
36

 Nesse sentido: BENVENUTI, Feliciano. Funzione amministrativa, procedimento, processo. Rivista 

Trimestrale di Diritto Pubblico, Milano: Giuffrè, Tomo I, 1952, p. 122. 
37

 MEDAUAR, Odete.  Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2004, p. 124-125. 

No mesmo sentido, o célebre entendimento de Lima acerca da relação de administração: “À relação jurídica que 

se estrutura ao influxo de uma finalidade cogente, chama-se relação de administração. (...) Chama-se-lhe relação 

de administração, segundo o mesmo critério pelo qual os atos de administração se opõem aos atos de 

propriedade (Código Civil Francês, 1988). Na administração, o dever e a finalidade são predominantes. (...) No 

domínio, a vontade é predominante” (LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7ª ed. rev. e 

reelab.. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 105-106).   
38

 SANDULLI, Aldo M. Manuale di Diritto Amministrativo. 6ª ed.. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 

1960. p. 4. 
39

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2010, p.33. 
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Nesse sentido, apresenta-se mais coerente o entendimento que preconiza que a função 

administrativa assim se identifica pelas suas características intrínsecas e ainda pelo regime 

jurídico que se impõe a ela, mais propriamente do que pelo órgão que desempenha a função. 

É certo que os órgãos do Poder Executivo são aqueles que desempenham 

precipuamente as atividades administrativas do Estado. No entanto, as atividades 

administrativas estão difusas por diversos órgãos estatais, muitas vezes integrantes dos 

Poderes Judiciário e Legislativo. Isto é, órgãos e agentes dos Poderes Executivo, Judiciário e 

Legislativo desempenham a função administrativa, que assim se caracteriza por se revelar 

destinada ao atendimento concreto das necessidades coletivas dos cidadãos, tipicamente 

infralegal e sempre revisível pelo Poder Judiciário.      

O traço característico da maioria dos conceitos teóricos de função administrativa, 

como se pode notar, é a referência a determinado interesse, vontade ou finalidade, os quais 

não são, porém, estabelecidos por aquele que exerce a função, mas sim por terceiro. É a ideia 

de exercício de atividades no interesse de outrem. 

A função administrativa do Estado é, nessa linha de raciocínio, aquela que se 

estabelece pela prática de diversas atividades, em sua maioria de natureza concreta, destinadas 

ao atingimento da finalidade expressa pela lei, à tutela do interesse acolhido pelo direito, ao 

atendimento da vontade geral contida nas normas jurídicas. 

Estas são as bases para o entendimento da função administrativa. 

Não se ignore, porém, a dificuldade de se conceituar analiticamente e de maneira 

ampla e abrangente a função administrativa, tendo em vista a variada gama de atividades hoje 

desempenhadas pela Administração Pública. 

Diante desta realidade, já se disse acertadamente que “a Administração se deixa 

descrever, mas não se deixa definir, sobretudo ante sua complexidade e o caráter multiforme 

de suas atuações”
40

.  

Fato é que à Administração Pública
41

, seja qual e quão abrangente for o conceito que 

se adote, aplica-se o princípio geral de obediência ao direito vigente
42

. Não se discute mais, 

                                                           
40

 MEDAUAR, Odete.  Direito Administrativo moderno. 8ª ed. São Paulo: RT, 2004. 2004. p. 48. 
41

 Ou seja, aos órgãos que exercem a função administrativa do Estado. 
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no âmbito dos Estados ocidentais contemporâneos, que o Estado, assim como o indivíduo, 

deve ele próprio respeito ao direito vigente, ainda que seja ele, e talvez por isso a fortiori, 

quem por si mesmo produz o direito, normalmente em uma forma de representação da 

vontade popular.  

A par disso, sabe-se que as diversas formas de Estado, tal como nomeadas em tese, são 

figuras teoricamente concebidas a partir da reunião de determinadas condições da realidade e 

da disciplina jurídica posta numa mesma organização estatal que nasce e se institui em 

determinada época e sobre determinado território. 

Àquela forma de Estado que se desenvolveu a partir dos ideais fundadores da 

revolução francesa de 1789 convencionou-se chamar Estado de Direito
43

. 

Pelo menos três características básicas devem se identificar em uma determinada 

organização estatal, para que se possa em teoria qualificá-la como Estado de Direito. 

A primeira: há que existir a mínima enunciação de direitos fundamentais dos cidadãos, 

que devem ser respeitados por todos e especialmente pelo próprio Estado, de maneira a se 

coibir a ação violenta ou arbitrária do Poder Público sobre os indivíduos. 

                                                                                                                                                                                     
42

 No entanto, parece possível afirmar que, passados mais de dois séculos da implementação do princípio da 

legalidade no mundo ocidental, a relação existente entre a Administração Pública e o direito ainda não se 

estabilizou. Essa afirmação quer significar o seguinte: o fato de a Administração Pública integrar o mesmo 

organismo (Estado) que, no mais das vezes, produz o direito, coloca-a em determinada posição que naturalmente 

dificulta a necessária consciência de que ela é também destinatária do próprio sistema normativo. Não são raros 

os exemplos de atuação ilícita do próprio Poder Público ainda nos dias atuais, o que se reflete num grande 

número de litígios judiciais em que o Estado é demandado. Além disso, há os casos patológicos de atuação 

arbitrária dos agentes públicos que frequentemente confundem a figura do Estado com suas próprias figuras 

pessoais. 
43

 A expressão Estado de Direito surgiu incialmente na Alemanha (Rechtsstaat), encontrando bases semelhantes 

no desenvolvimento na Inglaterra da noção de rule of law, e nas expressões francesas principe de la légalité e 

l‟État de Droit. Zagrebelsky expõe: “El siglo XIX es el siglo del „Estado de derecho‟ o, según la expresión 

alemana, del Rechtsstaat. En la tipología de las formas de Estado, el Estado de derecho, o „Estado bajo al 

régimen de derecho‟, se distingue del Machtstaat, o „Estado bajo el régimen de fuerza‟, es decir, el Estado 

absoluto característico del siglo XVII, y del Polizeistaat, el „Estado bajo el régimen de polícia‟, es decir, el 

régimen del Despotismo ilustrado, orientado a la felicidad de los súbditos, característico del siglo XVIII. (...) La 

expresión „Estado de derecho‟ es ciertamente una de las más afortunadas de la ciencia jurídica contemporánea. 

Contiene, sin embargo, una noción genérica y embrionaria, aunque no es un concepto vacío o una fórmula 

mágica, como se ha dicho para denunciar um certo abuso de la misma. El Estado de derecho indica un valor y 

alude sólo a una de las direcciones de desarollo de la organización del Estado, pero no encierra em sí 

consecuencias precisas. El valor es la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que 

afecta a los ciudadanos. La dirección es la inversión de la relación entre poder y derecho que constituía la 

quintaesencia del Machtstaat y del Polizeistaat: no más rex facit legem, sino lex facit regem (ZAGREBELSKY, 

Gustavo. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. 9ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009. p. 21).      
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A segunda: há que se reconhecer a implantação do chamado princípio da legalidade, 

de tal forma que funcione a lei como garantia geral dos cidadãos, instrumento que pode, ao 

menos formalmente, assegurar condições de igualdade, publicidade e previsibilidade dos 

efeitos ou possíveis consequências dos atos da vida social. 

Finalmente, para que se designe um Estado como “de Direito” deve haver a instalação 

de uma forma de organização do poder estatal que o divida entre pessoas ou órgãos distintos, 

evitando-se assim demasiada concentração do poder em um único agente ou órgão, situação 

indesejável que poderia propiciar condições para o arbítrio
44

. 

Assim, reunidas as condições acima arroladas, poder-se-ia denominar uma 

determinada entidade nacional como Estado de Direito. Foram, aliás, estas as características 

que se verificaram na França após o período revolucionário e que conduziram ao 

desenvolvimento do conceito teórico de que se trata
45

. 

Poderiam parecer prescindíveis tais considerações, de tão óbvias que se apresentem.  

Ocorre, porém, que é a partir da implantação dos princípios basilares do Estado de 

Direito, em especial do princípio da legalidade, que se constitui a ideia de submissão do 

Estado à própria lei, ou, mais adequadamente, ao direito
46

. 

Mais: é nesse momento que se reúnem as condições propícias ao surgimento das 

noções iniciais do que constituiria mais tarde o ramo do direito chamado Direito 

Administrativo
47

.  

                                                           
44

 A lição de Lima é no mesmo sentido: “O Estado de Direito se resume, inicialmente, em dois pontos 

fundamentais. De um lado, os direitos fundamentais ou de liberdade, anteriores à existência do próprio Estado; 

de outro, a divisão dos Poderes, em Executivo, Legislativo e Judiciário, que existe para dar proteção àqueles 

direitos” (LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 

43). 
45

 Rivero observa que a figura do chamado Estado de polícia cedeu “o lugar, de uma maneira geral, à de Estado 

de Direito: em todos os Estados modernos admite-se que a Administração está vinculada pela regra de direito. 

Este é um dos princípios fundamentais do liberalismo político, e se o encontramos fora do mundo liberal, com a 

noção de „legalidade socialista‟ desenvolvida pelos juristas soviéticos, só em ligação com a ideologia de 1789 se 

explica o seu desenvolvimento” (RIVERO,  Jean. Direito Administrativo. Coimbra: Livraria Almedina, 1981. p. 

19.  grifos no original).  
46

 A distinção entre lei e direito se apresenta como importante estágio na evolução do pensamento jurídico, 

revelando-se presente na disposição constante do art. 20, III, da Constituição alemã: “O poder legislativo está 

submetido à ordem constitucional; os poderes executivo e judiciário obedecem à lei e ao direito”. A 

diferenciação referida também foi acolhida em nosso ordenamento no art. 2º, I, da Lei nº 9.784/99. 
47

 Veja-se que, muito embora sempre tenham existido, ainda que de forma primitiva, atividades de caráter 

administrativo no âmbito das instituições estatais, sejam elas de que espécie ou época forem, não se pode afirmar 
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As considerações de Medauar bem retratam o panorama que se verificou naquele 

momento histórico: 

 

As concepções político-institucionais que afloravam, nessa época, propiciavam o 

surgimento de normas norteadoras do exercício dos poderes estatais, pois tinham 

clara conotação de limitação e controle do poder e de garantia dos direitos 

individuais. Assim, as ideias relativas ao Estado de direito que emergiam nas 

primeiras décadas do século XIX tornaram-se fator propício para a formação do 

direito administrativo. O mesmo se pode dizer quanto à teoria da separação de 

poderes: a atribuição da função executiva a um específico setor estatal facilitou a 

formação de um direito da Administração, com individualidade própria
48

. 

 

É a partir do respeito ao princípio da legalidade, ademais, que se constata outra 

importante assertiva, a qual constitui propriamente a base do controle de legalidade dos atos 

da Administração Pública: a atuação do Poder Público com desrespeito ou violação em 

relação aos parâmetros legais acarreta a invalidade jurídica dos atos, omissões, ou posturas 

adotadas. Ou seja, a ilegalidade do comportamento implica a possibilidade de se declarar 

formalmente sua invalidade jurídica e, com isso, adotar providências que garantam sua 

extirpação do mundo jurídico, a provável eliminação de seus efeitos e ainda a própria 

produção de efeitos contrários, tal como preconizado no ordenamento jurídico. 

Desse modo, a lei (o direito) passa a constituir fator que condiciona a validade (a 

correção) da atuação estatal.  

Essas noções não se podem abandonar porque consistem em pressupostos 

indispensáveis ao entendimento da própria atividade de controle da Administração Pública, 

íntima e imprescindivelmente ligada ao princípio da legalidade. 

                                                                                                                                                                                     
que sempre existiu o ramo regulador de tais funções, qual seja o Direito Administrativo. Zanobini bem retrata 

essa distinção: “Nessuno Stato, per quanto primitivo e semplice sia il suo ordinamento, può mancare di una 

funzione amministrativa e di organi ad essa delegati: non tutti gli Stati, però, presentano un diritto 

amministrativo. L‟esistenza di questo è subordinata a due condizioni: che l‟attività amministrativa sia regolata 

da norme giuridiche esteriormente obbligatorie, e che tali norme siano distinte da quelle che regolano gli altri 

soggetti e particolarmente i cittadini. Queste due condizioni si verificano soltanto nello Stato moderno, e la 

seconda non in tutte le forme di esso” (ZANOBINI, Guido. Corso di Diritto Amministrativo. 8ª ed. Milano: 

Giuffrè Editore, 1958. p. 38. Vol. Primo). Com relação ao direito administrativo brasileiro, é interessante 

observar a convergência de influências oriundas dos países de base romanística e de outras vertentes advindas 

dos países do chamado sistema common law. Muito embora vigore no Brasil a unidade de jurisdição, grande 

parte do que se poderia chamar Direito Administrativo material advém de teorias desenvolvidas na Europa 

continental.  
48

 MEDAUAR, Odete.  Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2004. p. 35. 
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1.3 O princípio da legalidade e a atividade de controle da administração como garantia 

da legalidade 

 

Somente com a implantação do princípio da legalidade
49

, torna-se possível submeter a 

ação administrativa do Estado à obediência de regras estabelecidas formalmente. Tais regras, 

por sua vez, passam a ser condicionantes da validade de todo e qualquer ato estatal. 

Os atos praticados no âmbito da administração pública somente se consideram válidos 

se respeitadas as normas jurídicas que lhes impõem requisitos. Note-se que o princípio da 

legalidade, no âmbito do direito administrativo, adotou contornos especiais e desempenhou 

durante muito tempo papel especialmente destacado. Isso ocorreu por duas principais razões. 

Primeira: porque a atividade administrativa foi concebida e entendida como infralegal. 

Na engenharia implementada por força da separação de funções ou de poderes estatais, 

alocou-se a atividade administrativa no patamar imediatamente inferior ao da lei formal. 

Assim, a doutrina administrativista não se cansa de frisar: a atividade administrativa não 

                                                           
49

 Reafirma-se que, embora indicado o Estado francês pós-revolucionário como marco de implantação da 

legalidade, não se pode olvidar que já havia tal princípio surgido embrionariamente na Inglaterra por ocasião da 

Magna Carta (1215). Confira-se, nesse sentido, o ensinamento do professor alemão Zippelius: “Uma primeira 

garantia das liberdades individuais residia, aqui, na proteção contra detenções arbitrárias. Esta garantia, que de 

uma forma imperfeita já estava consagrada no artigo 39º da Magna Carta de 1215, foi cada vez mais reforçada e 

alargada até ao Acto de Habeas Corpus de 1679 (§ 32 II). (...) O princípio de que o poder do rei tem limites 

jurídicos, desempenhou um papel fulcral nos conflitos entre o parlamento inglês e os dois primeiros Stuarts. Às 

pretensões de soberania formuladas por Jaime I e Carlos I, Coke opôs a tese da supremacia do direito” 

(ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. 3ª ed. Tradução da 12ª ed. alemã por Karin Praefke-Aires 

Coutinho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 385-386). No entanto, as observações de David 

denotam interessante ponto de vista sobre o sistema jurídico inglês, muito distinto do chamado sistema europeu-

continental: “A Inglaterra é o país da Europa em que as liberdades públicas foram mais cedo protegidas contra o 

despotismo do soberano. Não é ela, porém, o país da Declaração dos Direitos do Homem. A Inglaterra nunca 

conheceu tais Declarações. O inglês sente apenas ceticismo e até mesmo desconfiança por esses documentos. 

Seu espírito não o leva a declarações de princípio. A concepção processual que tem do direito leva-o a ver as 

coisas sob um prisma mais pragmático: a Inglaterra é um país em que foram organizadas normas processuais 

eficazes para defender e salvaguardar as liberdades fundamentais. A maneira de ver inglesa é caracterizada por 

uma afirmação feita com frequência nesse país: não há, na Inglaterra, Constituição que proclame os direitos e as 

liberdades dos indivíduos, existem apenas regras, ritos processuais que asseguram esses direitos e essas 

liberdades, e são essas regras, esses ritos, que formam a Constituição da Inglaterra” (DAVID, René. O direito 

inglês. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 76).  
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inova a ordem jurídica, não cria direito novo, mas constitui apenas fiel cumprimento da lei 

vigente ou, quando muito, detalhamento ou explicitação do conteúdo legal
50

.  

Segunda: porque, considerando-se fundamental o preceito relativo à indisponibilidade 

do interesse público
51

, as teorias que constituem a base do direito administrativo e do próprio 

direito público conduziram o entendimento do princípio da legalidade a uma concepção rígida 

e restritiva da ação do administrador. Se para o cidadão comum a lei se revela paradigma a ser 

verificado apenas negativamente, para a Administração Pública a lei funciona como 

paradigma positivo. 

Explica-se, nos exatos termos do prevalente entendimento doutrinário:  

 

(...) na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre 

da lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o 

que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o 

da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe. Essa é 

a ideia expressa de forma lapidar por Hely Lopes Meirelles (2003, p.86) e 

corresponde ao que já vinha explícito no artigo 4º da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789: „a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não 

prejudica a outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 

outros limites que os que asseguram aos membros da sociedade o gozo desses 

mesmos direitos. Esses limites somente podem ser estabelecidos em lei‟
52

. 

 

                                                           
50

 Canotilho aborda o princípio da legalidade com a denominação de princípio da legalidade da administração e o 

analisa em duas vertentes: “Em termos específicos, o princípio da prevalência da lei significa que a lei 

deliberada e aprovada pelo Parlamento tem superioridade e preferência relativamente a actos da administração 

(regulamentos, actos administrativos, actos pararegulamentares, actos administrativos gerais como circulares e 

instruções). O princípio da prevalência da lei vincula a administração, proibindo-lhe quer a prática de actos 

contrários à lei (proibição de desrespeito da lei) quer impondo-lhe a adopção de medidas necessárias e adequadas 

ao cumprimento da  da lei (exiquência de aplicação da lei). Por sua vez, o princípio da reserva de lei afirma que 

as restrições aos direitos, liberdades e garantias só podem ser feitas por lei ou mediante autorização desta. Além 

disso, o regime jurídico de certas matérias (cfr. CRP, arts. 164.º e 165.º) deve também caber, prioritariamente, à 

assembleia representativa” (mantida grafia original). (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003.  p. 256). 

Também a redação do art. 84 da Constituição Federal de 1988 é norma reveladora dessa concepção: “Art. 84. 

Compete privativamente ao Presidente da República: (...) IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução” (grifo nosso). 
51

 A noção de indisponibilidade do interesse público é fundamental na estruturação teórica do Direito 

Administrativo. A Administração Pública deve buscar o atingimento do interesse público, interesse este definido 

pela lei. O raciocínio contido no princípio se assemelha àquele formulado na célebre distinção de Lima (LIMA, 

Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 105) entre os 

conceitos de administração e propriedade, assim como na conceituação de função administrativa de autoria de 

Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2007. p. 117).   
52

 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 63. 
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A consideração desse rígido limite de atuação imposto ao administrador público levou 

Seabra Fagundes à célebre afirmação de que “administrar é aplicar a lei de ofício”. Como já 

afirmado, os atos estatais, dentre os quais se encontram os atos da Administração Pública, têm 

sua validade condicionada à observância das normas jurídicas em vigor. 

A inobservância do ordenamento acarreta, então, a possibilidade de se invalidar o ato 

estatal prolatado de maneira viciada. Por certo, de nada adiantaria que se reconhecesse o 

dever do Estado de atuação conforme o direito, se o próprio direito não dispusesse sobre 

determinados mecanismos que, conferindo poderes a órgãos de controle, permitissem o 

desencadeamento de atos e procedimentos de análise da licitude dos atos estatais, cuja 

finalidade precípua é a de reconduzir a Administração ao caminho juridicamente válido.  

A atividade de controle de legalidade dos atos da Administração Pública consiste, 

portanto, exatamente na verificação de conformidade dos atos estatais em relação ao 

ordenamento jurídico em vigor e se revela, assim, como um mecanismo de garantia da 

legalidade, na medida em que visa à manutenção da autoridade do ordenamento em face do 

próprio Estado. 

Di Pietro expressou a relação existente entre o controle da Administração Pública e a 

obediência aos princípios impostos pela ordem jurídica: 

 

A finalidade do controle é a de assegurar que a Administração atue em consonância 

com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da 

legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade; 

em determinadas circunstâncias, abrange também o controle chamado de mérito e 

que diz respeito aos aspectos discricionários da atuação administrativa
53

.    

 

Vale ressaltar que o controle de que aqui se trata é aquele que consiste na verificação 

da juridicidade dos atos da Administração Pública. Outras acepções do termo controle 

poderiam ser identificadas, a considerar, dentre outros critérios, a natureza do exercício 

                                                           
53

 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 728. 
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intelectual exercido pelo órgão controlador
54

. Observe-se, contudo, que se parte neste trabalho 

da noção geral trazida por Medauar: 

 

Para fins de estudo do controle incidente sobre a Administração Pública e seus 

agentes, mostra-se viável partir da noção essencial apresentada por Forti, Bergeron e 

Giannini, no sentido de verificação da conformidade de uma atuação a determinados 

cânones
55

. 

  

A acepção que se adota neste trabalho é, portanto, a que considera o controle como 

atividade que se exerce pela análise dos atos da Administração Pública e seu cotejo com o 

direito vigente. É por isso, aliás, que, como já afirmado anteriormente, o dinamismo do direito 

tanto influencia e altera os parâmetros e o modo de controle da administração pública. 

É relevante ainda esclarecer que se utiliza no texto a expressão controle de legalidade 

como sinônimo de outras que se possam encontrar, tais como: controle de validade, controle 

de conformidade com o direito, controle de licitude ou controle de juridicidade.  

 

1.4 A limitação do controle de legalidade (separação de funções estatais, mérito da ação 

administrativa e discricionariedade administrativa) 

 

O reconhecimento da relevância e, porque não dizer, imprescindibilidade do controle 

de legalidade da atuação da Administração Pública não afasta de modo algum a necessidade 

de se estabelecer certa limitação ao próprio controle. 

Desprezar a necessidade de limitação da própria atividade de controle representaria 

outorgar poderes ilimitados ao órgão controlador, operando-se quase uma substituição dos 

juízos, competências ou atos do órgão ou agente controlado pelas convicções, poderes ou 

posturas do controlador. 

                                                           
54

 Medauar elaborou magistral trabalho de análise na obra Controle da Administração Pública, enumerando as 

diferentes tipologias de controle, conforme seleta revisão literária feita pela autora. Nosso trabalho tem em conta 

que o controle exercido pelo Ministério Público pode ser qualificado como controle de conformidade da atuação 

da Administração Pública com o direito vigente, devidamente enquadrado nas tipologias referidas pela autora (o 

tema se encontra melhor desenvolvido no item 9 do presente estudo). 
55

 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 24. 
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Quando tal situação, de certo modo conflituosa, ocorre no âmbito do relacionamento 

entre diferentes Poderes estatais, o bom equacionamento da questão é imprescindível à 

convivência harmônica entre os diversos órgãos de Estado e, assim, à própria garantia de 

vigência e autoridade da Constituição Federal (art. 2º). 

A questão atinente ao controle de legalidade dos atos da Administração Pública revela 

essa complexidade, em especial quando se trata do controle exercido por outros poderes ou 

órgãos, tais como o Poder Judiciário ou, conforme nosso enfoque neste trabalho, o Ministério 

Público. 

Evidentemente não se poderia permitir o exercício de controle com poderes ilimitados, 

sob pena de se propiciar que membros do Poder Judiciário ou mesmo do Ministério Público 

se substituíssem ao administrador na tomada de decisões, realização de escolhas e prática de 

atos que, em princípio, incumbem ao administrador, agente público devidamente investido de 

poder jurídico para tais tarefas. 

Tendo em vista essas preocupações
56

, e no decorrer de décadas de estudo sobre o tema 

do controle de legalidade dos atos da Administração Pública, desenvolveram-se conceitos e 

teorias limitadores da atividade de controle, dentre os quais os conceitos de discricionariedade 

administrativa e de mérito do ato administrativo
57

. 

                                                           
56

 “Enquanto a Administração está orientada para a multidisciplinaridade e tem responsabilidade 

metajurídica, a jurisprudência é do tipo monodisciplinar-jurídico [Scholz, VVDStRL 34 (1976), 146, 152 ss.. 

Por isso, o controlo jurisdicional circunscreve-se apenas ao controlo jurídico. Este controlo não se confunde 

com a „vigilância completa‟ (Rundum-Beaufsichtigung) da Administração. Por isso, o controlo jurisdicional 

termina onde deixam de existir padrões jurídicos de controlo [Bettermann, AöR 96 (1971), 528, 559; Krebs, 

Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, 1984, p. 71]. Aqui a autonomia da Administração 

manifesta-se de forma particularmente clara. Em primeiro plano, está a autorresponsabilidade, que terá de ser 

respeitada pela jurisprudência (BVerwG, DVB1. 1998, 339 ss.), bem como a oportunidade, mas não a 

legalidade da actuação [ver também Becker, E., VVDStRL 14 (1956), 96, 115 ss.]. A ideia nuclear é a de que o 

controle jurisdicional não conduz a uma subalternização da Administração e os tribunais não devem substituir as 

apreciações (valorações) da Administração pelas suas próprias valorações (Schröder, in: HdbStR III, § 67 nm. 

27; BVerwG, DVB1. 1998 339 ss. e ainda Badura, DVB1. 1998, 1197 ss. Grifos nossos)”. (WOLFF, Hans J.; 

BACHOF, Otto; STOBER, Rolf. Direito Administrativo.  Trad. António F. de Sousa. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2006.  p. 247. Vol. 1). 
57

 O espanhol García de Enterría dá a dimensão do tema do controle da discricionariedade administrativa no 

panorama geral do Direito Administrativo: “La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades 

discrecionales de la Administración es um tema clássico de la teoría del Derecho. Está em los Orígenes mismos 

del Derecho Administrativo y cada época há ido dejando em él la huella de sus propias reflexiones teóricas, asi 

como de las sucessivas experiencias prácticas y jurisprudenciales. Más aún: hay quien piensa, lisa y llanamente, 

que esse es, justamente, el tema central del Derecho Administrativo. El gran iuspublicista americano Bernard 

Schwartz lo expresaba crudamente así: „Verdaderamente, de qué trata el Derecho Administrativo si no es del 



35 

 

 

 

 

São intimamente relacionados entre si tais conceitos, sendo especialmente relevante o 

entendimento do primeiro para a correta compreensão do segundo. 

A discricionariedade deve ser entendida como característica presente em momentos da 

atuação administrativa, mediante a qual se vislumbra certa margem de escolha por parte do 

agente público competente, o qual, embora sempre adstrito aos parâmetros legais, pode optar 

entre alternativas, todas consideradas válidas perante o direito. 

Nos atos chamados discricionários (ou no assim nomeado poder discricionário), a lei 

não determina a adoção de um único comportamento possível, conferindo ela própria ao 

agente público competente a prerrogativa de formular escolhas entre vários comportamentos, 

todos possíveis, pois que todos autorizados pela lei. É comumente utilizada a assertiva 

segundo a qual o exercício da discricionariedade é realizado mediante um juízo de 

conveniência e oportunidade. Ou seja, ao agente público é dado decidir, dentre as opções que 

a lei confere, qual delas se mostra como mais oportuna ou mais conveniente ao interesse 

público
58

. 

Já o mérito, conceito desenvolvido com a clara finalidade de limitação ao controle de 

legalidade dos atos da Administração Pública, consiste em um núcleo do ato considerado 

intangível e inatingível pelo órgão de controle (Poder Judiciário, Ministério Público ou outro), 

núcleo justamente integrado pelas escolhas discricionárias, pela análise dos aspectos de 

conveniência e oportunidade das medidas
59

.   

                                                                                                                                                                                     
control de la discrecionalidad?‟” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, Jueces y Control de la 

Administración. 6ª ed. Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas, 2009. p. 47).    
58

 Di Pietro, em obra de referência sobre o tema, leciona que a discricionariedade se caracteriza quando “o 

regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de 

decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções 

possíveis, todas válidas perante o direito”. E segue advertindo: “Nesses casos, o poder da Administração é 

discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é baseada em critérios de mérito – oportunidade, 

conveniência, justiça, igualdade, a serem perquiridos pela autoridade, porque não definidos pelo legislador. Foi 

este que, ao regrar a matéria, deixou intencionalmente a decisão para a Administração, segundo critérios que só 

podem ser levados em consideração, adequadamente, diante do caso concreto” (DI PIETRO, Maria Silvia 

Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2001.  p. 66-67. 

grifo nosso).   
59

 Sobre o tema do mérito do ato administrativo, frequentemente aponta-se como paradigmático o acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na Apelação Cível nº 1.422. No julgamento 

mencionado, o Desembargador Relator, o eminente administrativista Seabra Fagundes, assenta bases sólidas 

acerca do controle judicial que se exerce sobre os atos da Administração Pública, realçando ensinamentos que se 

arraigaram na cultura jurídica brasileira, tais como: “(...) O exercício da função ou cargo de qualquer autoridade 

não pode e nem deve ser exercido arbitrariamente, ultrapassando os preceitos legais que lhes cumpre obedecer. 
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Observe-se que o mérito do ato, espaço em que não deveria interferir o órgão de 

controle, é composto justamente pelas alternativas que a própria lei (ou o próprio direito) 

conferiu ao agente público competente, as quais eram, portanto, para ele, todas lícitas.  

É natural, pois, que, se considerado que a própria lei confere ao agente público a 

possibilidade de realizar a escolha discricionária, se o próprio ordenamento lhe dá várias 

opções, dentre as quais ele pode optar pela que lhe parece a mais adequada, não seria coerente 

permitir que, a posteriori, após a formulação do ato, pudesse o órgão de controle substituir a 

escolha discricionária do órgão controlado pelo sua escolha discricionária.      

Por tal razão, diz-se que, nos atos discricionários, o Poder Judiciário (ou o Ministério 

Público) realiza o controle do ato apenas no aspecto de sua legalidade, apenas no que se refere 

à sua validade jurídica ou à sua conformidade com o direito
60

. 

                                                                                                                                                                                     
Por conseguinte, quando a autoridade entende agir daquele modo, cabe à Justiça lhe corrigir os desmandos e 

amparar aqueles que forem atingidos pela violência, pela arbitrariedade. (...) A competência discricionária não se 

exerce acima ou além da lei, senão, como toda e qualquer atividade executória, com sujeição a ela; (...) O que a 

distingue da competência vinculada é a maior mobilidade que a lei enseja ao executor no exercê-la, e não a 

liberação da lei. (...) Enquanto ao praticar o ato administrativo vinculado a autoridade está presa à lei em todos os 

seus elementos (competência, motivo, objeto, finalidade e forma), no praticar o ato discricionário é livre (dentro 

de opções que a própria lei prevê) quanto à escolha dos motivos (oportunidade e conveniência) e do objeto 

(conteúdo). Entre praticar o ato ou dele se abster, entre praticá-lo com este ou aquele conteúdo (por exemplo: 

advertir apenas ou proibir), ela é discricionária. Porém no que concerne à competência, à finalidade e à forma, o 

ato discricionário está tão sujeito aos textos legais como qualquer outro (...)”. Traçaram-se assim as linhas gerais 

de entendimento do controle de legalidade dos atos da administração pública. Frise-se, contudo, que ainda no 

mesmo julgamento referido, já se alertava para um sentimento de ampliação do controle de legalidade, 

especialmente por influência do direito norte-americano: “Arthur W. Bromage refere que, nos Estados Unidos, o 

Poder Judiciário, em virtude da cláusula Due Processo f Law, examina amplamente os atos administrativos 

discricionários, coibindo os excessos manifestados no exercício do Police Power (State Government and 

Administration in the United States, p. 316). Com a competência discricionária o legislador outorga à autoridade 

administrativa, esclarece Fritz Fleiner, determinar como cabível „entre as várias possibilidades de solução, 

aquela que melhor corresponda no caso concreto à intenção da lei‟ (...) A conhecida reação que nos Estados 

Unidos se tem oposto à interferência controladora do Judiciário, não desautoriza tais afirmativas. É que essa 

oposição nasce da faculdade que se tem atribuído à Justiça Americana, através da exegese da cláusula Due 

Processo f Law, aos fins do século passado e sob a influência dos problemas suscitados pelo surto industrial 

subsequente à Guerra de Secessão, de remontar dos atos executivos à legislação para examiná-la na sua 

razoabilidade” (FAGUNDES, Miguel Seabra. Jurisprudência dos Tribunais – Poder discricionário da 

administração – Abuso deste poder – Mandado de Segurança – Direito líquido e certo – (Ac. do Trib. de Just. do 

Rio Grande do Norte). In Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Out-Dez 

1948, p. 52-82).  
60

 Fagundes condensou assim a questão: “O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido 

dele em função das normas de boa administração. Ou, noutras palavras: é o seu sentido como procedimento que 

atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos interesses privados, que toda medida administrativa 

tem de levar em conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende os aspectos, nem sempre de fácil 

percepção, atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade, moralidade, etc. de cada 

procedimento administrativo. Esses aspectos, muitos autores os resumem no binômio: oportunidade e 
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Diz-se também, com a mesma frequência, que o Poder Judiciário (ou outro órgão de 

controle) não pode ingressar no mérito do ato administrativo
61

. 

O que se quer com tais conceitos é aplicar limites razoáveis e coerentes aos órgãos de 

controle: 

- de modo que não exerçam prerrogativas legais conferidas a outros órgãos ou poderes, 

com evidente violação às normas constitucionais e legais atinentes ao conceito jurídico-

processual da competência; 

- de maneira que não se transformem em órgãos com superpoderes ou pretensamente 

superiores aos demais, em confronto ao ideal de equilíbrio entre a convivência harmônica e a 

independência dos poderes, consagrado na Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único); 

- com vistas a estabelecer o respeito necessário à legitimidade democrática 

presumidamente contida na formulação das próprias normas jurídicas (oriundas do povo, 

ainda que indiretamente), assim como ínsita à investidura de todo e qualquer agente público e, 

em especial, daqueles eleitos pelo voto popular. 

A despeito da coerência no estabelecimento de determinados limites à própria 

atividade de controle, não se pode deixar de frisar que o controle de legalidade da atuação da 

Administração Pública é propriamente uma garantia da ideia de legalidade
62

 (tal como já 

referido no item 3). 

                                                                                                                                                                                     
conveniência”. (FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 149-150).  
61

 O italiano Alessi, cujos estudos influenciaram significativamente a doutrina brasileira, ressaltou, sobre o 

mérito do ato administrativo, que tal conceito possui duas vertentes: uma positiva, consistente na identificação de 

que o interesse público genericamente descrito na norma jurídica concretiza-se à vista dos fatos pela avaliação 

do administrador com base em critérios de conveniência e oportunidade, já que é impossível que o legislador 

possa prever todas as situações fáticas que possam ocorrer na realidade; outra negativa, por representar um limite 

ao controle jurisdicional sobre os atos administrativos nos espaços deixados pela norma (nesse sentido, 

BEDENDI, Luis Felipe Ferrari. Ainda Existe o Conceito de Mérito do Ato Administrativo como Limite ao 

Controle Jurisdicional dos Atos Praticados pela Administração? In DI PIETRO, Maria Sylvia; RIBEIRO, Carlos 

Vinícius Alves. Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: 

Atlas, 2010. p. 287).      
62

 Observe-se que, mesmo ainda em um tempo em que se continha com maior ênfase o Judiciário no exame da 

atuação da Administração Pública, já se concluía no sentido de que ao Judiciário é dado avaliar e definir os 

limites do controle que ele próprio exerce (e, assim, definir qual a extensão e como funciona o paradigma da 

legalidade): “O poder discricionário move-se, portanto, por definição, em uma zona livre, privativa da 

Administração, o que exclui, sob pena de contradição nos próprios termos, a possibilidade de revisão por parte 

do Poder Judiciário. Desde que, nesta zona livre, ao critério da Administração se pudesse sobrepor outro critério 

(a saber, o do Judiciário), então já não teríamos uma zona livre, nem se poderia falar de poder discricionário. 
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De nada adianta propalar que a Administração deve respeitar o direito, se não houver 

mecanismos de imposição do efetivo respeito e, se preciso for, de invalidação dos atos 

praticados em contrariedade ao direito.   

A par disso, é válido lembrar que o exercício da própria atividade de controle exige, 

em um primeiro momento, que seja realizada a verificação de compatibilidade do ato 

praticado ou da postura adotada pela Administração em relação ao direito vigente. Essa 

primeira verificação, por certo, depende diretamente, em sua essência e forma, das 

concepções jurídicas dominantes em determinada época ou daquelas explícita ou 

implicitamente adotadas pelo órgão de controle.  

Em outras palavras, atente-se para o fato de que os limites que se impõem ao órgão de 

controle, como parâmetros jurídico-normativos que são, têm sua definição influenciada pelas 

concepções jurídicas prevalentes. 

Volta-se, assim, ao tema do dinamismo do direito e de suas consequências em relação 

ao controle de legalidade (validade) da atuação da Administração Pública. É a principal 

questão a ser tratada no próximo item deste estudo. 

 

1.5 Dinamismo do direito: reflexos na atividade de controle 

  

Não é difícil identificar que a evolução do pensamento jurídico assim como as 

alterações legislativas (diga-se de outro modo: a renovação da ciência do direito ou do próprio 

direito positivo) produzirão efeitos sobre a atividade de controle que se exerce sobre a 

Administração Pública, ora pela modificação dos paradigmas de comparação (normas 

jurídicas) ora pela alteração das concepções jurídico-filosóficas prevalentes. 

                                                                                                                                                                                     
Esta expressão seria, no caso, completamente vazia de sentido e estaria destinada ao museu das velharias 

jurídicas. Não resta dúvida, porém, que a demarcação dessa zona livre é, em si mesma, uma questão jurídica, 

suscetível de apreciação jurisdicional. Não é à Administração mas à Justiça que compete a tarefa de verificar os 

limites do poder discricionário, em virtude da faculdade que possui o Judiciário, em nosso ordenamento 

constitucional, de interpretar, final e conclusivamente, o direito positivo” (LEAL, Vitor Nunes. Poder 

discricionário e ação arbitrária da Administração. In Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, Out-Dez 1948, p. 64-65). 
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Não somente, pois a alteração do direito positivo vigente acarreta influências sobre o 

controle da Administração Pública, mas a evolução do pensar jurídico também o faz de 

maneira significativa. 

Vê-se que aspectos tidos outrora como alheios à juridicidade do ato passaram, com a 

mudança de certas concepções ou paradigmas do direito, a integrar a análise de sua validade. 

Trata-se de aspectos como, exempli gratia, os da eficiência e da moralidade da 

conduta administrativa. 

Em outros tempos, poder-se-ia considerar que tais aspectos seriam, como de fato 

foram por longo período, relegados ao âmbito político, sendo tratados pelos juristas como 

estranhos ao direito. 

Não é o que se tem verificado nos últimos anos, sendo tais aspectos reiteradamente 

tratados pelos órgãos de controle da Administração, especialmente pelo Poder Judiciário, 

pelos Tribunais de Contas e pelos órgãos de execução do Ministério Público.       

Seja porque os princípios da eficiência e da moralidade ingressaram expressamente no 

direito positivo (art. 37, caput, da Constituição Federal), seja porque houve certa alteração no 

modo de pensar prevalente nas atividades jurídicas cotidianas, os órgãos de controle passaram 

a analisar tais aspectos, demonstrando-se, assim, a influência que as alterações do direito (do 

ordenamento e da ciência) acarretam na própria atividade de controle. 

É natural que, ocorrendo alterações no direito, e sendo o direito justamente o 

paradigma do controle realizado, a própria atividade de controle sinta os reflexos da evolução 

mencionada, sofrendo também alterações em seu perfil. 

A evolução mencionada ocorreu também com relação a outros aspectos, tais como a 

razoabilidade, a proporcionalidade, a boa-fé objetiva, a proteção à confiança. De certo modo, 

alterou-se o paradigma da legalidade, o qual evoluiu para a noção de juridicidade ou de 

conformidade com o direito. Desse modo, ocorre inegável redução do núcleo que se considera 

intangível aos órgãos de controle, o chamado mérito da ação administrativa. 

Observe-se que todos os aspectos acima mencionados (exempli gratia, os da 

proporcionalidade, da moralidade e da eficiência), outrora considerados integrantes do mérito 

da atuação administrativa passaram a compor o campo da juridicidade de tais atos e, assim, 
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ingressam no âmbito do controle que órgãos como o Poder Judiciário e o Ministério Público 

podem validamente exercer.   

Observe-se, pois, o caráter restritivo de afirmações da jurisprudência brasileira 

sobre o controle judicial da Administração Pública, proferidas em datas anteriores à vigência 

da Constituição Federal de 1988: “as razões do ato discricionário escapam à investigação do 

Poder Judiciário” (TFR, in RDA, 63:106); “o controle jurisdicional do ato administrativo tem 

seus limites no formalismo dos atos administrativos” (TFR, in RDA 61:135); “é admissível o 

controle jurisdicional de ato baixado com fundamento no Ato Institucional nº 1, no que 

respeita ao limite das formalidades extrínsecas, sendo vedada apenas a apreciação dos fatos 

que o motivaram ou da sua conveniência ou oportunidade” (TJPR, em RF, 240:212). 

O cotejo dessas assertivas com outras mais recentes, encontradas na 

jurisprudência formada após a Constituição Federal de 1988, revela a nítida mudança de 

postura no que se refere à análise judicial da atuação administrativa do Estado e à verificação 

de sua conformidade com o direito. 

Exemplificativamente, citam-se trechos de marcantes precedentes judiciais, para 

propiciar a comparação desejada: 

 

No caso de demissão imposta a servidor público submetido a processo 

administrativo disciplinar, não há falar em juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração, visando restringir a atuação do Poder Judiciário à análise dos 

aspectos formais do processo disciplinar. Nessas circunstâncias, o controle 

jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato demissório, 

pois trata-se de providência necessária à correta observância dos aludidos 

postulados. (STJ, MS 13.520 – DF. Rel. Min. Laurita Vaz) (grifos nosso); 

 

Outrossim, a antiga doutrina que vedava ao Judiciário analisar o mérito dos atos da 

Administração, que gozava de tanto prestígio, não pode mais ser aceita como dogma 

ou axioma jurídico, eis que obstaria, por si só, a apreciação da motivação daqueles 

atos, importando, ipso facto, na exclusão apriorística do controle dos desvios e 

abusos de poder, o que seria incompatível com o atual estágio de desenvolvimento 

da Ciência Jurídica e do seu propósito de estabelecer controles sobre os atos 

praticados pela Administração Pública, quer sejam vinculados (controle de 

legalidade), quer sejam discricionários (controle de legitimidade). (STJ, AgRg no 

AgRg no REsp 1213843 – PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho) (grifos 

nossos); 

 

É cabível a impetração de mandado de segurança para discutir prescrição de 

processo administrativo disciplinar, irregularidade na constituição da comissão 
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disciplinar e desproporcionalidade da pena de demissão aplicada, tendo em vista que 

os atos administrativos comportam controle jurisdicional amplo, em especial aqueles 

que impõem sanção disciplinar a servidor público, de modo que o Poder Judiciário, 

quando provocado, deve examinar a razoabilidade e a proporcionalidade do ato, em 

avaliação que observe os princípios da dignidade da pessoa humana, culpabilidade e 

proporcionalidade, a fim de garantir que a Administração exerça seu poder 

disciplinar dentro dos limites estabelecidos no art. 37 de CF. (STJ, MS 15119 – DF, 

Rel. Min. Jorge Mussi) (grifos nossos); 

 

É sabido que em tema de controle judicial dos atos administrativos, a razoabilidade, 

assim como a proporcionalidade, fundadas no devido processo legal, decorrem da 

legalidade, por isso que podem e devem ser analisadas pelo Poder Judiciário, quando 

provocado a fazê-lo. (STJ, RMS 16536 – PE, Rel. Min. Celso Limongi) (grifos 

nossos); 

 

A violação do direito à educação de crianças e adolescentes mostra-se, em nosso 

sistema, tão grave e inadmissível como negar-lhes a vida e a saúde. (...) Cabe ao 

Parquet ajuizar Ação Civil Pública com a finalidade de garantir o direito à creche e 

à pré-escola de crianças até seis anos de idade, conforme dispõe o art. 208 do ECA. 

5. A Administração Pública deve propiciar o acesso e a frequência em creche e pré-

escola, assegurando que esse serviço seja prestado, com qualidade, por rede própria. 

6. De acordo com o princípio constitucional da inafastabilidade do controle 

jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF), garantia básica do Estado Democrático de 

Direito, a oferta insuficiente de vagas em creches para crianças de zero a seis anos 

faz surgir o direito de ação para todos aqueles que se encontrem nessas condições, 

diretamente ou por meio de sujeitos intermediários, como o Ministério Público e 

entidades da sociedade civil organizada. 7. No campo dos direitos individuais e 

sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar 

com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. 

A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na 

qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de 

exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da 

Administração Pública. 8. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta 

prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que 

a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou 

pela lei. 9. Se é certo que ao Judiciário recusa-se a possibilidade de substituir-se à 

Administração Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima das 

funções do Estado moderno, também não é menos correto que, na nossa ordem 

jurídica, compete ao juiz interpretar e aplicar a delimitação constitucional e legal dos 

poderes e deveres do Administrador, exigindo, de um lado, cumprimento integral e 

tempestivo dos deveres vinculados e, quanto à esfera da chamada competência 

discricionária, respeito ao due process e às garantias formais dos atos e 

procedimentos que pratica. (STJ, REsp 440502 – SP, Rel. Min. Herman Benjamin) 

(grifos nossos); 

 

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que „embora resida, 

primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 

executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário 

determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de 

políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas 

pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em 

descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 

mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos 
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sociais impregnados de estatura constitucional‟. (STF, RE 595595 AgRg, Rel. Min. 

Eros Grau) (grifos nossos). 

 

1. É cediço que o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de 

sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são 

aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na 

Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 

2. Desborda do juízo de oportunidade e conveniência do ato administrativo, exercido 

privativamente pelo administrador público a fixação de critérios de correção de 

prova de concurso público que se mostrem desarrazoados e desproporcionais, o que 

permite ao Poder Judiciário realizar o controle do ato, para adequá-lo aos princípios 

que norteiam a atividade administrativa, previstos no art. 37 da Carta Constitucional. 

3. Mostra-se desarrazoado e abusivo a Administração exigir do candidato, em prova 

de concurso público, a apreciação de determinado tema para, posteriormente, sequer 

levá-lo em consideração para a atribuição da nota no momento da correção da prova. 

Tal proceder inquina o ato administrativo de irregularidade, pois atenta contra a 

confiança do candidato na administração, atuando sobre as expectativas legítimas 

das partes e a boa-fé objetiva, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da 

moralidade administrativa. (STJ, RMS 27566 – CE, Rel. Min. Jorge Mussi) (grifos 

nossos). 

 

A análise dos excertos transcritos leva à inafastável conclusão de que a postura 

adotada pelo Poder Judiciário, a partir da Constituição Federal de 1988, passa a ser mais ativa 

e interventiva, sempre com vistas a assegurar a efetivação (ou concretização) de direitos 

proclamados no texto constitucional. 

Não se olvide, porém, que a postura judicial dita ativa, que, por vezes, acarreta clara 

interferência num campo até então reservado aos outros poderes (Executivo e Legislativo) 

recebe severas críticas de parte da doutrina, atenta ao risco de se perderem as importantes 

conquistas acumuladas ao longo de séculos de evolução do Estado. Além disso, a coerência 

do sistema jurídico restaria ameaçada com determinadas decisões judiciais que, sob essa 

perspectiva, não se estariam mantendo nos estritos limites constitucionais da função 

jurisdicional
63

. 

                                                           
63

 Ramos abordou com propriedade o tema do ativismo judicial, enfatizando seu entendimento no sentido da 

incorreção das posturas judiciais que possam ser assim classificadas: “Ao se fazer menção ao ativismo judicial, o 

que se está a referir é a ultrapassagem das linhas democráticas da função jurisdicional, em detrimento 

principalmente da função legislativa, mas, também, da função administrativa e, até mesmo, da função de 

governo. Não se trata do exercício desabrido da legiferação (ou de outra função não jurisdicional), que, aliás, em 

circunstâncias bem delimitadas, pode vir a ser deferido pela própria Constituição aos órgãos superiores do 

aparelho judiciário, e sim da descaracterização da função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa 

sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes. (...) Se, por meio de 

exercício ativista, se distorce, de algum modo, o sentido do dispositivo constitucional aplicado (por interpretação 

descolada dos limites textuais, por atribuição de efeitos com ele incompatíveis ou que devessem ser sopesados 

por outro poder etc.), está o órgão judiciário deformando a obra do próprio Poder Constituinte originário e 

perpetrando autêntica mutação inconstitucional, prática essa cuja gravidade fala por si só. Se o caso envolve o 

cerceamento da atividade de outro Poder, fundada na discricionariedade decorrente da norma constitucional de 
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A par da controvérsia que se possa estabelecer sobre a exata definição da expressão 

ativismo judicial e sobre a conformidade constitucional das decisões abrangidas pelo 

conceito, parece evidente a postura ativa que marca as avaliações judiciais incidentes sobre a 

atuação da Administração Pública, de modo que se tem verificado um sem número de casos 

em que o Poder Judiciário vai à análise aprofundada do comportamento do Estado e realiza a 

verificação da compatibilidade de tal comportamento em face da legislação e da Constituição. 

É por essa razão que se pode dizer que os limites do que se pode considerar mérito da 

ação administrativa são cada vez mais restritos, reduzidos.  

De outro lado, é crescente o espectro daquilo que se pode considerar como objeto de 

controle de juridicidade pelo Poder Judiciário e por outros órgãos de controle, tal como o 

Ministério Público. 

Tal tendência não tem passado despercebida pela doutrina
64

. 

Apesar disso, não se poderia desprezar o conceito teórico desenvolvido para assegurar, 

ainda que minimamente, a manutenção equilibrada da separação de funções estatais entre 

órgãos distintos. 

E essa preocupação ainda se sente na jurisprudência atual do país: 

 

1. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve se restringir à 

verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em 

razão da discricionariedade da Administração Pública. Precedentes do STJ. 2. In 

casu, ficou constatado pelo acórdão recorrido que não há direito líquido e certo a ser 

protegido, pois há obediência pela Banca Examinadora dos critérios de avaliação da 

condição de afrodescendente do candidato, previstos no edital do concurso, bem 

como dos princípios constitucionais da legalidade e da igualdade. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, AgRg no RMS 33654 – PR, Rel. Min. Herman 

Benjamin) (grifos nossos); 

 

                                                                                                                                                                                     
princípio ou veiculadora de conceito indeterminado de cunho valorativo, a par da interferência na função 

constituinte, haverá a interferência indevida na função correspondente à atividade cerceada (administrativa, 

legislativa, chefia de Estado etc.). É de se ressaltar, portanto, que o ativismo judicial em sede de controle de 

constitucionalidade pode agredir o direito vigente sob dois prismas diversos: pela deformação da normatividade 

constitucional e pela deformação, simultaneamente ou não, do direito infraconstitucional objeto de fiscalização, 

nessa última alternativa mediante, por exemplo, a indevida declaração de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade de dispositivo legal ou de variante exegética a partir dele construída” (RAMOS, Elival da 

Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 116-117 e 141-142). 
64

 Bedendi com muita propriedade nomeou tal tendência como “retração do conteúdo do mérito” (BEDENDI, 

Luis Felipe Ferrari. Ainda Existe o Conceito de Mérito do Ato Administrativo como Limite ao Controle 

Jurisdicional dos Atos Praticados pela Administração? In DI PIETRO, Maria Sylvia; RIBEIRO, Carlos Vinícius 

Alves. Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 

2010. p. 291). 
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1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à 

verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em 

razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de 

oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais 

deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, 

mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios. 2. O critério da 

regionalização previsto em edital de concurso público não inquina o certame de 

ilegalidade, quando respeitados os princípios constitucionais, mormente o da 

isonomia. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na norma editalícia que elimina o 

candidato do certame se não aprovado dentro do número de vagas para a 

região/localidade escolhida no momento da inscrição, não possuindo o candidato 

não tem direito a concorrer em vaga em região diversa daquela em que se inscreveu. 

(STJ, RMS 28751 – SP, Rel. Min. Laurita Vaz) (grifos nossos); 

 

Ao Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos da Administração. O ativismo 

judicial pode legitimar-se para integrar a legislação onde não exista norma escrita, 

recorrendo-se, então, à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito 

(CPC, art. 126). Mas a atividade administrativa, propriamente tal, não pode ser 

pautada pelo Judiciário. Na espécie, em última análise, o MM. Juiz Federal fez mais 

do que a Administração poderia fazer, porque impôs o que esta só pode autorizar, 

isto é, que alguém assuma a responsabilidade pela prestação de serviço público. 

Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg na SLS 1427 – CE, Rel. Min. Ari 

Pargendler) (grifos nossos).  

 

Vê-se, assim, que o reconhecimento da evolução e da ampliação do controle de 

legalidade da atuação da Administração Pública, naturalmente decorrente do dinamismo (ou 

da evolução) do próprio direito, não conduz nem deve conduzir ao abandono de conceitos 

clássicos relevantes, como aquele que se revela na noção de mérito do ato. 

O mérito da ação administrativa permanece na atualidade cumprindo sua função de 

conceito teórico limitador do exercício da própria atividade de controle da Administração 

Pública e, como tal, persiste funcionando como verdadeiro instrumento de atuação e 

resistência do próprio princípio constitucional da separação de funções estatais.   

Entretanto, evidencia-se cada vez mais que o mérito vem tendo seu conteúdo reduzido, 

ao passo que o espaço de controle de legalidade (já agora de juridicidade) vem se ampliando. 

Isso se deve em grande parte a uma alteração do próprio paradigma de controle, qual 

seja a legalidade.  

É sobre a legalidade contemporânea que se desenvolve o item seguinte deste estudo.   
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1.6 A concepção contemporânea do paradigma da legalidade 

 

A implementação do princípio da supremacia da lei nas sociedades estatais trouxe às 

estruturas sociais uma sensação de maior segurança e previsibilidade
65

.  

Ainda que a igualdade resultante da legalidade fosse, como de fato se revelou, 

meramente formal (igualdade perante a lei, já que a lei é a mesma para todos), a submissão de 

todos, governados e governantes, às disposições legais representou importante conquista 

histórica
66

. 

A observação de Mayer é esclarecedora: 

 

Lo essencial, lo que importa en el más alto grado, es la soberanía de la ley. 

En la actualidad se realiza aquello que fuera anelado tan dolorosamente en 

el curso de las luchas de los antigos Parlamentos. La ley está colocada por 

encima de todas las otras atividades del Estado, sin excepción. 

Hay a partir de ese momento un verdadero culto por la ley. El agente de 

policía, el guarda-campos de las comunas rurales, lleva sobre el brazal la 

inscripción „la ley‟; al grito de „autoridad a la ley‟, todos los Buenos 

ciudadanos deben ir a la calle para reprimir el motín; la intimación dirigida 

a los que forman parte del tumulto comienza com las palabras de 

„obediencia a la ley!‟; la fórmula temible „en nombre de la ley‟ abre todas 

las puertas! Entre las comedias populares de la primera época de la 

Revolución, hay una que se titula L‟ami des lois, en la cual el héroe 

manifiesta una obediencia verdaderamente fanática a la ley en general y se 

reconoce esclavo de ella
67

.      

 

                                                           
65

 Nesse sentido: “O chamado direito moderno é racional, na medida em que permite a instalação de um 

horizonte de previsibilidade e calculabilidade em relação aos comportamentos humanos – vale dizer: segurança. 

Cotidianamente trocamos nossa insegurança por submissão ao poder. E definimos „segurança‟ pelo seu 

contrário. Aqui, hoje – sob o chamado Estado moderno –, aceitamos o poder por conta de garantias mínimas de 

segurança por ele bem ou mal asseguradas” (GRAU, Eros. Por que tenho medo dos juízes: a 

interpretação/aplicação do direito e os princípios. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.13. grifos nossos).   
66

 Almeida aponta: “O Estado de Direito da idade contemporânea é marcado essencialmente pela consagração da 

legalidade. É a legalidade o grande fundamento do Direito nessa concepção de Estado. Para empregar a fórmula 

sintética do art. 30 da Declaração de Massachussets, de 1780, sempre lembrada por Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho trata-se do „governo de leis, não de homens‟” (MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Atos 

administrativos normativos: algumas questões. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos 

do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 219-236. p. 222). 
67

 MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1949. Tomo I. Parte 

General. p. 73. 



46 

 

 

 

 

Otero também aborda a primazia de que o instrumento lei passou a gozar no Estado 

liberal: 

 

Num mundo em que a expressão da vontade geral da coletividade se concentrava no 

parlamento, a lei, encontrando nessa mesma estrutura institucional o fundamento da 

sua legitimidade política, aparecia revestida de um mito de perfeição: o „império da 

lei‟ era, afinal, a síntese da vontade soberana de um modelo de Estado legislativo-

parlamentar. 

A lei traduzia, segundo os postulados liberais, um produto da razão, revelação de 

uma verdade absoluta pelos mais idôneos representantes da sociedade, encontrando-

se apta a regular todas as matérias sobre as quais um Estado mínimo sentia a 

necessidade de intervir, assumindo a natureza de um instrumento de garantia do 

cidadão perante o poder e possuindo ainda, nos termos de uma concepção 

positivista-legalista do Direito, o estatuto de primeira e mais importante fonte de 

Direito
68

 (grifo do autor). 

 

Neste modelo de legalidade estrita, as disposições legais possuem condição de 

prevalência sobre quaisquer outros instrumentos jurídicos. 

Além disso, o legislador assume também uma natural e lógica primazia em relação aos 

demais poderes de Estado. 

Em termos de metodologia de aplicação do direito, disso resultava a redução da figura 

do juiz (do intérprete) a mero aplicador dos dispositivos legais, em uma lógica de subsunção 

de fato concreto ao texto abstrato da lei
69

. 

No entanto, o princípio da legalidade, base dos sistemas jurídicos vigentes nos Estados 

ocidentais, vem sofrendo sensíveis alterações em sua concepção, especialmente pela evolução 

da ciência jurídica nas últimas décadas. 
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 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: O Sentido da Vinculação Administrativa à Juridicidade. 

Coimbra: Almedina, 2011.   p. 152-153. 
69

 Otero frisa que “a difusão, neste preciso contexto, de um entendimento que, radicado no pensamento de 

Montesquieu, conferia aos juízes o papel de meros operadores de uma aplicação mecânica e lógico-silogística da 

lei, reforçava ainda mais o valor absoluto da lei, conduzindo mesmo ao reconhecimento da possibilidade de se 

proibir a própria interpretação e ao formular de um modelo que reconduz a aplicação da lei a uma simples 

operação silogístico-subsuntiva. No âmbito desta concepção silogístico-subsuntiva da lei se desenvolve um 

sentido de legalidade administrativa que, subordinando totalmente o poder executivo ao legislativo, nega 

autonomia à função administrativa na realização do Direito e, recebendo „a carga de desconfianças e 

ressentimentos que na época pré-revolucionária se voltava contra o monarca absoluto‟, visa edificar um modelo 

de Administração Pública em que esta se apresenta como uma serva cega e obediente da lei” (OTERO, Paulo. 

Legalidade e Administração Pública: O Sentido da Vinculação Administrativa à Juridicidade. Coimbra: 

Almedina, 2011.   p. 153-154).  
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Ainda que se reconheçam sérias divergências sobre a correção ou adequação da lógica 

positivista do direito ou ainda do pensamento nomeado como pós-positivista, não se pode 

negar que a ideia de legalidade vem se modificando pela influência de uma nova tendência de 

pensamento sobre o direito, atenta ao aspecto material da lei e à efetiva implementação dos 

valores de justiça e igualdade
70

. 

Di Pietro relaciona tal tendência ao próprio modelo de Estado Democrático de Direito: 

 

Na terceira fase do Estado de Direito – Estado de Direito Democrático –, duas ideias 

fundamentais foram introduzidas: a de participação do cidadão na gestão e no 

controle da Administração Pública (democracia participativa) e a da legalidade vista 

sob o aspecto material, e não apenas formal. Teve início, portanto, a nova fase do 

princípio da legalidade, dando ensejo à chamada constitucionalização do direito 

administrativo (...)
71

. 
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 Kelly assevera que já antes do início do século XX notavam-se manifestações de pensadores sobre as 

incertezas do direito, mesmo em um paradigma de estrita legalidade: “Na França, François Gény (1861-1938) 

demonstrou antes da virada do século que, na aplicação do código civil pelos tribunais, seu texto estava longe de 

fornecer uma resposta automática para todos os problemas; antes, era necessário que os juízes recorressem 

também a seu entendimento dos fatores sociais e outros valores para fazer a ordem jurídica funcionar 

satisfatoriamente. Partindo dessa percepção, ele traçou, em seu Science et technique en droit privé positif 

[Ciência e técnica no direito privado positivo] (1914-24), uma distinção entre a „técnica‟, o mero conhecimento 

do mecanismo das normas jurídicas, e a „ciência‟, que é o conhecimento de valores não jurídicos altamente 

relevantes no ambiente do direito: em outras palavras, a matéria sociológica que deve acompanhar a matéria 

estritamente jurídica na solução de problemas jurídicos (...) Ainda mais „antiformalistas‟ que os expoentes da 

ciência jurídica sociológica eram os fundadores da escola do „realismo‟ americano, que floresceu especialmente 

na primeira metade deste século. Para eles, como para os juristas sociológicos, a letra da lei tinha menos 

importância. Mas a característica especial dos „realistas‟, e a razão de serem chamados assim, era que eles 

chamavam a atenção para as realidades do processo judicial por meio do qual todo o direito, em caso de disputa, 

deve ser aplicado. As disputas, o litígio civil ou penal, era assim o terreno sobre o qual se estendia a teoria 

realista; „as disputas‟, como escreveu uma das principais figuras da escola, Karl Llewellyn, „são o coração e a 

essência eternos do direito; não definem sua circunferência, mas sempre definirão seu centro‟. (...) A percepção 

da incerteza do direito, da influência potencial de fatores não declarados sobre sua aplicação em um caso 

particular, é considerada caracteristicamente americana porque havia fatores atuando nos Estados Unidos que 

eram desconhecidos na Inglaterra (da qual os americanos haviam levado o common law) ou no continente 

europeu. Primeiro, o país era dividido em um grande número de jurisdições independentes, todas administrando 

o common law, mas todas livre para amoldá-lo juridicamente a seu modo; segundo, a subordinação dos poderes 

legislativos estaduais e federais à Constituição tal como interpretada pela Suprema Corte, que podia facilmente – 

e o fazia com frequência – declarar inválidos os atos dessas assembleias, atos que, pela confiança depositada 

neles, poderiam ter originado as mais diversas expectativas e compromissos; terceiro, o tom judicial não 

profissional que se supunha ter sido introduzido nos padrões dos tribunais inferiores, pelo fato de os juízes 

desses tribunais serem eleitos pelo povo” (KELLY, John M. Uma breve história da teoria do direito ocidental. 

Tradução de Marylene Pinto Michael. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. p. 478, 481 e 483).  
71

 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Da Constitucionalização do Direito Administrativo: Reflexos sobre o 

Princípio da Legalidade e a Discricionariedade. In DI PIETRO, Maria Sylvia; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. 

Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 

179. 
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Assim, ganha relevância a análise do conteúdo da lei e seu cotejo com as disposições 

constitucionais e as exigências sociais, não figurando a lei como instrumento de valor 

absoluto tão somente por sua forma. 

Se é fato que a lei constitui importante conquista histórica, como garantia dos direitos 

individuais em face da possibilidade de atos arbitrários, especialmente pela ação do Estado, é 

também verdade que a mera edição de lei não é suficiente para, na realidade, propiciar a 

efetivação de direitos dos cidadãos e de valores como os de igualdade e justiça social.  É neste 

sentido que se utiliza a expressão „desmistificação da lei‟
72

. 

O pensamento jurídico contemporâneo apresenta certa tendência de aproximação dos 

pensadores e das teorias em relação à realidade. Muitas das ficções teóricas outrora 

concebidas para estruturação dos sistemas jurídicos são hoje contestadas ou rejeitadas, por 

não atenderem aos anseios sociais e políticos a que o direito está inegavelmente ligado
73

. 

                                                           
72

 A expressão „desmistificação da lei‟ foi utilizada em artigo científico de autoria do Professor Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, que, em referência à obra de Jacques Chevallier, mencionou a tendência de 

desmistificação da vontade geral contida na lei, dogma fundante dos Estados de Direito, concebido inicialmente 

por Jean Jacques Rousseau. Também se encontra a expressão na obra de Otero (OTERO, Paulo. Legalidade e 

Administração Pública: O Sentido da Vinculação Administrativa à Juridicidade. Coimbra: Almedina, 

2011. p. 152). 
73

 Os fundamentos históricos das mudanças ocorridas no pensamento jurídico a partir de meados do século XX 

foram apontados por Zagrebelsky: “Aunque no siempre con un significado perfectamente coincidente, es 

indudable que en la ciencia constitucional actual el lenguaje de los derechos ha tomado la delantera a cualquier 

otro lenguaje. Hasta tal punto es así que, para estabelecer una diferencia con el „Estado de derecho‟ 

decimonónico, hoy se habla a veces de „Estado de derechos‟. En el plano del derecho constitucional, este punto 

de llegada puede considerarse como la consecuencia de fenómenos más generales que sacuden completamente 

el campo de la experiencia política y ética contemporánea. Lo que subyace es, ciertamente, el descrédito en que, 

en la segunda posguerra, cayó la idea hegeliana‟total‟ del Estado como realidad en acto de la Idea ética 

objetiva „que se piensa y sabe a sí misma y lleva a cabo lo que sabe y en la medida en que lo sabe‟. El Estado 

„que sabe‟, con independencia e incluso contra lo que saben los seres humanos particulares, era el Estado al 

que debían atribuirse las responsabilidades por las tragedias de alcance mundial que se produjeron durante y 

entre las dos guerras. A los ojos de los supervivientes, era evidente que tanto el Estado nacional-burgués como 

el totalitario no sabían em realidad lo que hacían. La ocasión para dar a los derechos un fundamento más 

sólido que el proporcionado por la ley estatal surgió con la reacción que se produjo, al término de la segunda 

guerra mundial, en aquellos Estados que se vieron en la necesidad de refundar las instituciones constitucionales 

después del totalitarismo fascista y nacional-socialista. La misma necesidad que luego, en el período final de los 

últimos fascismos europeos en los años setenta, se manifestaria em la península ibérica y que hoy, tras el final 

de los regímenes comunistas, está presente en la renovación de las instituciones de los países de la Europa del 

Este. El tema de los derechos representa, así, un punto de encuentro en las transformaciones constitucionales 

que siguieron a la caída de los totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda. Todos aquelllos regímenes, 

de acuerdo com su naturaliza, tenían en común este punto de partida: denunciar, por enganosa, cualquier 

pretensión de que una vida individual tenga sentido separada de la totalidad del Estado y, por tanto, cualquier 

postulación de una esfera de derechos en sentido subjetivo capaz de concurrir con, y eventualmente limitar,la 

voluntad del Estado” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. 9ª ed. Madrid: 

Editorial Trotta, 2009. p. 65).         
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A teoria rousseauniana que concebe a lei como instrumento que resulta da vontade 

geral se apresenta como uma das ficções que à evidência por vezes estão em confronto com a 

realidade
74

. 

Não são raros os casos em que se verifica o total descompasso da lei em relação à 

vontade predominante na sociedade, como também são frequentemente editadas leis sem a 

observância do regramento constitucional respectivo, em flagrante afronta às disposições da 

Constituição Federal. 

Em um ou outro caso, o sistema jurídico resta abalado, já que seu instrumento 

historicamente precípuo, a lei, deixa de cumprir sua função material de distribuir de maneira 

justa os direitos e os deveres.    

Esse estado de coisas leva o jurista a repensar a engenharia do próprio sistema 

jurídico, de modo a, ainda que respeitada e mantida a conquista essencial da legalidade, 

reconhecer à lei o papel instrumental que lhe assiste, diante dos mais altos objetivos de 

cumprimento das disposições constitucionais e da busca de um ideal de justiça. 

Pois bem, o fenômeno de alteração dos contornos da legalidade contemporânea deve, a 

nosso ver, ser analisado do ponto de vista de dois componentes que são, concomitantemente, 

causas e partes dessa tendência. São eles: a constitucionalização do direito e a valorização da 

figura do intérprete. 
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 Frise-se, por dever de lealdade, que o próprio Rousseau já advertia, em sua mais clássica obra, sobre a 

possibilidade de desvirtuamento da função legislativa, caso as leis produzidas desatendessem à vontade geral: 

“(...) a vontade geral, para ser verdadeiramente tal, deve o ser ao seu objeto, assim como a sua essência, e deve 

partir de todos, para se aplicar a todos, perdendo a retidão natural quando tende a algum objeto individual e 

determinado (...). Vê-se por aqui que o poder soberano, que é absoluto, sagrado, inviolável, não passa e nem 

pode passar dos limites das convenções gerais, e que todo homem pode dispor plenamente daquilo que lhe foi 

deixado de seus bens e de liberdade, por estas convenções; de modo que o soberano jamais tem o direito de 

sobrecarregar mais um súdito que outro, porque então, se o caso se tornar particular, seu poder já não é 

competente” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios de direito político. Tradução de J. 

Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2ª ed. rev. da tradução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 50-51).  
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1.6.1 Constitucionalização do direito 

 

A Constituição pode ser posta como objeto de estudo em diferentes ramos do 

conhecimento humano, sob diferentes perspectivas e métodos. Dessa forma, os documentos 

constitucionais, a despeito da predominância jurídica das análises formuladas, podem ser, 

como de fato já foram, analisados sob métodos e princípios da sociologia, da filosofia, da 

economia e de outras ciências humanas ou sociais. 

Dentre as mais célebres análises destacou-se a ideia de que a Constituição jurídica, 

normativa, somente teria valor se guardasse conformidade com as condições fáticas de poder 

existentes na realidade
75

. 

Não tardaram os juristas, entretanto, a notarem que referida tese representava um 

capitis diminutio à Constituição, ao Direito Constitucional e ao próprio direito, enquanto 

sistema que deve produzir efeitos na vida social
76

.  

A análise da Constituição como fenômeno político e social, a despeito de ser também 

relevante, não poderia subtrair da lei fundamental o seu caráter de norma jurídica, dotada de 

imperatividade
77

. 

Assim, o pensamento jurídico do século XX avançou na direção do reconhecimento do 

caráter imperativo da Constituição, ainda que de modo gradativo. 

Hesse, em clássica obra, rejeitou a tese de que a Constituição representaria mera 

promessa destituída de força normativa, expressando: 
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 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. p. 27. O 

autor menciona referido entendimento consubstanciado no estudo de Ferdinand Lassale, segundo o qual, ausente 

a correspondência entre as disposições constitucionais e a realidade das relações de poder, sucumbe a 

Constituição jurídica, que se resume, pois, a um “pedaço de papel” (ein Stück Papier), expressão esta que se 

tornou por demais conhecida e criticada. 
76

 Dallari ressalta que “a criação da Constituição escrita, no final do século XVIII, teve imediata repercussão 

política. Entretanto, quanto ao tratamento jurídico das relações humanas prevaleceu uma orientação doutrinária 

ultraindividualista, privatista e patrimonialista, que, associada a um rigoroso legalismo formalista, levou à 

predominância absoluta do Direito Civil, o que se tornou definitivo com a publicação do Código Civil francês, 

em 1804. A Constituição teve um alcance jurídico muito limitado durante o século XIX, sendo concebida como 

uma espécie de código da ordem pública, no qual se definia a organização básica do governo e se fixavam as 

regras para sua atuação. O papel mais relevante da Constituição era a fixação de estritos limites para a atuação 

do Estado” (DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao Século XXI. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 309-310).  
77

 Vale mencionar que “o direito constitucional constitui o poder político e vice-versa”. CAMBI, Eduardo. 

Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: Direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo 

judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.211. 
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[...] o Direito Constitucional deve explicitar as condições sob as quais as normas 

constitucionais devem adquirir a maior eficácia possível, propiciando, assim, o 

desenvolvimento da dogmática e da interpretação constitucional. Portanto, compete 

ao Direito Constitucional realçar, despertar e preservar a vontade de Constituição 

(Wille zur Verfassung)
78

. 

 

Esse foi o primeiro momento do processo a que se pode chamar constitucionalização 

do direito. O reconhecimento de que a Constituição e todos os seus dispositivos são normas 

jurídicas, e, portanto, dotadas de coercitividade. 

Mas não é só. O entendimento jurídico sobre a Constituição avançou e atingiu nos 

últimos anos patamares até então desconhecidos de aplicação da lei fundamental, que passou 

a permear todos os ramos do direito, todas as atividades de cunho jurídico. 

A expressão constitucionalização, na acepção aqui adotada, pretende designar o efeito 

expansivo das normas constitucionais, que se irradiam por todo o sistema jurídico, resultando 

disso ao menos três principais efeitos: (a) a possibilidade de aplicação direta e imediata da 

Constituição a diversas situações concretas; (b) a avaliação e declaração de 

inconstitucionalidade de normas incompatíveis com a Constituição; (c) e a obrigatoriedade de 

interpretação de todas as normas e atos jurídicos em conformidade com as disposições da 

Constituição. 

A Constituição, vista sob esse prisma, condiciona a atuação dos poderes públicos e 

também se impõe nas relações entre os particulares. 

A partir da noção de constitucionalização do direito, todos os ramos do direito 

nacional são influenciados por uma assim nomeada filtragem constitucional e todo e qualquer 

ato jurídico deve ser analisado a partir da Constituição, repelindo-se disposições ou situações 

que gerem resultados contrários à vontade expressa na Constituição
79

. 

                                                           
78

 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 27 

79
 “Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si – com a sua ordem, unidade e 

harmonia –, mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do direito. Este fenômeno, 

identificado por alguns autores como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser 

lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados. Como antes já 

assinalado, a constitucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua principal marca a inclusão na 

Lei Maior de normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma 

ótica constitucional” (BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito 
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Os fatores que convergiram para a chamada constitucionalização do direito podem ser 

mencionados: a aproximação histórica entre o constitucionalismo e a democracia; o 

reconhecimento da força normativa da Constituição e em especial dos princípios 

constitucionais; e a expansão da jurisdição constitucional
80

. 

No Brasil, é possível dizer que a constitucionalização é um movimento tardio
81

, que 

somente se inicia após a vigência da Constituição de 1988, que tem papel destacado, seja pelo 

momento histórico que a precedeu, seja pelos mais diversos interesses que agasalhou e buscou 

conciliar. Fato é que nossa Constituição passou a tratar de matérias e questões que até então 

ficavam a cargo da legislação infraconstitucional, e embora não seja isso o que se quer 

designar com a expressão "constitucionalização do direito”, os dois fenômenos mantêm 

íntima relação
82

. 

Fala-se então em supremacia formal e material da Constituição e esta se apresenta 

como parâmetro de validade e vetor de interpretação de todo o sistema jurídico. 

Especificamente com relação ao direito administrativo, é válido lembrar que esse ramo 

do direito sempre manteve íntima relação com o direito constitucional. Aliás, esses dois ramos 

                                                                                                                                                                                     
administrativo. In ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Direito 

Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.43).  
80

 Idem, ibidem. p.33. 
81

 A fim de se localizar histórica e geograficamente a tendência de constitucionalização do direito, citam-se 

exemplos relevantes no direito comparado: na Inglaterra - embora haja uma constituição histórica, não se pode 

falar de constitucionalização do direito, por não haver naquele país um sistema de controle de 

constitucionalidade. Também porque não vigora o princípio da supremacia da constituição, mas sim o da 

supremacia do Parlamento; nos Estados Unidos da América - naquele país, sempre se entendeu que a 

Constituição tinha aplicabilidade direta e imediata pelo Judiciário. Desde o célebre caso Marbury vs Madson 

(1803), a jurisprudência da Suprema Corte consolidou essa tendência; na Alemanha, a partir da vigência da Lei 

fundamental de 1949, iniciou-se tendência jurisprudência de aplicação da Constituição a diversos temas, 

inclusive àqueles próprios do direito provado, sendo célebre o exemplo do Caso Lüth (1958), em que se 

reconheceram de forma pioneira a dimensão objetiva dos direitos fundamentais e sua chamada eficácia 

horizontal. Além disso, é de 1959 a importante obra de Konrad Hesse (A força normativa da Constituição);  na 

França, a peculiaridade que se verifica é a inexistência de controle posterior de constitucionalidade. Porém, há o 

reconhecimento da "impregnação" do ordenamento pelos valores constitucionais a partir do início da década de 

1970 (nesse sentido, ver BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no 

âmbito administrativo. In ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Direito 

Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 33-39). 
82

 A constitucionalização marcou-se também pela passagem da Constituição ao centro do sistema jurídico, papel 

antes ocupado pelo Código Civil. Zagrebelsky observa que o Estado nascido na França após a Revolução de 

1789 teve como característica marcante a configuração dos direitos segundo a legislação. Ressalta ainda que no 

Estado francês a “verdadera „Constitución‟ jurídicamente operante no fu ela Déclaration, sino el Code civil, no 

en vano denominado com frecuencia la „Constitución de la burguesía‟ liberal” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El 

derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. 9ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009.    p. 53). 
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possuem origens praticamente idênticas, no que se refere aos aspectos cronológico e 

finalístico
83

. 

Mais recentemente, porém, a tendência de constitucionalização também se verificou e 

se aprofundou no direito administrativo, seja porque a Constituição passou a abranger 

inúmeras matérias administrativas em seu texto, seja porque os movimentos de atribuição de 

força normativa aos princípios e de fortalecimento ou realce aos direitos fundamentais 

passaram a impor novas exigências à Administração Pública. 

Dois principais efeitos podem ser vislumbrados: 

1. a alteração dos contornos do princípio da legalidade, que passa a abranger a noção 

de atendimento aos princípios vigentes e, em especial, aos constitucionais. Substituição da 

legalidade estrita pela juridicidade; 

2. Diminuição do âmbito de atuação discricionária da Administração Pública (mérito) 

e consequente ampliação das possibilidades de controle de legalidade dos atos da 

Administração. 

A doutrina administrativista vem realçando essas consequências: 

 

(...) no sentido em que a constitucionalização do direito administrativo é mais 

recente (porque teve início com a Constituição de 1988) e produziu reflexos intensos 

sobre o princípio da legalidade (que resultou consideravelmente ampliado) e a 

discricionariedade (que resultou consideravelmente reduzida) foi a 

constitucionalização de valores e princípios, que passaram a orientar a atuação dos 

três Poderes do Estado: eles são obrigatórios para o Legislativo e seu 

descumprimento pode levar à declaração de inconstitucionalidade de leis que os 

contrariem; são obrigatórios para a Administração Pública, cuja discricionariedade 

fica limitada não só pela lei (legalidade em sentido estrito), mas por todos os valores 

e princípios consagrados na Constituição (legalidade em sentido amplo); e são 

obrigatórios para o Poder Judiciário, que pode ampliar o seu controle sobre as leis e 

                                                           
83

 MARIA SYLVIA esclarece a questão: “O direito administrativo nasceu junto com o constitucionalismo. O 

princípio da legalidade nasceu junto com o princípio da separação de poderes, o princípio da isonomia, o 

princípio da justicialidade (que exige o controle judicial dos atos estatais). Em seu desenvolvimento, o direito 

administrativo nunca se afastou do direito constitucional, nem no sistema europeu-continental, nem no sistema 

da common law. É na Constituição que se encontram os fundamentos dos principais institutos do direito 

administrativo” (DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Da Constitucionalização do Direito Administrativo: Reflexos 

sobre o Princípio da Legalidade e a Discricionariedade. In DI PIETRO, Maria Sylvia; RIBEIRO, Carlos Vinícius 

Alves. Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 

2010. p. 179). 
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atos administrativos, a partir da interpretação de valores que são adotados como 

verdadeiros dogmas do ordenamento jurídico
84

. 

   

De fato, a incorporação dos princípios constitucionais ao conceito de legalidade (ou 

juridicidade) acaba por produzir aqueles dois importantes efeitos mencionados: de redução da 

discricionariedade e de aumento do âmbito de controle sobre a validade do ato
85

. 

No primeiro caso, o sintoma referido se observa com nitidez: a atuação do 

administrador é limitada pelo direito, não só pelas regras legais expressamente referentes à 

hipótese, como também por todos os princípios gerais impostos à Administração Pública. 

Já o segundo efeito mencionado advém quase como uma consequência do primeiro: se 

é dever jurídico do administrador agir conforme os princípios constitucionais, disso decorre 

naturalmente que o órgão que tenha por incumbência realizar o controle de validade da 

atuação administrativa poderá (deverá) realizar tal análise também considerando os amplos e 

fundamentais mandamentos contidos no texto constitucional. 

Em outras palavras: se é imposta atuação conforme um parâmetro de validade mais 

amplo e denso do que aquele que considere estritamente as disposições da lei formal, é esse 

parâmetro que servirá à análise do órgão controlador. Extrai-se menor discricionariedade, 

maior controle de legalidade. 

A questão, se encerrada nestes termos, poderia parecer singela. Ocorre, porém, que há 

um grave fator complicador a ser considerado: os princípios constitucionais, assim como 

diversas outras disposições constitucionais e legais, são dispostos no ordenamento de maneira 
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 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Da Constitucionalização do Direito Administrativo: Reflexos sobre o 

Princípio da Legalidade e a Discricionariedade. In DI PIETRO, Maria Sylvia; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. 

Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 

180. 
85

 Não se olvide, porém, que é possível identificar que a constitucionalização do direito produz também uma 

consequência que se mostra ampliativa das possibilidades de condutas por parte da Administração Pública, que 

passaria a poder validamente adotar posturas com fundamento direto na própria Constituição Federal e não mais 

aguardar passivamente a atuação do legislador para, só então, praticar atos tendentes à concretização de direitos 

dos cidadãos. Barroso, tratando da constitucionalização do direito, afirma que tal tendência “no tocante à 

Administração Pública, além de igualmente (i) limitar-lhe a discricionariedade e (ii) impor a ela deveres de 

atuação, ainda (iii) fornece fundamento de validade para a prática de atos de aplicação direta e imediata da 

Constituição, independentemente da interposição do legislador ordinário” (BARROSO, Luís Roberto. A 

constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito administrativo. In ARAGÃO, Alexandre Santos 

de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Direito Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: 

Fórum, 2008. p. 32-33).     
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aberta, flexível, de modo a propiciar um número quase variado de alternativas interpretativas 

sobre as mesmas normas. 

Tal fator complicador é, na verdade, sintoma visível de uma tendência mais ampla: a 

valorização do intérprete da norma jurídica.  

 

1.6.2 Valorização do intérprete  

 

Como referido, tem se verificado tendência que atua como mais um fator modificador 

dos contornos da legalidade: é a de se valorizar a figura do intérprete, em um movimento de 

migração do poder antes concentrado no legislador. 

Observe-se que o poder de que se trata é o de expressar a norma jurídica, 

diferentemente do poder de produzir o texto legal. Este, aliás, não se confunde com aquela e a 

diferenciação entre tais conceitos vem já há tempos sendo frisada pela doutrina da teoria geral 

e da filosofia do direito
86

. 

No ensinamento de Humberto Ávila, “normas não são textos nem o conjunto deles, 

mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos. Daí se 

afirmar que os dispositivos se constituem no objeto da interpretação; e as normas, no seu 

resultado”
87

.  

Observe-se a perspectiva que Grau dá ao tema do relacionamento entre texto legal e 

intérprete: 
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 Kelly faz referência à obra do alemão JOSEF ESSER, um dos precursores na investigação do rico tema da 

interpretação jurídica: “Na verdade, a preocupação com esse aspecto dos sistemas jurídicos já existia desde há 

muito tempo, não só antes de Dworkin, mas vários anos antes de O conceito de direito de Hart. Foi ventilada 

pelo Professor alemão Josef  Esser, cujo livro Grundsatz und norm (Princípio e norma) foi publicado pela 

primeira vez em 1956. O objetivo de Esser era estudar a interação entre a legislação – na tradição da Europa 

continental, um termo virtualmente idêntico a „direito‟ – e sua interpretação. Ao longo de seu trabalho, baseado 

em uma grande fundamentação comparativa, ele demonstrou que a suposta diferença entre o juiz do civil law, 

preso ao texto de seu código, e o juiz do common law, livre para construir novas soluções para novos casos, era 

amplamente imaginária. O juiz do civil law também cria e molda o direito, embora pareça que está somente 

aplicando o código; e faz isso exprimindo princípios extralegais enquanto seleciona e desenvolve os artigos de 

seus códigos” (KELLY, John M. Uma breve história da teoria do direito ocidental. Tradução de Marylene Pinto 

Michael. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.  p. 537).    
87

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª ed. ampl. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2011. p. 30. 
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O direito é alográfico. E alográfico é porque o texto normativo não se completa no 

sentido nele impresso pelo legislador. A „completude‟ do texto somente é atingida 

quando o sentido por ele expresso é produzido, como nova forma de expressão, pelo 

intérprete
88

. (grifo do autor). 

    

Nesse contexto, resta evidente que a norma jurídica de fato aplicável à determinada 

situação concreta somente se obtém após o exercício de competências públicas complexas e 

sucessivas, atribuídas a diferentes atores alocados em diferentes Poderes de Estado. 

Desse modo, qualquer que seja a corrente de pensamento adotada e ainda que em uma 

visão estritamente positivista, claramente se vê que o intérprete participa do processo de 

construção ou de definição da norma jurídica solucionadora de determinado conflito ou 

situação concreta
89

. 

O que se observa nas últimas décadas é, no entanto, um movimento de valorização da 

figura do intérprete ou ainda o incremento de seu papel na construção da norma jurídica, em 

detrimento de uma visão outrora predominante, que reduzia a função judicial à de mera 

aplicadora das regras legais, pelo clássico método da subsunção.  

Ademais, a valorização da figura do intérprete dos textos legais é fenômeno que tem 

ligação íntima com as características de um direito fluido, com o incremento da força 

normativa dos princípios e com as exigências políticas de uma maior efetividade do direito 

posto em relação a seu aspecto finalístico
90

. 

Com relação ao caráter fluido do direito, apontado pelos pensadores na atualidade, 

vale citar a lição do constitucionalista italiano Zagrebelsky: 
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 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2006. p. 30. 
89

 Ávila, avaliando as possibilidades de distinção entre princípios e regras jurídicas realça ainda mais o papel do 

intérprete: “A relação entre as normas constitucionais e os fins e os valores para cuja realização elas servem de 

instrumento não está concluída antes da interpretação, nem incorporada ao próprio texto constitucional antes da 

interpretação. Essa relação deve ser, nos limites textuais e contextuais, corretamente construída pelo próprio 

intérprete” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª ed. 

ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. p. 41).  
90

 Note-se que, no Brasil, o aspecto finalístico do direito posto deve ser ligado ao disposto no texto da 

Constituição Federal de 1988 e em especial aos fundamentos da República, arrolados no art. 1º, e aos objetivos 

do Estado, que se encontram traçados no art. 3º.  
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Si, mediante una palabra lo más aproximada posible, quisiéramos indicar el sentido 

de este carácter essencial del derecho de los Estados constitucionales actuales, 

quizás podríamos usar la imagen de la ductilidad. La coexistencia de valores y 

principios, sobre la que hoy debe basarse necesariamente una Constitución para no 

renunciar a sus cometidos de unidad e integración y al mismo tempo no hacerse 

incompatible com su base material pluralista, exige que cada uno de tales valores y 

principios se asuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos otros con los 

que debe convivir. Solamente asume carácter absoluto el metavalor que se expresa 

en el doble imperativo del pluralismo de los valores (en lo tocante al aspecto 

sustancial) y la lealtad en su enfrentamiento (en lo referente ao aspecto 

procedimental). Éstas son, al final, las supremas exigencias constitucionales de toda 

sociedad pluralista que quiera ser y preservarse como tal
91

. 

 

A utilização do qualificativo dúctil atribuído ao direito foi criação do jurista italiano e 

atende satisfatoriamente à intenção de ligar ao direito atualmente praticado as ideias de 

relatividade, flexibilidade, adaptabilidade. 

Tais características são, aliás, próprias de um modo de aplicar o direito que se 

caracteriza pela maleabilidade dos textos jurídicos, adaptáveis que são a situações concretas, 

de modo a dar a cada uma delas solução ou resultado justo
92

. 
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 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. 9ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009.    

p. 14-15. 
92

 Não se ignore, porém, o risco que se corre ao supervalorizar a posição do intérprete, qual seja, o de se entregar 

a definição do direito ao subjetivismo, o que leva à total incerteza, situação absolutamente contraditória em 

relação aos fins da própria lei e do direito. Por tal razão, incumbe à doutrina e à jurisprudência um papel por 

demais relevante, o de traçar parâmetros minimamente objetivos e seguros para balizar o caminho a ser 

percorrido pelo intérprete. Há interessante passagem em que Bobbio aborda a polêmica existente entre dois 

textos clássicos, um de Aristóteles, outro de Platão, em que se dá o diálogo entre vantagens e desvantagens 

apontadas por cada um deles na análise da produção do direito por leis e das decisões jurídicas tomadas por 

órgãos de governo ou de justiça em casos concretos, particulares. Ou seja, retrata o autor o confronto que se dá 

entre as expressões “governo das leis” e “governo dos homens”. A leitura atenta de seu texto, porém, demonstra 

que, por vezes, o apontamento da absoluta ineficiência de um ou de outro modo de se fazer/aplicar o direito é 

tendencioso e dá valor apenas a falhas que se possam verificar na prática do exercício do poder: “Como se vê, 

quem sustenta a tese da superioridade do governo dos homens altera completamente a tese do adversário: o que 

constitui para este último o elemento positivo da lei, a sua „generalidade‟, torna-se para o primeiro o elemento 

negativo, na medida em que, exatamente por sua generalidade, a lei não pode abarcar todos os casos possíveis e 

acaba, assim, por exigir a intervenção do sábio governante para que seja dado a cada um o que lhe é devido. O 

outro, porém, por sua vez, pode defender-se alegando o segundo caráter da lei: o fato de ser „sem paixões‟. Com 

esta expressão, Aristóteles quer demonstrar que onde o governante respeita a lei não pode fazer valer as próprias 

preferências pessoais. (...) Enquanto o primado da lei protege o cidadão do arbítrio do mau governante, o 

primado do homem o protege da aplicação indiscriminada da norma geral – desde que, entende-se, o governante 

seja justo. A primeira solução subtrai o indivíduo à singularidade da decisão, a segunda o subtrai à generalidade 

da prescrição. Além do mais, assim como esta segunda pressupõe o bom governante, a primeira pressupõe a boa 

lei. As duas soluções são postas uma diante da outra como se se tratasse de uma escolha em termos absolutos: 

aut-aut. Na realidade, porém, ambas pressupõem uma condição que acaba por torná-las, com a mudança da 

condição, intercambiáveis” (BOBBIO, Norberto.  O Futuro da Democracia. 10ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2006. p. 167-168. grifos do autor). O que de fato deve ser reconhecido é que as atividades de legiferação e de 

aplicação da lei ao caso concreto são interdependentes entre si e, quando se fala em governo das leis e governo 
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Também a tendência de utilização de cláusulas gerais e/ou de conceitos 

indeterminados na legislação contribui para esse modo de aplicação do direito
93

. 

É, porém, no tema da aplicação dos princípios jurídicos que a ductilidade do direito e a 

valorização do intérprete atingem seu ápice, sendo evidente a postura mais ativa do intérprete 

em face de textos constitucionais e legais que lhe dão a prerrogativa (e a missão) de 

construir/desvendar a norma jurídica correta/justa.  

No atual estágio de evolução do direito, os princípios jurídicos apresentam papel de 

destaque, quer seja no campo da ciência, quer seja na atividade de aplicação do direito. 

Note-se que, a despeito da relevância da discussão acerca do mais correto método de 

distinção entre princípios e regras jurídicas, permanece viva e relevante a ideia contida em 

definições clássicas sobre os princípios jurídicos, que realçam a amplitude e a 

fundamentalidade de tais normas no ordenamento jurídico: 

 

A nosso ver, princípios gerais de direito são enunciações normativas de valor 

genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer 

para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas. Cobrem, 

                                                                                                                                                                                     
dos homens, há que se ter em conta o sentido figurado dessas expressões, já que as leis também são feitas e 

aplicadas por homens e as atividades de que se cuida são eminentemente humanas (intrinsecamente) e sociais 

(nos seus efeitos). 
93

 No Brasil, há muito estão presentes no direito administrativo expressões legais abertas à interpretação do 

aplicador do direito, as quais se denominam na doutrina conceitos jurídicos indeterminados (exempli gratia, 

menciona-se a Lei nº 8.666/93: “Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 

poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado”; também a Lei nº 9.784/99: 

“Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de 

participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas”. 

No direito civil, o Código Civil Brasileiro de 2002 inaugurou forte tendência no mesmo sentido (“Art. 413. A 

penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou 

se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 

negócio. (...) Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as 

que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de 

execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de 

família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra 

solução, a critério do juiz”), assim como as reformas implementadas no Código de Processo Civil nas últimas 

duas décadas se utilizam da técnica mencionada (“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, 

total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; 

(...) Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 

tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento”) (grifos nossos).   
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desse modo, tanto o campo da pesquisa pura do Direito quanto o de sua atualização 

prática
94

. 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 

dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes 

o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico
95

. 

    

A par das noções de amplitude e fundamentalidade que caracterizam os princípios 

jurídicos, são as suas funções que de fato realçam sua importância no mundo jurídico, 

notadamente porque neles se nota uma função orientadora de todo o sistema jurídico. 

Assim vistos, os princípios são normas jurídicas que propiciam larga flexibilidade, 

adaptando-se às mais variadas situações concretas, permitindo que de seus amplos 

mandamentos se extraiam normas jurídicas outras, abstratas ou concretas, a depender da 

situação fática que se apresenta. Ademais, influenciam a atividade de interpretação/aplicação 

do direito, tanto no plano da orientação de soluções e aplicações de outras normas, quanto na 

solução imediata e concreta de situações conflituosas. 

Não se olvide, contudo, que a própria definição dos princípios encontra certa 

controvérsia doutrinária. Aliás, o desenvolvimento de critérios seguros para distinção entre 

normas jurídicas qualificadas como princípios e normas jurídicas tidas como regras já ensejou 

enorme esforço doutrinário. Há quem, como Dworkin e Alexy, proponha a distinção entre 

princípios e regras com fundamento em aspectos qualitativos, não somente de grau de 

amplitude ou de fundamentalidade.   

Dworkin buscou distinguir princípios e normas, sempre atento ao modo de 

aplicação/incidência de tais normas: 

 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois 

conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação 

jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da 

orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados 

os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que 

ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a 
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  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 17ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 62. p. 300. 
95

  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2007. p. 34-45. 
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decisão. (...) Mas não é assim que funcionam os princípios apresentados como 

exemplos nas citações. Mesmo aqueles que mais se assemelham a regras não 

apresentam consequências jurídicas que se seguem automaticamente quando as 

condições são dadas. (...) Essa primeira diferença entre regras e princípios traz 

consigo uma outra. Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a 

dimensão do peso ou importância
96

. 

  

Alexy sustenta também a necessidade de distinção entre princípios e regras, ambos 

caracterizados como espécies do gênero norma, fazendo-o em um sentido não muito distante 

daquele realizado por Dworkin: 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandados de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 

graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 

âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 

colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. 

Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, 

nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática 

e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é 

uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau (grifos do autor)
97

. 

 

 Entre nós, ganharam notoriedade os resultados do estudo desenvolvido por Ávila: 

  

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 

com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte e 

nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 

conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios 

são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão 

de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma 

avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção
98

. 
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 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3ª ed. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2010. p. 35, 40 e 42. 
97

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008. p. 90-91. 
98

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª ed. ampl. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2011. p. 193. 
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A distinção pretendida revela sérias dificuldades, havendo quem aponte deficiências 

em qualquer critério que se formule, porque sempre se encontram casos concretos que podem 

levar a falhas na aplicação do critério proposto. Foge, aliás, às pretensões deste trabalho, 

desvendar minuciosamente os aspectos da distinção entre regras e princípios jurídicos.  

Não obstante, a contribuição de Ávila deve ser ressaltada, especialmente porque o 

jurista rio-grandense foi além, identificando determinadas normas jurídicas que não se 

qualificam como princípios nem como regras, denominando-as postulados. 

 A questão atinente aos postulados será novamente abordada no item 16 deste trabalho, 

ocasião em que se relacionará sua aplicação à atuação extrajudicial do Ministério Público. 

Desde logo, porém, diga-se que os postulados são basicamente normas que se dirigem ao 

intérprete e devem orientar a aplicação de outras normas99
. 

Diante da constatação de que os postulados são normas dirigidas ao próprio intérprete, 

reguladoras da atividade de interpretação e aplicação do direito, sua importância cresce 

exatamente num contexto histórico em que a atividade do intérprete se encontra valorizada, 

por vezes hipertrofiada. 

As noções desenvolvidas neste item serão retomadas na análise do controle que 

atualmente se exerce sobre a Administração Pública e especialmente no controle exercido 

pelo Ministério Público. 

Expostas as questões essenciais sobre o tema da legalidade imposta à Administração, 

há que se investigar no Capítulo seguinte o delineamento dado pela Constituição Federal ao 

Ministério Público brasileiro, a fim de se concluir sobre as características e o verdadeiro 

alcance do controle que essa instituição exerce sobre a Administração Pública brasileira. 
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 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª ed. ampl. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2011.  p. 134.  
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CAPÍTULO II – O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

2.1 Vocações constitucionais (macrofinalidades) 

 

O Ministério Público brasileiro vem desempenhando papel de grande destaque no 

cenário jurídico e político do país. Desde o início da década de 1990 até os dias atuais, assiste-

se a uma crescente atuação de promotores e procuradores no tratamento das mais relevantes 

questões jurídicas surgidas na sociedade brasileira. 

Esta atuação incisiva tem em seu nascedouro e como causa determinante o perfil dado 

à instituição pela Constituição Federal de 1988
100

. 

Inserido no Capítulo IV (Das funções essenciais à justiça) do Título IV (Da 

organização dos poderes) do texto constitucional, o Ministério Público (Seção I) recebeu 

tratamento absolutamente singular, sendo designado pela Constituição como “instituição 

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

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, 

caput). 

De um lado, foram atribuídas ao Parquet funções institucionais de alta relevância, 

delineando-se uma instituição que se pôde designar como verdadeira representante dos 

interesses da sociedade
101

. 

De outro lado, conferiu-se ao órgão e a seus membros um conjunto de garantias e 

prerrogativas tendentes a lhes dar sustentação para uma atuação firme e eficiente
102

. 

                                                           
100

 Editorial da Folha de São Paulo (página A2), de 5 de outubro de 2013, comentando os 25 anos da 

Constituição Brasileira, apontou: “A democratização brasileira, coincidindo com o declínio dos totalitarismos de 

esquerda, inscreveu na Constituição algo que não se resumiria a uma mera enunciação formal de princípios. 

Mais do que restaurar a democracia, tratou-se de ampliá-la, incluindo novos direitos sociais e mecanismos para 

cobrar sua execução. O papel renovado do Ministério Público assinala-se como exemplo eloquente desse 

intuito”.  
101

 A mais clara expressão da representação que o Ministério Público realiza em relação à sociedade pode ser 

encontrada nas funções previstas no art. 129, II e III, da Constituição Federal.  
102

 Além das garantias, foram impostas sérias vedações aos membros da instituição, sempre com vistas a 

assegurar retidão e eficiência na atuação de tal agente: “Art. 128. (...) § 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 
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A par das tradicionais funções de promoção da ação penal pública e de atuação em 

prol de interesses individuais indisponíveis, como os dos incapazes, foram dadas ao 

Ministério Público outras novas e relevantíssimas funções, as quais acarretaram profundas e 

essenciais mudanças no perfil atual da instituição. 

Cuida-se daquelas funções ligadas à defesa dos chamados interesses sociais, os quais 

têm como expressão maior o disposto nos incisos II e III do art. 129 da Constituição Federal: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

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. 

 

É sob a perspectiva de tais disposições constitucionais que se deve abordar a utilização 

dos instrumentos legais postos à disposição do Ministério Público e é também como 

decorrência de tais normas que se cogita considerar o Parquet como verdadeiro órgão de 

controle da função administrativa do Estado. 

O que se seguiu à promulgação da Constituição de 1988 foi a edição de uma série de 

leis e outros atos normativos que incumbiram ao Ministério Público o exercício de outras 

dezenas de funções, sempre a ratificar e reforçar o desenho constitucional da instituição
103

. 

                                                                                                                                                                                     
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, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla 

defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 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, 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; (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)”. (grifos no original). 
103

 A atribuição de outras funções ao Ministério Público pela legislação infraconstitucional é perfeitamente 

válida, em especial pela disposição contida na norma de encerramento do rol do art. 129 da Constituição Federal: 

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) IX – exercer outras funções que lhe forem 

conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedadas a representação judicial e a consultoria 

jurídica de entidades públicas”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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Dotado de tal instrumental jurídico, o Ministério Público brasileiro deveria, assim, 

assumir posição de vanguarda, passando a figurar como importante e decisivo ator na solução 

dos mais variados conflitos sociais, nas diversas áreas do direito. 

Evidentemente, houve sérias dificuldades em adaptar a instituição já existente na 

realidade às novas exigências impostas pela Constituição de 1988, sendo ainda atual o debate 

acerca da necessidade de aperfeiçoamento da instituição, especialmente no aspecto da defesa 

eficiente dos interesses transindividuais.  

Nas palavras de Guimarães Júnior: 

 

Se o Parquet recebeu da Constituição um papel relevante, sua atuação, na prática, 

deve ser condizente com tal relevância. Aqui vem um argumento de ordem prática: a 

redução quantitativa da intervenção processual ensejará uma maior disponibilidade 

de tempo ao promotor para que se dedique aos direitos difusos e coletivos da 

comarca em que atue, inclusive através de mecanismos extrajudiciais. Tudo, vale 

lembrar, em favor da maior efetividade da atuação ministerial como um todo
104

.  

 

Vale ainda lembrar que desde que recebeu em 1988 o singular tratamento 

constitucional já mencionado e passando a instituição a desempenhar as relevantes funções 

que lhe foram atribuídas, iniciou-se séria discussão doutrinária acerca da natureza jurídica do 

Ministério Público. Houve quem apontasse a instituição como um quarto Poder Estatal
105

.  

A par de outros respeitáveis entendimentos, aponta-se como coerente o raciocínio 

desenvolvido por Hugo Nigro Mazzilli, segundo o qual a real extensão dos poderes do 

Ministério Público não depende diretamente de caracterizá-lo como Poder de Estado ou como 

órgão autônomo, mas se revela, na verdade, consequência do regramento constitucional dado 

                                                           
104

  BRASIL. Ministério Público: proposta para uma nova postura no processo civil.  In FERRAZ, Antonio 

Augusto Mello de Camargo (coord.). Ministério Público: instituição e processo. São Paulo: Atlas, 1999. p. 158.  
105

 A principal voz que se levantou nesse sentido, porém, era já anterior à Constituição de 1988. Valladão 

apontava as razões de seu entendimento: “Ora. Se todos os escritores, cuja opinião deixei saliente, proclamam 

que o Ministério Público é o representante da Sociedade e da lei, não se compreende que, ao mesmo tempo, o 

qualifiquem de representante do Executivo. A sociedade e a lei podem ser ofendidas pelo Executivo. Da mesma 

forma, o podem ser pelo Legislativo (visto que não é permitido tomar deliberações contra a lei máxima – a 

Constituição), e pelo Judiciário, em decisões que mereçam recorridas. E não se concebe que o Ministério 

Público, que deve promover a reparação da ofensa, seja representante de qualquer destes poderes” 

(VALLADÃO, Alfredo. O Ministério Público, Quarto Poder do Estado e Outros Estudos Jurídicos. Rio de 

Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1973. p. 32. grifos do autor). 
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à instituição, especialmente em função das garantias e instrumentos conferidos aos órgãos e 

membros do Ministério Público
106

. 

Note-se, portanto, que o desenho constitucional conferido ao Ministério Público o 

coloca como instituição que deve sobriamente observar e avaliar as demandas e interesses 

sociais, e, tendo em vista os parâmetros postos no direito vigente, exercitar seus deveres, com 

o fim de garantir o respeito aos direitos dos cidadãos e, em consequência, ao próprio direito 

posto
107

.  

Além disso, é comumente referida a analogia que se faz em relação ao ombudsman
108

. 
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 “A opção do constituinte de 1988 foi, sem dúvida, conferir um elevado status constitucional ao Ministério 

Público brasileiro, quase o erigindo a um quarto Poder: desvinculou a instituição dos Capítulos do Poder 

Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário; fê-lo instituição permanente, essencial à prestação 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis e a do próprio regime democrático; cometeu à instituição zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 

necessárias à sua garantia; erigiu à condição de crime de responsabilidade do presidente da República seus atos 

que atentem contra o livre exercício do Ministério Público, colocando-o assim lado a lado com os Poderes de 

Estado; impediu a delegação legislativa em matéria relativa à organização do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, à carreira e à garantia de seus membros; conferiu a seus agentes total desvinculação do funcionalismo 

comum, não só nas garantias para escolha, investidura e destituição do procurador-geral, como para a 

independência de atuação; concedeu à instituição autonomia funcional e administrativa, com possibilidade de 

prover diretamente seus cargos; conferiu-lhe iniciativa do processo legislativo para criação de cargos e também 

para organização da própria instituição, bem como iniciativa da proposta orçamentária; em matéria atinente ao 

recebimento dos recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, assegurou ao Ministério Público igual 

forma de tratamento que a conferida aos Poderes Legislativo e Judiciário; assegurou a seus membros as mesmas 

garantias dos magistrados, impondo-lhes iguais requisitos de ingresso na carreira e idêntica forma de promoção e 

de aposentadoria, bem como semelhantes vedações; conferiu-lhe privatividade na promoção da ação penal 

pública, ou seja, atribuiu-lhe com isso parcela direta da soberania do Estado; assegurou ao procurador-geral da 

República, par a par com os chefes de Poder, julgamento nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal” 

(MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 6ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2007. p. 103. grifo do autor). 
107

 Por certo, ao cumprir a função de zelar pelo respeito aos direitos assegurados no ordenamento (art. 129, II, da 

Constituição Federal), o Ministério Público acaba por atender à ampla finalidade de tutela da ordem jurídica, 

também estabelecida no texto constitucional (art. 127, caput). 
108

 “A palavra Ombudsman vem do idioma sueco e significa literalmente homem encarregado de missão pública, 

intermediário, representante. Na sua acepção atual, no âmbito do direito público, Ombudsman designa um 

sistema de controle da Administração Pública. O vocábulo nem sempre é utilizado, em outros ordenamentos, 

para denominar a figura equivalente ou similar ao Ombudsman da Suécia. Por exemplo, na França usa-se a 

palavra Mediateur; para o inglês aparece traduzido como Solicitor General ou Prosecutor of Civil Affairs. Outras 

denominações são utilizadas em países onde esse instrumento de controle foi adotado, tal como Provedor de 

Justiça e Defensor do Povo. Sem considerar os particularismos nacionais, Ombudsman, em essência, é um meio 

de controle da Administração, derivado, em geral, do Parlamento. Nada tem a ver com os procedimentos 

habituais de petições ou recursos administrativos. É possível apresentar ao Ombudsman reclamações contra a 

Administração, e sobre tais casos ele tem o poder, no mínimo, de emitir parecer” (MEDAUAR, Odete.  Controle 

da administração pública. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2012. p. 148. grifo do autor). 
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Observa-se que o Ombudsman difere da instituição Ministério Público, especialmente 

por ser o primeiro oriundo, vinculado ou escolhido pelo Poder Legislativo, ao passo que o 

segundo não se vincula a qualquer dos poderes estatais.  

Coincidem parcialmente, contudo, no aspecto finalístico de sua atuação, qual seja o da 

postulação e defesa de direitos dos cidadãos, especialmente em face do próprio Poder Público. 

Certo é que a doutrina registra que a figura do Ombudsman inspirou a formulação do texto 

constitucional relativo ao Ministério Público em 1988, em especial no que se refere à função 

estabelecida no art. 129, II, da Constituição Federal (“Art. 129. São funções institucionais do 

Ministério Público: (...) 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”)
109

. 

É relevante, de todo modo, ter claro que o Ministério Público brasileiro, tendo origem 

nos procuradores da coroa nos Estados monárquicos europeus, evoluiu, deixando de ser o 

procurador/defensor do rei, passando pelo estágio em que funcionou como 

procurador/defensor do Estado, até atingir seu patamar atual, de procurador/defensor da 

sociedade. 

Neste sentido: 

 

O deslocamento do papel de defensor do Estado para a condição de fiscal e guardião 

dos direitos da sociedade produz transformações no discurso e nas práticas dos 

promotores e procuradores de justiça, tendo sido a resultante de um longo processo 

de autorreforma, caracterizado pela luta de líderes e organizações profissionais do 

Ministério Público para criar legislações que, ao mesmo tempo em que reconheciam 

os novos direitos difusos e coletivos, conferiam atribuições ao Ministério Público 

para a defesa judicial desses direitos
110

.  
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 Nesse sentido, MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público. 6ª ed. rev. ampl. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2007.  p. 310. 
110

 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. O Ministério Público no Brasil. In DIAS, João Paulo (coord.). O Papel 

do Ministério Público: estudo comparado dos países latino-americanos. Coimbra: Almedina, 2008. p. 245. 
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O Ministério Público brasileiro representa, assim, instituição de vanguarda no cenário 

internacional, especialmente por ter se aperfeiçoado na defesa dos chamados interesses 

difusos e coletivos, sem abandonar sua clássica atuação na esfera criminal
111

. 

A doutrina nacional percebeu e realçou o papel do Ministério Público no cenário 

nacional e a importância de sua atuação no relacionamento com a Administração Pública. Di 

Pietro observou: 

 

Atualmente, uma instituição que desempenha importante papel no controle da 

Administração Pública é o Ministério Público, em decorrência das funções que lhe 

foram atribuídas pelo art. 129 da Constituição. Além da tradicional função de 

denunciar autoridades públicas por crimes no exercício de duas funções, ainda atua 

como autor na ação civil pública, seja para defesa de interesses difusos e coletivos, 

seja para repressão à improbidade administrativa. Embora outras entidades 

disponham de legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, a 

independência do Ministério Público e os instrumentos que lhe foram outorgados 

pelo referido dispositivo constitucional (competência para realizar o inquérito civil, 

expedir notificações, requisitar informações e documentos, requisitar diligências 

investigatórias) fazem dele o órgão mais bem estruturado e mais apto para o controle 

da Administração Pública
112

.   

 

Muito embora a importância do Ministério Público já tenha sido notada e frisada à 

exaustão, verifica-se certa tendência em realçar a intervenção do Parquet em juízo, relegando-

se a um segundo plano sua atuação extrajudicial. 

A postura é naturalmente decorrente da milenar tradição do ambiente judicial e da 

secular vinculação do Ministério Público a tal meio. 

                                                           
111

 Em alguns dos Ministérios Públicos europeus, dos quais se originou o Ministério Público brasileiro, 

permanece ainda certa vinculação do órgão à ideia de defesa dos interesses do Estado. Exemplificativamente, é 

possível afirmar que em Portugal o Ministério Público ainda exerce a função de advocacia do Estado, 

competência há tempos não mais exercida pelo Ministério Público brasileiro (DIAS, João Paulo; FERNANDO, 

Paula; LIMA, Teresa Maneca. O Ministério Público em Portugal. In DIAS, João Paulo (coord.). O Papel do 

Ministério Público: estudo comparado dos países latino-americanos. Coimbra: Almedina, 2008. p. 51). É 

expressa a Constituição portuguesa sobre a questão: “CAPÍTULO IV – Ministério Público Art 219.º Ao 

Ministério Público compete representar o Estado e defender os interesses que a lei determinar, bem como, com 

observância do disposto no número seguinte e nos termos da lei, participar na execução da política criminal 

definida pelos órgãos de soberania, exercer a acção penal orientada pelo princípio da legalidade e defender a 

legalidade democrática” (PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Coimbra: Almedina, 2005. p. 

98).  
112

 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 729. 



68 

 

 

 

 

Hodiernamente, porém, é imprescindível estabelecer-se estudo sobre a atuação 

extrajudicial do Parquet, seja em razão da frequência com que o Ministério Público vem se 

utilizando dos instrumentos extrajudiciais, seja em função da necessidade de se 

desenvolverem parâmetros seguros, num campo ainda em desenvolvimento.  

Assentado o perfil constitucional do Ministério Público, mostra-se oportuno relacioná-

lo agora às diversas formas de atuação por ele utilizadas e especificamente sobre aquelas que 

se operam no âmbito extrajudicial.  

 

2.2 Ministério Público, Justiça e meios alternativos de solução de conflitos 

 

As funções desempenhadas pelo Ministério Público foram designadas pela 

Constituição Federal de 1988 como essenciais à justiça. O art. 127 do texto constitucional, 

por sua vez, atribui ao Ministério Público o qualificativo de instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado. 

A questão deve ser corretamente compreendida, a fim de que se evitem imperfeições 

terminológicas e equívocos de conteúdo. 

É bem verdade que o Ministério Público é órgão tradicionalmente associado à função 

jurisdicional do Estado, já que por décadas exerceu funções tipicamente ligadas à atuação 

perante o Poder Judiciário, quer ajuizando demandas para as quais foi legalmente legitimado, 

quer atuando como fiscal da lei, nas causas em que não funcionasse como autor, embora 

houvesse interesse a ser tutelado pelo Parquet. 

Não é essa, entretanto, a conformação constitucional atual da instituição, assim como 

também não é essa a realidade que se verifica na cotidiana atuação do Ministério Público 

Brasileiro. 

Por certo, as funções exercidas pelo Ministério Público na atualidade, desde que lhe 

foram validamente outorgadas pela Constituição Federal, constituem elo que vincula a 

instituição ao ideal de Justiça, espectro mais amplo, embora não excludente, em relação à 

função jurisdicional do Estado. 
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A própria Constituição Federal, ao estabelecer as funções ministeriais, arrola uma 

série de competências ou atribuições que, em princípio, extrapolam os estritos limites do 

processo jurisdicional
113

. 

De outro lado, a legislação infraconstitucional vigente apresenta inúmeras atribuições 

compatíveis com as finalidades do Ministério Público, desempenhadas fora do âmbito 

judicial
114

. 

É bem verdade que, na esteira da legislação criada a partir da década de 1980 para 

proteção dos chamados interesses difusos e coletivos, foi o Ministério Público o principal ator 

a se lançar na defesa de tais direitos, especialmente com a utilização da chamada ação civil 

pública. As ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público destacaram-se como 

importante instrumento de defesa dos consumidores, do meio ambiente, das pessoas 

portadoras de deficiência, das crianças e adolescentes, dos investidores do mercado de valores 

mobiliários, dentre outros. 

Não obstante, e como já reiteradamente ressaltado pela doutrina, a jurisdição não pode 

ser vista como único meio de solução de conflitos, até mesmo por apresentar uma série de 

deficiências que tornam difícil e às vezes inviável a tutela de determinados direitos
115

. 

                                                           
113

 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) 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; (...) 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” (grifos nossos). 
114

 É o caso das disposições contidas no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 (institui o compromisso de ajustamento 

de conduta), no art. 50, § 12, da Lei nº 8.069/90 (determina fiscalização do Ministério Público sobre o cadastro 

de pretendentes à adoção), no art. 57, parágrafo único, da Lei 9.099/95 (possibilita que o Ministério Público 

referende acordos extrajudiciais, dando-lhes força de títulos executivos), nos arts.17, 19, 45, 50, XIII, 52, 60 e 74 

na Lei nº 10.741/09 (estabelecem várias atribuições ministeriais na defesa dos idosos, especialmente na esfera 

extrajudicial), dentre outras.  
115

 “Não é recente a afirmativa no sentido de que a tão conhecida morosidade na tramitação dos processos 

judiciais é fonte de injustiças, de desprestígio da magistratura e de comprometimento da própria segurança 

jurídica. (...) De que adianta, por exemplo, uma ação civil pública por dano causado ao meio ambiente, cuja 

sentença de procedência do pedido formulado na inicial venha a transitar em julgado décadas após o 

ajuizamento?” (ZENKNER, Marcelo. Ministério Público e solução extrajudicial de conflitos. In RIBEIRO, 

Carlos Vinícius Alves (org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: 

Atlas, 2010.  p. 319 – 319). Mancuso afirma que a Justiça estatal enfrenta crise que se justifica por suas falhas: 
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Cappelletti e Garth realizaram importante estudo, em que abordaram a questão da crise 

do modelo tradicional do processo judicial e buscaram apresentar soluções para a premente 

necessidade de evolução no tema: 

 

O reconhecimento dessa necessidade urgente reflete uma mudança fundamental no 

conceito de „justiça‟. No contexto de nossas cortes e procedimentos formais, a 

„justiça‟ tem significado essencialmente a aplicação de regras corretas de direito aos 

fatos verdadeiros do caso. Essa concepção de justiça era o padrão pelo qual os 

processos eram avaliados. A nova atitude em relação à justiça reflete o que o 

Professor Adolf Homburger chamou de „uma mudança radical na hierarquia de 

valores servida pelo processo civil‟. A preocupação fundamental é, cada vez mais, 

com a „justiça social‟, isto é, com a busca de procedimentos que sejam conducentes 

à proteção dos direitos das pessoas comuns
116

 (grifos do autor). 

 

A preocupação em estabelecer uma nova e adequada sistemática de atendimento aos 

conflitos e demandas da sociedade contemporânea levou os estudiosos e também os atores 

políticos a acolher e encaminhar as pretensões para solução do problema. Desenvolveram-se, 

assim, técnicas e instrumentos jurídicos de solução extrajudicial de conflitos.      

Ainda que diante de certa resistência
117

, é possível notar o crescimento do interesse e 

da utilização dos chamados meios alternativos de solução de conflitos
118

. 

                                                                                                                                                                                     
“lenta, onerosa, imprevisível, tudo a conspirar, paradoxalmente, contra a parte assistida pelo bom direito e a 

favorecer o mau pagador, o descumpridor contumaz das obrigações, o cliente habitual do Judiciário” 

(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 159). 
116

 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988 (reimpressão de 2002).  p. 93. 
117

 Dinamarco observa que “a sólida herança cultural transmitida pela obra dos cientistas do direito, mais a 

prática diuturna dos problemas da Justiça institucionalizada e exercida pelo Estado com exclusividade mediante 

julgamentos e constrições sobre pessoas e bens, são responsáveis pelo grande zelo votado à jurisdição como 

objeto de hermético monopólio estatal. Mas a exagerada valorização da tutela jurisdicional estatal, a ponto de 

afastar ou menosprezar o valor de outros meios de pacificar, constitui um desvio de perspectiva a ser evitado” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel.  Instituições de direito processual civil. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2009. p. 121. grifo do autor). 
118

 “Abrem-se os olhos agora, todavia, para todas essas modalidades de soluções de conflitos, tratadas como 

meios alternativos de pacificação social. Vai ganhando corpo a consciência de que, se o que importa é pacificar, 

torna-se irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou por outros meios, desde que eficientes. Por 

outro lado, cresce também a percepção de que o Estado tem falhado muito na sua missão pacificadora, que ele 

tenta realizar mediante o exercício da jurisdição e através das formas do processo civil, penal ou trabalhista”  

(CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 33-34).  
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Faz-se alusão aos conflitos de interesses e à sua solução por se vislumbrar que há uma 

íntima ligação entre tal tema e aquele ligado ao controle de legalidade dos atos da 

Administração Pública. 

Nota-se que, ao solucionar conflito de interesses em que a Administração Pública é 

parte ou interessada, naturalmente o mesmo órgão julgador (ou de controle) acaba por exercer 

controle de legalidade (validade) sobre os atos praticados pela Administração Pública, sobre 

suas ações ou omissões
119

. 

Dessa maneira, é possível afirmar que, quando o Ministério Público se utiliza de um 

instrumento extrajudicial que a lei lhe confere para adotar medidas em relação à 

Administração, acaba ele por exercer atividade de controle sobre os atos da Administração 

Pública, verificando sua validade, e, ao mesmo tempo, propor solução do conflito 

eventualmente instaurado, ainda que este conflito envolva interesses cujos titulares são 

indetermináveis (interesses difusos). 

Pois bem, por meio de instrumentos de atuação extrajudicial, o Ministério Público 

exerce controle de validade sobre os atos da Administração Pública e ainda propicia a 

concretização e ampliação do chamado direito de acesso à justiça
120

.  

Percuciente a observação de Medauar sobre o Ministério Público e sua definição 

constitucional: 

                                                           
119

 Fagundes observou a concomitância das atividades de solução de conflitos em que é parte a Administração e 

de controle da própria função administrativa do Estado: “quando o Poder Judiciário, pela natureza da sua função, 

é chamado a resolver situações contenciosas entre a Administração Pública e o indivíduo, tem lugar o controle 

jurisdicional das atividades administrativas. Os conflitos tomam, então, a forma de pleitos judiciais, 

estabelecendo-se o debate em torno da situação jurídica, de modo que seja possível esclarecer, definir e precisar 

com quem se acha a razão. Se com o Estado, negando direitos do administrado ou dele exigindo prestações, se 

com o próprio administrado, quando pede o reconhecimento de direitos, ou se revela insubmisso, alegando 

ilegalidade no procedimento administrativo” (FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos 

pelo Poder Judiciário. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p.111). 
120

 Ferraresi ressalta que “o acesso à justiça ocupa posição de „garantia-síntese‟ de todos os princípios 

constitucionais do processo civil. O termo acesso à justiça não significa apenas acesso ao poder judiciário, ou 

seja, ingresso em juízo. Possui abrangência muito maior. Acesso à justiça tem a conotação de proteção a toda 

espécie de direito, em um sentido essencialmente material e não exclusivamente formal. Kazuo Watanabe ensina 

que acesso à justiça é acesso à ordem jurídica justa, isto é, acesso à justiça substancial. Acesso à justiça, 

portanto, não significa o simples fato de ingressar em juízo, com a propositura da demanda, mas sim o direito de 

„receber justiça‟. A proteção dos direitos transindividuais, como o meio ambiente, a habitação e urbanismo etc., 

não se faz unicamente por meio de ações judiciais. Muito ao contrário. A via jurisdicional é apenas uma das 

frentes em que ocorre a proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos” (FERRARESI, 

Eurico. Inquérito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 77 – 78. grifos do autor). 
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Sua inserção no capítulo sobre as funções essenciais à Justiça pode levar à ideia de 

que esteja vinculado à função jurisdicional, ao Poder Judiciário; no entanto, a 

Justiça, como valor e prática, se efetiva na sociedade não somente pela via 

jurisdicional. Cabe a todos os Poderes, órgãos e entidades estatais, a realização da 

Justiça com os mecanismos que lhes são próprios. O Ministério Público realiza a 

Justiça também por meio do exercício de suas funções extrajudiciais. Daí se 

apresentar reducionista a caracterização que lhe dá o art. 127 da Constituição 

Federal, quando menciona a presença essencial do Ministério Público ligado à 

função jurisdicional, nos moldes seguintes: „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‟. Melhor teria sido a expressão essencial à realização da Justiça na 

sociedade”
121

 (grifos nossos). 

 

O tema da atuação extrajudicial do Parquet demanda acurada análise, em face do 

caráter ainda recente dessa via de atuação. De todo modo, percebe-se ser um erro reduzir a 

análise dos poderes e limites que tem o Ministério Público ao estudo daquilo que ocorre no 

âmbito judicial, sem imprescindível que a doutrina jurídica avance na definição de regramento 

adequado ao ambiente extrajudicial, dada a série de instrumentos postos à disposição da 

instituição e que, assim que utilizados, produzem efeitos jurídicos relevantes para a 

Administração e para os cidadãos em geral. 

Naturalmente, em face do tema do presente estudo e diante das hipóteses a serem 

investigadas, há que se relacionar a atuação extrajudicial do Ministério Público ao controle 

que tal órgão exerce em relação à Administração Pública. 

 

2.3 Ministério Público e controle da administração pública 

 

Diante do panorama constitucional e legislativo existente no Brasil e especialmente 

em função do delineamento constitucional dado ao Ministério Público, torna-se adequado 

concluir no sentido de que a referida instituição se qualifica como órgão que exerce controle 

sobre a função administrativa do Estado. 
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 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012. p. 

167. 
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Sua designação constitucional como defensor dos interesses sociais (art. 127, caput) e 

a atribuição ao órgão das funções de defesa dos interesses difusos (art. 129, II) e tutor dos 

direitos constitucionais em face dos Poderes Públicos não deixam dúvidas sobre sua vocação 

para tal controle (art. 129, III)
 122

. 

No entanto, a despeito do panorama até aqui traçado, em que se verifica a crescente 

evolução do Ministério Público no cenário institucional brasileiro, é necessário abordar com a 

devida prudência a questão que se refere ao controle que tal órgão exerce em relação à 

Administração Pública
123

. 

Primeiro, porque se poderia alegar que o Ministério Público, como mero órgão do 

Estado, não encontraria legitimidade constitucional suficiente para exercer controle sobre um 

dos Poderes de Estado. 

Segundo, porque muito se questiona se o exercício de determinadas prerrogativas e 

instrumentos pelo Ministério Público pode caracterizar efetivo controle deste em relação ao 

Poder Público. 

A primeira objeção parece-nos descabida e deve ser refutada pelo argumento já 

referida neste trabalho segundo a qual o que realmente define as possibilidades e o alcance 

dos poderes de um órgão é o efetivo regramento conferido a ele pelo direito, ou seja, as 
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 Fagundes já advertia em 1961 que seria salutar ao sistema jurídico brasileiro atribuir responsabilidades ao 

Ministério Público na defesa do interesse público: “A nós se afigura que representaria um estágio novo e 

relevante na marcha gradativa para o aperfeiçoamento das instituições políticas nacionais, do qual é corolário a 

mais ou menos perfeita preservação da ordem jurídica, a entrega, ao Ministério Público, do dever de zelar pela 

exata aplicação do direito objetivo por parte do legislador e da administração. Ao Ministério Público se 

cometeria suscitar a decretação de nulidade dos atos, legislativos ou administrativos, contrários à Constituição da 

República, às Constituições Estaduais, ou uma lei qualquer, desde que a repercussão deles, pela generalidade das 

suas consequências, afetasse, de modo especial, o interesse coletivo, ou, de qualquer maneira, um patrimônio 

público (da União, de algum Estado, Município, ente autárquico ou sociedade de economia mista). Em se 

tratando de bens estatais, direta ou indiretamente envolvidos, o interesse da atuação defensiva do Ministério 

Público está justificado pela materialidade do prejuízo e pelo atentado à moralidade da vida pública que então se 

supõe. Cogitando-se de atos ilegítimos, não envolvendo aspectos propriamente patrimoniais, já não há um fator 

assim material e imediato, que permita aferir da importância e significação, para a coletividade, da ofensa à 

ordem jurídica. E então será a gravidade das implicações do ato violador, que há de justificar a iniciativa do 

Ministério Público” (FAGUNDES, Miguel Seabra. O Ministério Público e a preservação da ordem jurídica no 

interesse coletivo. In: Justitia: Número Especial - 60 anos. São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça e 

Associação Paulista do Ministério Público, 1999, p. 238-239)..  
123

 A própria doutrina aparenta ter gradativamente amadurecido a ideia do controle da Administração pelo 

Ministério Público. Medauar demonstra bem a controvérsia inicialmente existente nomeando tópico de sua obra 

na forma de interrogação: “9.3 Há controle do Ministério Público sobre a Administração Pública?” (BRASIL. 

Ministério Público: proposta para uma nova postura no processo civil.  In FERRAZ, Antonio Augusto Mello de 

Camargo (coord.). Ministério Público: instituição e processo. São Paulo: Atlas, 1999. p. 168).   
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prerrogativas postas à sua avaliação e para seu exercício, assim como as garantias conferidas a 

seus membros. 

A não designação constitucional do Ministério Público como Poder de Estado não tem 

o condão de reduzir-lhe as atribuições e prerrogativas. Valemo-nos novamente da lição de 

Mazzilli, para quem: 

 

Como se viu e é bem sabido, a divisão tripartite do Poder é antes política e 

pragmática que científica. Pouca ou nenhuma importância teria colocar o Ministério 

Público dentro de qualquer Poder do Estado, ou até utopicamente erigi-lo a um 

quarto Poder, como propôs Alfredo Valladão, a fim de que, só por isso, se lhe 

pretendesse conferir independência. Esta não decorrerá basicamente da colocação do 

Ministério Público neste ou naquele capítulo da Constituição, nem de denominá-lo 

Poder de Estado autônomo ou não; antes, primordialmente, dependerá das garantias 

e instrumentos de atuação conferidos à instituição e a seus membros. E, 

naturalmente, dos homens que a integrem
124

.    

 

O que se deve observar é que o Ministério Público, na estrutura estatal brasileira, tal 

como definida na Constituição de 1988, é órgão dotado de amplas e importantes garantias e 

prerrogativas, instituição pública que se integra em um complexo sistema de freios e 

contrapesos (controles) existentes por entre os Poderes e órgãos de Estado
125

. 

É sem dúvida relevante afirmar que a previsão da Constituição Brasileira sobre os três 

Poderes de Estado tem sua base na secular doutrina do Barão de Montesquieu. Tal teoria, no 

entanto, não representa verdade absoluta e eterna e passa por constantes evoluções e 

aperfeiçoamentos
126

. 
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 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 6ª ed. rev. ampl. e atual.  São Paulo: 

Saraiva, 2007. p. 105. 
125

 Na ocasião dos 25 anos da Constituição Federal Brasileira, artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo 

(Fernando Gallo) ressaltou: “Quase unânime, o fortalecimento do Ministério Público é apontado como o 

principal avanço da Constituição em relação ao controle do Estado. Até 1988, o MP tinha a função de fiscalizar a 

lei, mas com a carta passou a fiscalizar os poderes. Ganha, constitucionalmente, a prerrogativa de promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, de expedir notificações e controlar externamente a atividade policial. Com 

as mudanças, ganha importância institucional e, com a sua atuação a partir daí, vira referência da sociedade na 

fiscalização do Estado”. 
126

 Observe-se que, “se o princípio da separação dos Poderes consagrado nas Constituições democráticas 

contemporâneas se filia, histórica e ideologicamente, ao modelo concebido sob inspiração do liberalismo 

setecentista, não pode ser compreendido sem a indispensável imbricação com um determinado sistema 

constitucional, que lhe confere características peculiares, de modo a torna-lo único em sua concreta encarnação 

daquele arquétipo” (RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 114).   
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Nesse passo, o Ministério Público brasileiro revela-se como importante contribuição 

na evolução da doutrina sobre o Estado. 

Sobre a segunda objeção, de que não poderia o Ministério Público realizar efetivo 

controle de atos da Administração Pública, a análise jurídica do tema revela o contrário. 

As principais dúvidas que se levantam em parte decorrem do equívoco de atrelar a 

figura do Ministério Público sempre ao Poder Judiciário. Desse modo, poder-se-ia afirmar que 

o Ministério Público não teria poder de coerção, por si só, para fazer cumprir suas 

deliberações, sendo sempre necessário o recurso à via judicial. Alguns esclarecimentos hão de 

ser feitos.  

Por primeiro, há que se atentar para a necessidade de se definir antecipadamente a 

noção jurídica de controle, antes de se poder afirmar que o Ministério Público realiza ou não o 

controle. 

A despeito de ter a expressão controle variados e distintos significados, tem-se em 

mira a dupla acepção da palavra, tal como demonstrada por Medauar: 

 

Em acepção restrita, considera-se controle a atividade que possibilita a edição de 

ato ou medida pelo agente controlador em decorrência do confronto que realizou. 

Daí o conceito seguinte: Controle da Administração Pública é a verificação da 

conformidade da atuação desta a um cânone, possibilitando ao agente controlador a 

adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo formado.  

Em acepção ampla, o controle significa a verificação da conformidade da atuação 

da Administração Pública a certos parâmetros, independentemente de ser adotada, 

pelo controlador, medida que afete, do ponto de vista jurídico, a decisão ou o 

agente
127

 (grifos do autor). 

 

Observe-se, pois, que o controle exercido pelo Ministério Público se enquadra até 

mesmo na acepção restrita da palavra controle, já que o Parquet, no mais das vezes, tem a 

possibilidade de extrajudicialmente adotar e propor medidas com vistas à correção de rumos 

da Administração Pública. 
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 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. 2ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 30.     
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A questão de se saber se o instrumento utilizado pelo órgão é ou não dotado de 

coercitividade em relação à Administração não tem o condão, qualquer que seja a hipótese, de 

afastar a caracterização da ação ministerial como de controle. 

Aliás, ainda que a medida proposta não tenha força vinculante, estará caracterizado o 

controle, ao menos na acepção ampla do termo, por consistir a atividade ministerial na 

verificação de conformidade do ato da Administração em relação ao direito vigente. 

Em outras palavras, é verdade que no campo extrajudicial o Ministério Público pode 

eventualmente adotar medidas que não são vinculantes à Administração Pública. Isso, 

contudo, não afasta a característica intrínseca da atividade realizada, qual seja, a de propiciar 

o exame dos atos da Administração Pública e de sua conformidade com o Direito. 

Assim, supera-se o debate acerca de exercer ou não o Ministério Público função de 

controle sobre a função administrativa do Estado, tanto em razão dos traços constitucionais do 

órgão, como em função das inúmeras atribuições legais que apontam em tal sentido. 

O Ministério Público, em verdade, exerce controle sobre atos da Administração 

Pública e o faz sempre com vistas ao cumprimento de alguma de suas relevantes funções 

institucionais. 

Aliás, o disposto no art. 129, II e III, da Constituição Federal é o que melhor 

fundamenta tal conclusão (“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) 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; (...)”). 

É zelando pelo efetivo respeito aos direitos constitucionais que o Ministério Público 

inevitavelmente deve avaliar o comportamento dos Poderes Públicos e adotar medidas de 

correção de ilegalidades ou abusos.  

Ademais, ao cuidar da proteção dos legítimos interesses ligados ao patrimônio 

público, à probidade administrativa, ao meio ambiente, à infância e à juventude, aos idosos, às 

pessoas portadoras de deficiência, aos consumidores, dentre outros interesses sociais, o 

Ministério Público, por vezes, tem de investigar e avaliar a conformidade dos atos da 
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Administração em relação ao direito vigente, adotando, em caso de desconformidade, as 

medidas pertinentes e adequadas ao caso concreto. 

Tais medidas podem ensejar a provocação de outra espécie de controle, isto é, do 

controle jurisdicional, quando o Ministério Público entender necessário o ajuizamento de ação 

judicial civil ou penal. No entanto, a atuação do Ministério Público pode, de outro lado, 

restringir-se ao campo extrajudicial, sendo este propriamente o objeto do presente trabalho. 

Importaria ainda neste tópico investigar qual a espécie de controle exercido pelo 

Ministério Público em relação à função administrativa do Estado. Quem melhor sistematizou 

o tema foi Medauar, na já referida clássica obra Controle da administração pública
128

. 

Nas tipologias abordadas e tendo em vista aquela adotada pela mencionada professora, 

entende-se que o controle exercido pelo Ministério Público em relação à Administração 

Pública pode se caracterizar como: 

- quanto à posição do agente controlador, controle externo, por representar o 

Ministério Público órgão alheio à estrutura da Administração Pública, em oposição aos 

sistemas de controle interno desenvolvidos no interior da mesma pessoa ou órgão; 

- quanto ao aspecto da atuação em que incide, controle de legalidade (ou de 

juridicidade), por constituir verdadeira verificação de conformidade de atos, procedimentos 

ou políticas em cotejo com o direito vigente; 

- quanto ao momento de exercício do controle, controle prévio, concomitante ou 

posterior (sucessivo), já que cabível em qualquer dos momentos possíveis (antes, durante ou 

depois) em relação a determinado ato ou postura; 

- quanto à sua amplitude, controle de ato ou de atividade, pois pode incidir tanto sobre 

atos específicos individualmente considerados, quanto sobre procedimentos, processos ou 

políticas globalmente analisadas; 

- quanto ao modo de ser desencadeado, controle que pode se iniciar de ofício ou por 

provocação. 
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 MEDAUAR, Odete.  Controle da administração pública. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012. 

2012. 
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Aborda-se, em seguida, a relevante e atual questão atinente à legitimidade democrática 

que assiste ao Ministério Público, fator determinante, aliás, para a sustentação/manutenção 

dos amplos poderes constitucionais do Parquet. 

 

2.4 Legitimidade democrática do Ministério Público 

 

O tema da legitimidade democrática está presente na atualidade do pensamento 

jurídico e de maneira muito relevante diz com a questão do poder e seu exercício. De tal 

modo, vem à tona sempre que se observam situações em que determinados agentes e órgãos 

públicos deliberam acerca de conflitos sociais, produzindo sérios efeitos na vida da 

população, sejam ou não eleitos ou diretamente escolhidos por voto popular para tais cargos 

ou posições jurídicas. 

Sobre isso, o Poder Judiciário é também alvo de considerações, por vezes pejorativas, 

as quais acabam por menosprezar a posição institucional do Juiz em face dos demais agentes 

estatais, bem como por estabelecer certos impedimentos jurídico-teóricos à intervenção do 

Poder Judiciário em temas de índole fortemente política. 

No entanto, a nosso ver, há que se considerar que a investidura dos membros do Poder 

Judiciário, o que também se aplica aos agentes do Ministério Público, é marcada por forte 

caráter republicano, ainda que não propriamente eleitos pelo voto popular. 

Observe-se, por primeiro, que os membros do Ministério Público (assim como os do 

Poder Judiciário) são escolhidos em concurso público, instrumento constitucionalmente 

definido como garantidor dos princípios impostos à Administração Pública (legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência).   

Além disso, cumpre consignar que tanto os membros do Ministério Público quanto os 

integrantes do Poder Judiciário são agentes políticos que têm entre suas funções precípuas o 

dever de fazer atuar o Direito vigente
129

. Isso, por si só, é causa suficiente ao reconhecimento 
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 Digna de nota a análise de Guimarães Júnior: “Se a tarefa de elaborar leis é nitidamente política, a de dar 

efetividade a essas mesmas leis tem, necessariamente, igual dimensão política. Obrigado a zelar pela aplicação 

da lei, com todas as suas consequências, o Parquet é um órgão estatal cuja atuação repercute diretamente no 
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de sua legitimidade formal, especialmente em função da premissa básica do direito, pela qual 

se admite que o ordenamento vigente é reflexo da vontade do povo, titular do poder. 

É ainda necessário frisar que a democracia, tal como entendida e desenvolvida em 

nosso tempo, não é nem poderia ser entendida singelamente como governo da maioria
130

. O 

princípio democrático contém também um elemento ético, qual seja aquele adotado como 

fundamento do Estado brasileiro no art. 1º da Constituição Federal: a dignidade humana. 

Reconhecido esse caráter essencial ao princípio democrático, revela-se imprescindível 

que agentes públicos independentes e devidamente preparados exerçam papel de efetiva 

contenção da vontade da maioria, quando esta puder por em risco o princípio fundamental da 

dignidade humana. Assim, os direitos fundamentais devem ser devidamente tutelados, até 

mesmo contra a vontade majoritária eventualmente prevalecente no Legislativo
131

. 

                                                                                                                                                                                     
exercício do poder por todos os atores políticos da sociedade. (...) A atuação institucional, exatamente por sua 

importância política, deve ser absolutamente apartidária. (...) Ao pautar sua atuação por critérios partidários, o 

Ministério Público transforma-se em procurador de interesses privados, abandonando a causa pública que deve 

advogar” (GUIMARÃES JÚNIOR, João Lopes. Papel Constitucional do Ministério Público. In FERRAZ, 

Antônio Augusto Mello de Camargo. Ministério Público: instituição e processo. São Paulo: Atlas, 1999. p. 96-

97. grifo do autor).  
130

 Tocqueville já advertia com propriedade sobre o risco da tirania da maioria e propunha o estabelecimento de 

mecanismos de controle dela própria: “Tenho por ímpia e detestável a máxima de que, em matéria de governo, a 

maioria de um povo tem o direito de tudo fazer, e, no entanto,  situo nas vontades da maioria a origem de todos 

os poderes. Estarei em contradição comigo mesmo? Existe uma lei geral, que foi feita ou pelo menos adotada, 

não apenas pela maioria de tal ou qual povo, mas pela maioria de todos os homens. É a lei da justiça. A justiça 

constitui, pois, o limite do direito de cada povo. Uma nação é como um júri encarregado de representar a 

sociedade universal e aplicar a justiça que é a sua lei. O júri, que representa a sociedade, deve ter mais poder que 

a própria sociedade cujas leis aplica? (...) Que vem a ser uma maioria tomada coletivamente senão um indivíduo 

que tem opiniões e, mais frequentemente, interesses contrários a outro indivíduo ao qual chamamos minoria? 

Ora, se admitirmos que um homem revestido do poder extremo pode abusar dele contra seus adversários, por que 

não admitiremos também a mesma coisa para uma maioria? Os homens, ao se reunirem, terão mudado de 

caráter? Ter-se-ão tornado mais pacientes nos obstáculos, ao se tornarem mais fortes? Para mim, não seria 

possível acreditar nisso; e o poder de tudo fazer, que recuso a um só de meus semelhantes, eu não o atribuiria 

nunca a vários deles. (...) Quando um homem ou um partido sofre uma injustiça, nos Estados Unidos, a quem 

esperar que ele se dirija? À opinião pública? Mas é ela que forma a maioria. Ao corpo legislativo? Ele representa 

a maioria e lhe obedece cegamente. À força pública? A força pública outra coisa não é senão a maioria em 

armas. Ao júri? O júri é a maioria revestida do direito de pronunciar arestas; os próprios juízes, em certos 

Estados, são eleitos pela maioria. Por iníqua e desarrazoada que seja a medida que nos golpeia, é necessário, por 

isso, que nos submetamos a ela. Suponhamos, ao contrário, um corpo legislativo composto de tal forma que 

represente a maioria, sem ser necessariamente escravo de suas Paixões; um poder executivo que tenha uma força 

que lhe seja própria, e um poder judiciário independente dos dois outros poderes; teremos, então, um governo 

democrático, que, todavia, quase não correria o risco da tirania” (TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na 

América. Trad. Neil Ribeiro da Silva. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2010.  p. 188-190). 
131

 Dworkin também identifica a distinção que se deve fazer  entre o princípio democrático entendido como 

princípio estritamente majoritário e outra perspectiva, denominada por ele democracia participativa: “The two 

views of democracy that are in contest are these. Acoording to the majoritarian view, democracy is government 

by majority will, that is, in accordance with the will of the greatest number of people, expressed in elections with 
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É o que se chama de papel contramajoritário do Poder Judiciário e, pode-se dizer, do 

Ministério Público: 

 

O debate, na sua essência, é universal e gravita em torno das tensões e 

superposições entre constitucionalismo e democracia. É bem de ver, no entanto, 

que a ideia de democracia não se resume ao princípio majoritário, ao governo da 

maioria. Há outros princípios a serem preservados e há direitos da minoria a serem 

respeitados. Cidadão é diferente de eleitor; governo do povo não é governo do 

eleitorado. No geral, o processo político majoritário se move por interesses, ao 

passo que a lógica democrática se inspira em valores. E, muitas vezes, só restará o 

Judiciário para preservá-los. O déficit democrático do Judiciário, decorrente da 

dificuldade contramajoritária, não é necessariamente maior que o do Legislativo, 

cuja composição pode estar afetada por disfunções diversas, dentre as quais o uso 

da máquina administrativa nas campanhas, o abuso do poder econômico, a 

manipulação dos meios de comunicação
132

.  

 

Não se reconhece, pois, nos órgãos do Ministério Público ou do Poder Judiciário, 

déficit de legitimidade em relação aos demais poderes e órgãos estatais
133

. 

Ademais, há que se atentar, no que diz respeito à legitimidade democrática do 

Ministério Público, para as disposições da própria Constituição Federal, em especial por sua 

afirmação de que ao Ministério Público incumbe “a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput).  

                                                                                                                                                                                     
universal or near universal suffrage. There is no guarantee that a majority will decide fairly; its decisions may 

be unfair to minorities whose interests the majority systematically ignores. If so, then the democracy is unjust, 

but no less democratic for that reason. According to the rival partnership view of democracy, however, 

democracy means that the people govern themselves each as a full partner in a collective political enterprise so 

that a majority‟s decisions are democratic only when certain further conditions are met that protect the status 

and interests of each citizen as a full partner in that enterprise. On the partnership view, a community that 

steadily ignores the interests of some minority or other group is just for that reason not democratic even though 

it elects officials by impeccably majoritarian means” (DWORKIN, Ronald. Is democracy possible here? 

Principles for a new political debate. New Jersey: Princeton University Press, 2006. p. 131).   
132

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

p.389. 
133

 É verdade, porém, que seria conveniente norma constitucional que expressamente designasse os órgãos do 

Ministério Público e do Poder Judiciário como mandatários do povo, ainda que não diretamente escolhidos pelo 

voto. Nem por isso seriam evitados quaisquer questionamentos. A Constituição alemã contém dispositivo similar 

ao proposto: “Artigo 20 [Princípios constitucionais – Direito de resistência] (1) A República Federal da 

Alemanha é um Estado federal, democrático e social. (2) Todo o poder estatal emana do povo. É exercido pelo 

povo por meio de eleições e votações e através de órgãos especiais dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário. (3) O poder legislativo está submetido à ordem constitucional; os poderes executivo e judiciário 

obedecem à lei e ao direito. (4) Contra qualquer um, que tente subverter esta ordem, todos os alemães têm o 

direito de resistência, quando não houver outra alternativa” (grifos nossos). 
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Do raciocínio exposto conclui-se que, sob o aspecto formal e à vista do ordenamento 

vigente, a legitimidade do Ministério Público é perfeitamente justificada e extraída: 

- do republicano e democrático processo de escolha a que se submetem seus membros 

(o concurso público); 

- das características intrínsecas de suas funções precípuas, as quais visam a fazer atuar 

o direito vigente, por consequência, fazendo agir a vontade expressa no texto constitucional; 

- de sua designação constitucional como defensor da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais
134

. 

Note-se que, como já referido, a própria Constituição Federal incumbe o Ministério 

Público da tutela da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (art. 127). 

De outro lado, a legislação e a doutrina jurídica sempre fizeram referência à função 

ministerial de fiscal da lei. É preciso, contudo, bem entender tais disposições, sob pena de se 

mal compreender as funções do Parquet. 

É fato que a lei é o instrumento que goza de importante valor normativo e de certa 

primazia nos sistemas jurídicos de base romanística, tal como o sistema brasileiro (sistema de 

direito legislado, ou de statute law). 

Não há que se confundir, contudo, o direito, como complexo sistema normativo, com 

o instrumento lei. Esta é somente uma das fontes ou ainda um dos mecanismos de atuação do 

direito vigente. 

Nesse sentido, ao Ministério Público foi confiada a atribuição de defender a ordem 

jurídica, noção mais ampla do que a da lei, informada de maneira decisiva e preponderante 

pela Constituição vigente
135

. 
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 Evidentemente, a posição do membro do Ministério Público como agente político que exerce controle sobre a 

Administração Pública não decorre de qualidades morais que possam ser atribuídas a tais indivíduos, mas 

verdadeiramente da sua designação constitucional como defensor da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses da sociedade, assim como das demais disposições constitucionais e legais que conferiram ao órgão 

a conformação que o caracteriza na atualidade. No mesmo sentido, apreciando a posição do Juiz controlador da 

Administração Pública, García de Enterría conclui: “Bien entendido, la posición del juez frente a los 

administradores no es tampoco fruto de ninguna superioridad moral: procede, simplemente, de su condición de 

órgano de la Ley y del Derecho, que son la verdadera y estable expresión de la voluntad general y que, como 

tales, someten plenamente a la Administración pública en cualquiera de sus manifestaciones, en los términos 

que, en caso de conflito, al juez toca precisar según el sistema constitucional de poderes” (GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, Jueces y Control de la Administración. 6ª ed. Cizur Menor (Navarra): 

Thomson Civitas, 2009. p. 171). 
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É por isso, que, diante de situação de incompatibilidade de lei editada em relação ao 

texto constitucional, pode (deve) a lei ser declarada inconstitucional, inválida, nula, e, em 

consequência, extirpada do mundo jurídico
136

. Do mesmo modo, vale tratar da disposição 

constitucional que estabelece competir ao Ministério Público a defesa do regime democrático. 

É necessário, entretanto, compreender a expressão regime democrático, sob pena de se 

cometerem equívocos na abordagem do tema. Como já acima referido, a teoria constitucional 

hoje prevalente não admite a singela ideia de que a democracia se resume ao governo da 

maioria. Como se sabe, os direitos fundamentais devem ser devidamente tutelados, até mesmo 

contra a vontade majoritária eventualmente prevalecente no Legislativo. Novamente: este é o 

chamado contramajoritarismo, tão relevante no complexo sistema de freios e contrapesos 

entre poderes, assim como na pluralidade de interesses conviventes na sociedade atual. 

É pela aplicação da Constituição Federal e de seus mais altos princípios que se deve, 

pois, salvaguardar, nas diversas questões que se apresentam, os direitos fundamentais dos 

cidadãos.  

Note-se, portanto, que a defesa do regime democrático consiste sim, em determinados 

casos, na incontestável aplicação da lei. Em outras hipóteses, contudo, defender o regime 

democrático é exigir o cumprimento da Constituição e defender os direitos fundamentais, 

ainda que em descompasso com as disposições de lei regularmente promulgada, 

evidentemente realizando-se o cotejo das disposições legais em face da Constituição
137

. 

Por fim, remete o art. 127 da Constituição Federal à defesa dos interesses sociais pelo 

Ministério Público.  

Pois bem, essa atribuição constitucional se revela notadamente pela tutela dos 

interesses difusos e coletivos e ganha especiais contornos quando o Ministério Público 

desempenha controle da função administrativa do Estado. 
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 Da mesma maneira, frisa-se que o controle de legalidade que se exerce sobre a Administração Pública deve 

ser atualmente entendido como controle de juridicidade, consistindo na verificação da compatibilidade da 

atuação administrativa do Estado em relação ao sistema jurídico, em sentido global, abrangendo a lei formal e, 

especialmente, as disposições constitucionais pertinentes, os princípios jurídicos aplicáveis, assim como todo o 

regramento administrativo infralegal incidente.  
136

 Decorrência natural da rigidez e da supremacia da Constituição Federal. 
137

 Evidentemente, o entendimento sustentado pelo Ministério Público, no sentido da inconstitucionalidade de 

determinada disposição legal deve ser, ainda que concomitantemente à adoção de medidas extrajudiciais, levado 

à apreciação do Judiciário, pelos mecanismos constitucionalmente definidos de controle de constitucionalidade 

(abstrato e/ou concreto). 
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A Constituição Federal estabelece assim nítida relação entre a redemocratização, os 

interesses da sociedade e as atribuições do Ministério Público, considerando-se especialmente 

a experiência histórica e violações e abusos efetivados pelo próprio Estado.  

Rodrigues anota: 

 

Não se deve a uma mera causalidade o fato de o mesmo texto constitucional que 

implementou o Estado democrático de Direito no Brasil ter sido responsável pela 

nova essência do Ministério Público. Na verdade, nos países que tiveram processos 

constituintes similares ao brasileiro também foram concebidas instituições 

destinadas primordialmente à defesa dos interesses da sociedade, especialmente em 

face de violações perpetradas pelo Poder Público, como o ombudsman ou o defensor 

do povo
138

. 

  

Resta claro, pois, que o Poder Constituinte originário de 1988 estabeleceu 

propositadamente a relação entre o regime democrático, a proteção aos direitos e garantias 

constitucionais e a atuação de um órgão defensor do povo, em nosso regime consubstanciado 

no Ministério Público
139

.  

É evidente, porém, que a legitimidade real, verificada e sentida no mundo dos fatos, 

somente se confirma e se reafirma pela utilização reiterada de boas práticas pela própria 

instituição, no desempenho de suas funções
140

. 
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 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e compromisso de ajustamento de conduta: teoria e prática. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 65.  
139

 Na edição de domingo, 6 de outubro de 2013, o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot publicou artigo  

na seção Tendências/Debates do Jornal Folha de São Paulo, expressando uma vez mais a relação que se 

estabeleceu entre o Ministério Público Brasileiro e a Constituição de 1988: “No legado das inovações 

institucionais da Constituição cidadã, figura, em primeiro plano, o Ministério Público. Pouco visível fora dos 

meios jurídicos até 1988, não é exagero afirmar que o fortalecimento do Ministério Público foi uma das apostas 

mais altas do novo texto constitucional, responsável por passar a instituição de coadjuvante a protagonista do 

sistema de justiça. O sentido desse movimento era simbiótico: a Constituição promovia o Ministério Público 

para que o Ministério Público pudesse promovê-la”.  
140

 Nesse sentido, veja-se a percuciente lição de Macedo Júnior: “o avanço do papel desempenhado pelo 

Ministério Público e a garantia da manutenção de sua autonomia, prerrogativas e condições materiais de sua 

existência, dependerão, em larga escala, da eficácia de sua própria atividade. Em outras palavras, a legitimação 

da atividade do Ministério Público e a manutenção e a ampliação de suas funções, poderes e prerrogativas 

dependerão diretamente do sucesso de sua praxis e do sucesso em empreender suas metas. A legitimação da 

atividade do Ministério Público estará a cargo do próprio procedimento político e jurídico que vier a 

desencadear. Daí decorre a importância de o Ministério Público desempenhar eficazmente as atribuições que lhe 

foram destinadas, substituindo a legitimidade garantida pelo saber jurídico dominante, e tradicional apoio 

político e econômico do Poder Executivo, de quem sempre esteve dependente na história das instituições 

jurídicas brasileiras, pela legitimação produzida pelos resultados políticos e jurídicos de sua atividade” 

(MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Evolução Institucional do Ministério Público Brasileiro. In: FERRAZ, 

Antônio Augusto Mello de Camargo. Ministério Público: instituição e processo. São Paulo: Atlas, 1999. p. 63).    
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Nessa esteira, vale mencionar a necessidade do Ministério Público, como de resto de 

outras instituições, de se aproximar do povo e de seus anseios. 

Isso deve ser realizado pela efetiva utilização dos instrumentos legais conferidos à 

instituição sempre tendo em vista os reais interesses sociais, e ainda especialmente pela 

abertura de vias de transparência e de participação popular em seus atos e procedimentos, tais 

como são as audiências públicas e o próprio atendimento ao público nas Promotorias de 

Justiça. 

Tais métodos, se responsavelmente utilizados, podem causar efetiva ampliação ou 

propulsão dos direitos relativos à cidadania, de modo a, reflexamente, legitimar de fato a 

atuação do Ministério Público, já formalmente legitimada pelo texto constitucional. 

A par do tema da legitimidade democrática da instituição, cumpre investigar também 

sua legitimidade em sentido técnico, ou seja, a aptidão jurídico-processual que detém para 

atuar em defesa de tais ou de quais interesses jurídicos.  

 

2.5 Instrumentos de atuação e legitimidade processual do Ministério Público 

 

Relevante frisar que o Ministério Público, como instituição ainda em construção, vem 

paulatinamente desenvolvendo métodos e meios para a boa utilização dos instrumentos que 

lhe foram conferidos pela lei, sendo a maioria deles objeto de frequente estudo, assim como 

ainda carentes de aperfeiçoamento.   

Dada a tradição de atuação do órgão, eminentemente vinculada ao Judiciário, é no 

campo de sua atuação extrajudicial que se verificam de maneira mais grave dúvidas e 

questionamentos acerca do sentido e do alcance dos poderes do Parquet. 

Como já afirmado, em tempos de certo descrédito em relação à eficiência do modelo 

de processo judicial vigente, ganham relevância os métodos de solução extrajudicial de 

conflitos e, no âmbito do Ministério Público, seus instrumentos de atuação extrajudicial. 

Evidentemente, se os instrumentos de atuação extrajudicial são utilizados para 

exercício de controle da Administração Pública, os questionamentos serão ainda mais 
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enfáticos, por reavivarem o debate sobre os temas sempre controversos que gravitam em torno 

do controle dos atos da Administração
141

. 

Vale ressaltar que, também no campo da atuação extrajudicial do Parquet, seu ofício 

deve sempre reger-se, em caráter amplo, pelas suas finalidades constitucionais delineadas no 

caput do art. 127 da Constituição Federal. 

Além disso, as regras de legitimidade processual, por certo, darão o norte ao membro 

do Ministério Público acerca dos interesses cuja tutela a lei lhe incumbe e dos quais deve 

também tratar, se preciso e oportuno for, no âmbito extrajudicial. 

No entanto, em um olhar mais específico, parece-nos que a melhor alternativa técnica 

seja considerar que, na esfera extrajudicial, não se deve aplicar de maneira absoluta a noção 

processual de legitimidade. 

À primeira vista, pode parecer que, se o Ministério Público não possuiria legitimidade 

processual para postular em favor de determinado interesse, não se justifica considerar que 

pudesse o órgão validamente tratar de tal tema no âmbito extrajudicial. 

Ocorre, no entanto, que a relatividade das normas jurídicas e, mais ainda, das situações 

concretas, não permite o simples deslocamento da noção de legitimidade processual para o 

âmbito extraprocessual. 

Algumas razões fundamentam a assertiva: 

- por vezes, sequer se conhece, num primeiro momento, a exata espécie de interesse de 

que se trata, o que demandará prévia e cautelosa investigação; 

- em outros casos, não se pode precisar ainda com exatidão os pedidos a serem 

formulados em juízo, não se podendo afirmar haver ou não legitimidade processual por parte 

do Parquet; 

- por fim, podem ser hipoteticamente citadas situações concretas, nas quais o 

Ministério Público, em princípio, não teria legitimidade processual (não podendo figurar 

como autor de ação) ou mesmo para as quais poderia se considerar inadequada a via judicial, 
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 Exempli gratia: discricionariedade administrativa, mérito do ato administrativo, separação de funções estatais 

etc. 
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mas, com relação às quais poderia haver alguma espécie de deliberação e solução no campo 

extrajudicial (por exemplo, recomendações, homologações de acordos – Lei nº 9.099/95). 

Imagine-se, assim, situação em que haja conflito entre a Administração Pública e 

determinado cidadão, na qual seja viável a celebração de conciliação entre as partes. Ainda 

que se trate de interesse individual do cidadão, para o qual o Ministério Público não seja 

legitimado, é possível cogitar da homologação de acordo entre as partes, nos termos do 

disposto no art. 57, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Do mesmo modo, traz-se à reflexão hipótese em que se constate pelo Ministério 

Público, após investigação realizada em inquérito civil, a pertinência de medidas legislativas e 

administrativas diversas, as quais não possam ser singelamente reunidas e descritas como 

pedidos em ação judicial. Seria possível a expedição de recomendações aos órgãos públicos 

competentes, sempre com vistas ao cumprimento e à máxima efetividade da Constituição 

Federal
142

. 

As hipóteses visam a demonstrar que se entende inadequado simplesmente transportar 

o raciocínio acerca da legitimidade processual para o âmbito extrajudicial. Garcia comunga de 

entendimento semelhante: 

 

Tratando-se de atuação de índole extrajudicial, não é divisado um necessário 

atrelamento às hipóteses em que o Ministério Público está legitimado a atuar como 

órgão agente, sendo plenamente factível a expedição de recomendações em 

situações nas quais sequer é admitida a formulação de uma pretensão em juízo (v.g.: 

o Ministério Público, em virtude do princípio da separação de poderes, não pode 
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 Exemplos podem ser citados em hipóteses previstas nas Leis Orgânicas do Ministério Público. Lei nº 75/93: 

“Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: (...) XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos 

serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”. Lei nº 8.625/93: “Art. 27. (...) 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras 

providências: IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações 

dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação 

adequada e imediata, assim como resposta por escrito”. Lei Complementar Estadual de São Paulo nº 734/93: 

“Artigo 113 - O inquérito civil instaurado para apurar violação de direito assegurado nas Constituições Federal e 

Estadual, ou irregularidade nos serviços de relevância pública poderá ser instruído através de depoimentos 

colhidos em audiência pública. § 1º - Encerrado o inquérito civil, o órgão de execução do Ministério Público 

poderá fazer recomendações aos órgãos ou entidades referidas no inciso VII, do artigo 103, desta lei 

complementar, ainda que para maior celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos, requisitando 

do destinatário sua divulgação adequada e imediata, bem como resposta por escrito”. (grifos nossos). 
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compelir o legislador a legislar, mas, a teor do art. 26, VII, da Lei nº 8.625/1993, 

pode recomendar que o faça)
143

. 

 

O campo de atuação extrajudicial apresenta singularidades que o distanciam da rigidez 

metodológica própria da esfera judicial. Além disso, há que se frisar que a legislação 

infraconstitucional não disciplina de maneira minuciosa a legitimidade para atuação 

extrajudicial do Parquet, diferentemente do que ocorre com as questões diretamente ligadas 

ao processo judicial, dentre as quais se inclui a legitimidade ativa. 

Diante dessa realidade e das demais circunstâncias já referidas, conclui-se que a 

atuação do Ministério Público no campo extrajudicial encontra fundamento direto no texto 

constitucional, devendo, portanto, ser admitida sempre que a situação fática apresentada se 

enquadrar nas disposições amplas contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal
144

. 

É dizer, sempre que se apresentar situação em que o Ministério Público vislumbrar 

necessidade de se movimentar para “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis” ou mesmo para “zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados” na 

Constituição, sua atuação será válida no campo extrajudicial, ainda que se possa cogitar de 

dúvida quanto à sua legitimidade ad causam.
145
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 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3ª ed. rev. ampl. e atual. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 378.  
144

 Na linha do que preconiza Salles, “a verificação da situação legitimante deve realizar-se no plano lógico, 

mediante a transposição da situação afirmada pelo autor ao modelo ideal previsto em lei, de maneira a 

determinar se, na situação de fato afirmada, o sujeito está em posição que lhe seja legalmente possível 

desencadear a atividade jurisdicional para obtenção do pedido formulado contra a pessoa apontada no pólo 

passivo da ação” (SALLES, Carlos Alberto de. Legitimidade para agir: desenho processual da atuação do 

Ministério Público. In FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo. Ministério Público: instituição e 

processo. São Paulo: Atlas, 1999. p. 239  grifo do autor). Observe-se, contudo, que, tratando-se da atuação 

extrajudicial do Ministério Público, há que se atentar para outros fatores, que influenciarão decisivamente a 

decisão sobre o que pode (deve) e o que não deve (não pode) o Ministério Público investigar e/ou abordar por 

meio de seus instrumentos extraprocessuais. São os seguintes os fatores referidos: (i) é benéfico ao interesse 

público permitir que o Ministério Público investigue/aborde situações variadas, sempre com vistas à tutela dos 

interesses da coletividade; (ii) o modelo ideal referido pelo autor acima citado, no caso particular da atuação 

extrajudicial do Parquet revela-se pelas genéricas disposições dos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, 

propiciando amplas possibilidades interpretativas. Desse modo, parece-nos válido concluir que o âmbito daquilo 

que se deve considerar lícito ao Ministério Público abordar no âmbito extrajudicial resta ampliado, em relação 

aos objetos cuja tutela judicial pode o Ministério Público pleitear (como autor). 
145

 É oportuno frisar que a decisão sobre a legitimidade do Ministério Público para a sua atuação extrajudicial 

incumbe, em princípio, à própria instituição, senhora de sua condução, em face dos princípios de independência 

e autonomia funcionais, estampados na própria Constituição Federal. Não obstante, também é possível cogitar 
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Observe-se que a definição dos métodos e limites dos instrumentos de solução 

extrajudicial de conflitos deve considerar a complexidade que afeta a própria realidade, sob 

pena de se mostrarem ineficientes os próprios meios de solução de que se cogita. A questão 

será retomada por ocasião do tópico relativo à flexibilidade dos meios e medidas propostas. 

Antes, porém, algumas considerações devem ser feitas sobre cada um dos 

instrumentos de que se cuida, o que será objeto dos tópicos seguintes. 

 

2.6 Atuação extrajudicial (conceito e caracterização específica dos instrumentos) 

 

Como já mencionado, a conformação constitucional do Ministério Público Brasileiro 

permite que se analise a instituição, não como mero órgão acessório ao Poder Judiciário, mas 

como agente político com múltiplas funções em um sistema que se pretende distributivo de 

justiça e reflexivo entre seus poderes e órgãos. 

A praxis do Ministério Público, que outrora se deu grandemente no âmbito judicial, já 

não pode se ver reduzida a tal ambiente, limitada à função de mero condutor de demandas ao 

Poder Judiciário, demandas estas sempre fundadas em prévias disposições do legislador. 

Note-se: a normatividade da Constituição e de seus princípios, a disciplina 

constitucional dada à instituição e a flexibilidade dos instrumentos que o direito vigente 

confere ao Parquet, tudo deve conduzir a instituição a um agir preventivo ou proativo (não 

somente reativo), político (não somente judicial) e resolutivo (não somente demandista)
146

. 

                                                                                                                                                                                     
que se pretenda estabelecer controle sobre as decisões do parquet, dentre elas a própria decisão sobre atuar ou 

não, intervir ou não, ter ou não legitimidade para o tratamento de determinado tema. A questão parece se 

resolver também pela não definitividade dos atos ministeriais, os quais sempre podem ser controlados pela via 

judicial, o que permitiria, portanto, que o Poder Judiciário efetuasse também esse tipo de controle (sobre a 

legitimidade do Ministério Público no âmbito extrajudicial). 
146

 Goulart é enfático sobre a questão: “No primeiro modelo – Ministério Público demandista –, o membro do 

Ministério Público tem como horizonte a atuação perante o Poder Judiciário. É um mero agente processual. (...) 

No campo da defesa dos interesses coletivos e difusos, essa visão restringe os procedimentos administrativos e 

inquéritos civis a instrumentos de coleta das provas necessárias ao embasamento das ações civis públicas. O 

Ministério Público transfere para o Poder Judiciário, via ação civil pública, a solução de todas as questões que 

lhe são postas pela sociedade. Trata-se de um Ministério Público dependente do Judiciário. O resultado disso é 

desastroso, pois o Judiciário, em regra, responde mal às demandas que envolvem interesses coletivos e difusos, 

negando vigência aos novos direitos sociais consagrados na Constituição de 1988 e nas leis democratizantes” 
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A postura proativa do Ministério Público deve conduzir a uma instituição que se 

ponha à frente dos problemas sociais, buscando identificar suas causas, agindo de modo 

preventivo. A postura de um Ministério Público reativo não se apresenta adequada e 

suficiente a dar tratamento aos complexos problemas sociais atuais. O membro do Ministério 

Público que apenas responde à demanda técnica-processual que se põe sobre sua mesa atende 

às formais exigências de um agir burocratizado, mas por certo não será capaz de atender aos 

reclamos da sociedade, o que em última análise significa descumprir o próprio mandamento 

constitucional inserido no art. 127 da Carta
147

. 

De outro lado, a consciência da relevância política da atuação do Ministério Público é 

muito salutar à instituição, de modo que os instrumentos extrajudiciais de que dispõe o 

Parquet conduzem-no a um novo status no panorama político-institucional brasileiro. Desse 

modo, altera-se o foco quando se trata da moderna atuação do Ministério Público, 

privilegiando-se não só o chamado escopo jurídico do processo, mas também os escopos 

político e social de sua atuação
148

. 

Ademais, exige-se hodiernamente que a instituição desenvolva sua capacidade de dar 

adequadas soluções a conflitos e situações postos à sua análise. A postura de mero condutor 

de demandas ao Judiciário também desatende, ou ao menos não atende satisfatoriamente, às 

                                                                                                                                                                                     
(GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério Público e democracia: teoria e práxis. Leme: Editora de Direito, 

1998.  p. 119-120). 
147

 Veja-se esta interessante passagem, que bem representa o que se quer significar com as expressões postura 

proativa ou preventiva do Ministério Público: “O Ministério Público antigo sempre se circunscreveu a reagir: 

recebendo os inquéritos policiais ou os processos em sua mesa, os Promotores e os Procuradores de Justiça neles 

atuavam como que oferecendo uma resposta a um estímulo que deles recebiam, numa reação de causa e efeito 

meramente burocrática. Nessa concepção ministerial, o processo e o inquérito são um fim em si mesmo – o 

objeto e a finalidade de sua atuação. Todavia, o novo Ministério Público deveria ver no processo e no inquérito 

não um fim em si mesmo, mas um sintoma: a revelação de que alguma coisa não está funcionando muito bem no 

seio da coletividade. Assim, e somente para darmos um exemplo, as prensas das metalúrgicas paulistas, segundo 

dados de 1990, teriam decepado cerca de 500 mil dedos – e na grande maioria dos casos, os representantes do 

Ministério Público tinham funcionado nos processos versando os acidentes do trabalho e quiçá conseguido 

indenizações aos acidentados – mas as prensas continuaram lá, a produzir uma multidão de mutilados! Ou, então, 

todos os culpados por atropelamentos numa determinada esquina foram devidamente processados, mas ela 

continuava a produzir viúvas e órfãos! A indústria da construção civil continuava a ferir e a matar pessoas, 

porque os seus operários trabalhavam sem proteção alguma. Nessa esteira, milhares de situações começaram a 

ganhar corpo e a exigir uma nova atitude do Ministério Público. Era preciso extirpar as causas dos processos, 

onde isso fosse possível. Numa palavra: exercer o Ministério Público preventivo” (DAL POZZO, Antonio 

Araldo Ferraz. Atuação Extrajudicial do Ministério Público: Dever ou Faculdade de Agir? In RIBEIRO, Carlos 

Vinícius Alves (org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 310. grifos do autor). 
148

 Vide nota nº 125. 
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suas finalidades constitucionais, mormente num tempo em que se verifica grave ineficiência 

do Poder Judiciário na solução de diversas espécies de conflitos que a ele são apresentados
149

. 

Os instrumentos de atuação extrajudicial, por certo, permitem que o Ministério 

Público se aproxime desse novo modelo (resolutivo), pois propiciam amplas possibilidades 

em termos de soluções de conflitos que são submetidos à análise da instituição. 

Vejam-se, portanto, a seguir, os principais instrumentos de atuação extrajudicial do 

Ministério Público passíveis de utilização no controle da Administração Pública. 

 

2.6.1 Atendimento ao público, representações e petições diversas 

 

No âmbito de atuação extrajudicial do Ministério Público, os primeiros mecanismos 

que se reconhecem como passíveis de utilização com a finalidade de se estabelecer controle 

sobre os atos da Administração Pública são os meios pelos quais ao Ministério Público é dado 

receber notícias em geral sobre violação de princípios e normas impostas à Administração, 

violação de direitos individuais ou coletivos, malversação de recursos públicos, abusos de 

poder, dentre outras espécies de vícios de que se possa cogitar. 

Trata-se dos meios pelos quais é dado a qualquer do povo encaminhar ao Ministério 

Público informações e dados acerca de eventuais ilegalidades, seja pela forma escrita 

(petições e representações)
150

, seja pelo atendimento ao público
151

 que se realiza nas 

Promotorias de Justiça, parte importantíssima do trabalho do Ministério Público152.  

                                                           
149

 O modelo resolutivo de Ministério Público deve ter sempre como norte o desenho constitucional dado à 

instituição: “O constituinte de 1988, ao reservar ao Ministério Público a nobre tarefa de atuar protetivamente na 

ordem jurídica, no regime democrático e nos direitos sociais e individuais indisponíveis, reservou-lhe uma 

condição peculiar e até então inexistente na estrutura organizacional do Estado Brasileiro: a de Instituição 

desvinculada dos Poderes de Estado, do Governo e do aparato administrativo para, com independência e 

autonomia política, atuar como instância de poder social; de poder que se manifesta e se concretiza para 

compelir que os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil possam vir a se concretizar, na 

perspectiva individual e coletiva. O Ministério Público ressurge no pós-1988 como instância de promoção da 

cidadania” (ROSA, Márcio Fernando Elias. O Ministério Público e a defesa do regime democrático, da ordem 

jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. In: SABELLA, Walter Paulo; DAL POZZO, 

Antônio Araldo Ferraz; BURLE FILHO, José Emmanuel (coord.). Ministério Público: vinte e cinco anos do 

novo perfil constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 213-214).     
150

 O processamento das representações e petições diversas está regulamentado no Estado de São Paulo nos arts. 

13 e seguintes do Ato Normativo nº 484-CPJ, de 2006.  
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Por esses meios, o Ministério Público já realiza, ao menos inicia, a verificação de 

conformidade dos atos da Administração Pública em relação ao direito vigente. Em outras 

palavras, tais instrumentos já representam em certa medida, por si só, controle da função 

administrativa do Estado. 

Na legislação brasileira, são encontrados vários dispositivos legais que se referem à 

possibilidade de qualquer pessoa levar ao Ministério Público elementos de prova ou alegações 

que ensejem a atuação do Parquet. Podem ser citados, exemplificativamente: o art. 6º da Lei 

nº 7.347 de 1985 (Lei de Ação Civil Pública); o art. 27, parágrafo único, I, da Lei nº 8.625 de 

1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); o art. 121, II, da Lei Complementar do 

Estado de São Paulo nº 734 de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São 

Paulo); os arts. 14 e 22 da Lei nº 8.429 de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa); o art. 

27 do Decreto-lei nº 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal); o art. 89 da Lei nº 10.741 de 

2003 (Estatuto do Idoso); e o art. 101 da Lei nº 8.666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos). 

Todos os dispositivos mencionados fazem menção ao direito dos cidadãos de provocar 

a atuação do Ministério Público, assim como ao correlato dever do Parquet de receber tais 

petições ou representações, dando-lhes solução adequada. 

Observe-se que, mesmo que não houvesse regramento legal específico acerca de tais 

instrumentos, seriam eles decorrências naturais das normas constitucionais instituidoras do 

direito fundamental de petição
153

. 

                                                                                                                                                                                     
151

 O atendimento ao público está disciplinado na Resolução nº 88, de 2012, do Conselho Nacional do Ministério 

Público. No Estado de São Paulo, a disciplina do atendimento está traçada no Ato Normativo nº 619 de 2009: 

“Art. 2º - O atendimento ao público é função institucional do Ministério Público e compete obrigatoriamente ao 

Promotor de Justiça (artigo 121, II, LOEMP)”. 
152

 “Em pesquisa sobre as Promotorias de Justiça da Comunidade, programa do Ministério Público do Estado do 

Paraná, Rosângela Cavalcanti (1999) constatou a importância simbólica do atendimento ao público na 

legitimação do papel da instituição na defesa da cidadania. Na avaliação da pesquisadora, ainda que a maioria 

dos atendimentos prestados pelas Promotorias não se desdobre em ações judiciais, significam uma efetiva 

ampliação da garantia dos direitos individuais e um passo na consolidação do Estado de direito” (AZEVEDO, 

Rodrigo Ghiringhelli de. O Ministério Público no Brasil. In DIAS, João Paulo (coord.). O Papel do Ministério 

Público: estudo comparado dos países latino-americanos. Coimbra: Almedina, 2008. p. 245 – 246). 
153 

Art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal. Silva ensina que o direito de petição “nasceu na Inglaterra 

durante a Idade Média. É o right of petition que resultou da Revolução Inglesa de 1628, especialmente, mas que 

já se havia insinuado na própria Magna Carta de 1215. Consolidou-se com a Revolução de 1689, com a 

Declaração de Direitos (Bill of Rights). Consistia, inicialmente, em simples direito de o Grande Conselho do 

Reino, depois o Parlamento, pedir ao Rei sanção das leis. Não foi, porém, previsto na Declaração Francesa de 
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É o que se extrai da melhor doutrina sobre o tema: 

 

A procura que se faz ao membro do Ministério Público exprime no fundo o acesso à 

autoridade e, em alguns casos, um importante canal de acesso à Justiça. Em 

princípio, todos os agentes públicos, incumbidos definitiva ou transitoriamente do 

exercício de alguma função estatal, gozando de uma parcela do poder público para 

seu exercício, todos têm o dever de receber, dentro de suas atribuições, as petições 

ou representações, as reclamações ou as pretensões que lhes forem dirigidas: isso é 

uma expressão de direitos constitucionais
154

.   

 

Pelos instrumentos de petições e representações diversas, assim como pelo 

atendimento pessoal ao público, ao Ministério Público é conferida a oportunidade de receber 

requerimentos e provocações sobre quaisquer questões de sua alçada e especificamente sobre 

atos ou omissões do Poder Público que demandem sua atuação. 

Releva ressaltar em tais instrumentos a informalidade que os caracteriza, já que não se 

exigem formas ou formalidades rígidas para que sejam os reclamos levados ao Ministério 

Público e devidamente processados no âmbito da instituição. 

Convém ainda frisar que a caracterização da instituição como defensora da sociedade 

torna absolutamente imperativo que o Ministério Público seja efetivamente aberto a receber 

os pleitos que lhe forem apresentados, sob pena de tornar letra morta o desenho institucional 

que a Constituição buscou lhe conferir. 

Evidentemente, a obrigatoriedade de receber petições e representações não conduz 

necessariamente à imposição de adotar tal ou qual medida, ainda que o 

representante/postulante a aponte ou requeira expressamente. 

                                                                                                                                                                                     
1789. Veio a constar, enfim, das Constituições Francesas de 1791 (§ 3º do Título I: La liberte d‟adresser aux 

autorités constituées des pétitions signées individuellement) e de 1973 (Declaração de Direitos, art. 32: Le droit 

de présenter des pétitions aux dépositaires de láutorité publique ne peut, em aucun cas, être interdit, suspendu ni 

limite). (...) O „direito de petição‟ define-se „como o direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos 

Poderes Públicos sobre uma questão ou uma situação‟, seja para denunciar uma lesão concreta e pedir a 

reorientação da situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor, no sentido mais favorável à 

liberdade. Há nele uma dimensão coletiva, consistente na busca ou defesa de direitos ou interesses gerais da 

coletividade” (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. p. 130. grifos do autor).   
154 

MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à Justiça e o Ministério Público. 5ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2007. p. 94. 
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O Ministério Público formulará sobre a representação recebida a necessária análise de 

viabilidade jurídica da pretensão ou apontamento formulado, podendo adotar ou não a medida 

solicitada. 

Será ainda necessário avaliar se o caso concreto apresentado demanda ou não 

aprofundada investigação, o que deve conduzir, em caso afirmativo, à instauração de 

procedimento administrativo, notadamente o inquérito civil.  

  

2.6.2 Inquérito civil 

 

O inquérito civil é um procedimento administrativo criado por lei
155

 para o fim de 

possibilitar ao membro do Ministério Público a coleta de informações e elementos de prova 

suficientes para embasar o responsável exercício do direito de ação em matéria de interesses 

difusos e coletivos
156

. 

                                                           
155

 Esclarecedor histórico sobre o instituto do inquérito civil está expresso na obra de Silva: “O inquérito civil 

passou a ter existência legal a partir dos anos 80, com a promulgação da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Antes dessa data, não existia em nosso ordenamento jurídico instrumento legal – colocado à disposição do 

Ministério Público – para investigar fatos ensejadores da propositura de ação civil pública. A ideia de ser criado 

um inquérito civil, similar ao inquérito penal, partiu de José Fernando da Silva Lopes, em palestra proferida em 

21 de junho de 1980, em Ourinhos, sob o título „A tutela jurisdicional dos interesses difusos e o Ministério 

Público como operador social‟. (...) A primeira tentativa para o nascimento da Lei nº 7.347/85 foi dada em 1983 

graças à elaboração de anteprojeto a cargo dos professores Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, 

Kazuo Watanabe e Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, segundo informa Hugo Nigro Mazzilli. Esses insignes 

juristas buscaram sistematizar, em primeira mão, a defesa dos interesses coletivos. Tal anteprojeto, apresentado 

pelo Deputado Flávio Bierrenbach como projeto do Poder Legislativo, não foi, porém, aprovado pelo Congresso 

Nacional. Nada obstante o seu desacolhimento, três promotores paulistas, Antônio Augusto Mello de Camargo 

Ferraz, Édis Milaré e Nelson Nery Júnior, acabaram por fazer importantes adaptações nesse texto, melhorando o 

seu conteúdo. (...) Após rápida tramitação no Congresso, nasceu a Lei nº 7.347/85. O inquérito civil, instituído 

pela Lei nº 7.347/85, passou a ser instrumento investigatório reservado com exclusividade ao Ministério Público. 

(...) Podemos dizer, portanto, que não existe na legislação comparada instrumento que se assemelhe ao inquérito 

civil, ele é genuinamente brasileiro” (SILVA, José Luiz Mônaco da. Inquérito civil: doutrina, legislação, 

modelos. Bauru: EDIPRO, 2000.  p. 21 – 22). 
156

 O conceito formulado por Magalhães Jr. e Santos mostra-se adequado: “O inquérito civil pode ser definido 

como procedimento administrativo, dispensável, exclusivamente a cargo do Ministério Público, destinado à 

obtenção de elementos de convicção que evidenciem ameaça de lesão ou lesão a interesses difusos e coletivos 

tutelados pelo Parquet, a fim de angariar substratos que justifiquem a propositura de ação civil pública ou, 

também, a adoção de medidas extrajudiciais pela Instituição, como o Compromisso de Ajustamento de Conduta 

ou a expedição de recomendações” (MAGALHÃES JR., Alexandre Alberto de Azevedo; SANTOS, André Luiz 

dos. Instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público. In  SABELLA, Walter Paulo; DAL POZZO, 

Antônio Araldo Ferraz; BURLE FILHO, José Emmanuel (coord.). Ministério Público: vinte e cinco anos do 

novo perfil constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.p. 674-675).  
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Foi, portanto, concebido como instrumento investigatório, inquisitivo
157

, com a 

finalidade precípua de permitir ao Ministério Público adotar providências prévias ao exercício 

do direito de ação, necessárias e pertinentes ao objeto que se pretendesse tutelar. 

Por meio do inquérito civil, é dado ao Parquet praticar inúmeros atos e diligências 

com vistas a colher elementos de prova e formar adequadamente sua convicção para a adoção 

de outras providências extrajudiciais ou judiciais
158

.   

Criado pela Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) e consagrado em seguida no 

texto da Constituição de 1988, o inquérito civil não foi pormenorizadamente tratado pela 

legislação ordinária, limitando-se as regras sobre o tema aos seguintes dispositivos, o primeiro 

da Constituição Federal e os demais da Lei de Ação Civil Pública: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

 

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 

competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas 

no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou 

requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, 

exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) 

dias úteis. 

                                                           
157

 “É praticamente unânime na doutrina que a natureza jurídica do inquérito civil, assim como a do inquérito 

policial, é a de procedimento administrativo investigativo pré-processual” (MACÊDO, Marcus Paulo Queiroz. O 

Ministério Público e o inquérito civil: aspectos teóricos e práticos. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012, p. 

131). Não obstante, não se nega que a adoção de providências no inquérito civil, com vistas a propiciar e ampliar 

a participação do próprio interessado/investigado na coleta de provas e/ou mesmo na apresentação de 

soluções/decisões pode contribuir decisivamente para ampliar o valor probatório do próprio inquérito, no 

momento em que se discute tal questão no âmbito judicial ou mesmo em outras esferas. Por óbvio, comunicar ao 

interessado previamente sobre a realização de uma diligência probatória e/ou dar-lhe oportunidade a se 

manifestar sobre a prova nos autos do inquérito, antes de proferida decisão pelo presidente do procedimento são 

providências que conduzem ao estabelecimento de uma lógica dialética no próprio inquérito, com evidente 

tendência a ampliar o valor probatório do inquérito, no momento de sua cognição judicial. Evidentemente, tais 

providências somente devem ser realizadas quando não houver prejuízo ao interesse público existente na 

identificação ou aproximação da verdade ou ainda na realização de medida inaudita altera pars.    
158

 A função de instrumento de coleta de provas desempenhada pelo inquérito civil tem importância fundamental 

para o exercício responsável de outras atribuições pelo Parquet, em especial o aforamento de medidas judiciais. 

Trata-se, assim, de método de pré-constituição de prova, o que, em certa medida, se apresenta salutar. Nesse 

sentido: “Vista por esse ângulo, a pré-constituição da prova pelos interessados pode e deve ser vista como algo 

desejável e útil para o sistema. Os cuidados que as partes possam ter com a pré-constituição da prova antes do 

processo judicial podem, para além de uma função preventiva, desempenhar, inclusive, uma função pedagógica” 

(YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 43).       
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§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou 

informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles 

documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. 

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se 

convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, 

promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, 

fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão 

remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao 

Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja 

homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações 

legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos 

do inquérito ou anexados às peças de informação. 

§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do 

Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento. 

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, 

designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da 

ação. 

 

Após sua criação no plano da legislação ordinária,, vários atos normativos expedidos 

pelas Administrações dos diferentes Ministérios Públicos existentes no Brasil conferiram ao 

inquérito civil regramento mais detalhado, embora, por vezes, não dotado de uniformidade
159

. 

Com o fim de tornar homogênea a regulamentação do inquérito civil no Brasil, o 

Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº 23 (de 17 de setembro de 

2007, com alterações operadas pelas Resoluções nº 35, de 23 de março de 2009, e nº 59, de 27 

de julho de 2010).      

Mencionada resolução, aliás, define o inquérito civil como procedimento de natureza 

unilateral e facultativa, “instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses 

ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais” (art. 1º). 

Estabelece que o inquérito civil pode ser instaurado de ofício, mediante requerimento 

ou representação qualquer, desde que dotada de mínimos elementos, bem como por 

designação dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, quando houver 

previsão legal para tal designação (art. 2º). 

                                                           
159

 No Estado de São Paulo, a disciplina do inquérito civil está estabelecida no já referido Ato Normativo nº 484-

CPJ, de 2006. 
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O § 1º do mencionado art. 2º estabelece o chamado princípio da obrigatoriedade em 

matéria de investigações civis pelo Ministério Público. Tão logo tome conhecimento de fato 

que possa constituir lesão aos interesses ou direitos cuja tutela lhe seja confiada, o membro do 

Ministério Público deve atuar, adotando todas as providências pertinentes para adequado 

atendimento da situação fática apresentada. 

É certo que, no mais das vezes, a instauração do inquérito civil é a primeira medida a 

ser adotada, até porque, antes de realizados atos e diligências instrutórias, frequentemente não 

há elementos de prova suficientes ao embasamento de medida judicial ou outra mais 

enfática
160

.   

O inquérito civil deve ser instaurado por meio de uma portaria, ato no qual deve ser 

devidamente delimitado o objeto da investigação (art. 4º). Caso necessário, poderá ser aditada 

a portaria inicial (parágrafo único). 

Durante a fase instrutória, ao Ministério Público é dado colher, no bojo do inquérito 

civil, todos os elementos de prova não proibidos pelo direito vigente, sendo possível que se 

realizem declarações e depoimentos, notificações e requisições de documentos e informações, 

exames de natureza pericial etc. (art. 6º). 

Por tais meios, o inquérito civil deve atingir sua finalidade precípua, qual seja a de 

permitir a coleta de elementos de prova suficientes ao exercício responsável das atribuições 

do Ministério Público no âmbito civil, especialmente na tutela de interesses difuso e coletivos.  

                                                           
160

 Dizer que o inquérito civil é de instauração facultativa tem evidente intuito de adequar seu uso às 

necessidades que se apresentam por ocasião da atuação do Ministério Público na defesa de direitos cuja proteção 

o direito lhe atribui. Obviamente, a facultatividade se refere a isso, não propriamente à avaliação pelo membro 

do Ministério Público sobre a conveniência ou oportunidade de agir. Como já frisado, o princípio da 

obrigatoriedade impõe ao membro da instituição dever de agir para proteger os interesses sociais. Diz-se que o 

inquérito civil é facultativo, pois se considera a hipótese de já ter o Promotor de Justiça elementos de prova 

necessários à adoção de medida mais drástica ou definitiva, como a ação judicial, por exemplo. Esclareça-se a 

questão, em definitivo, com os apontamentos de Ferraz: “A instauração do inquérito civil é facultativa: o uso, 

pela lei (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85), da expressão „poderá instaurar‟ não enseja dúvidas. Havendo, desde 

logo, elementos mínimos para o ajuizamento da ação, o inquérito evidentemente será desnecessário. Faltando 

alguma informação, facilmente obtenível mediante mera diligência ou requisição de informações, mais adequado 

será formar um procedimento ou expediente simplificado – a lei fala em „peças de informação‟ (art. 9º da Lei nº 

7.347/85). O inquérito civil, em suma, se presta a situações que exijam investigações mais complexas e 

demoradas” (FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo. Apontamentos sobre o inquérito civil. In Justitia: 

Número Especial - 60 anos. São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça e Associação Paulista do Ministério 

Público, 1999. p. 1071). 
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Encerrada a fase instrutória do inquérito civil, incumbe ao membro do Ministério 

Público adotar postura condizente com os elementos de prova colhidos e sempre tendo em 

vista seus deveres constitucionais e legais. Deve, pois, extrair dos elementos de prova 

existentes nos autos, de maneira razoável e proporcional, adequadas consequências jurídicas, 

podendo adotar variadas medidas, a depender de sua conclusão: 

- ajuizar a ação civil pertinente, formulando pretensões adequadas aos interesses 

lesados ou ainda postulando a responsabilização de pessoas físicas ou jurídicas que tenham 

praticado violações ao ordenamento jurídico; 

- promover o arquivamento do inquérito civil, sem adotar qualquer outra medida, por 

entender que não há fundamento para a propositura de ação judicial, já que o ilícito não se 

comprovou, ou não se identificou o seu autor, ou não há qualquer dano a reparar, ou outro 

legitimado já adotou as medidas cabíveis, dentre outros motivos; 

- promover o arquivamento do inquérito civil, adotando, porém, alguma outra medida 

não judicial, tal como a expedição de recomendação ou a celebração de compromisso de 

ajustamento de conduta. 

Promovido o arquivamento do inquérito, os autos devem ser remetidos ao órgão da 

Administração Superior responsável pelo controle de tais atos (Conselho Superior do 

Ministério Público nos Estados e Câmaras de Coordenação e Revisão no Ministério Público 

da União).  

A observação do inquérito civil e a reflexão sobre sua natureza e sua tramitação 

permitem, desde logo, concluir que ele constitui um dos mais importantes instrumentos de 

atuação conferidos ao Ministério Público, no âmbito do qual são praticados diversos atos e 

exercitados até mesmo outros instrumentos de atuação extrajudicial aqui referidos. 

Por vezes, o inquérito civil é instaurado por representação de terceiros e é no âmbito 

deste procedimento que comumente são praticados outros atos, tais como a recomendação, o 

compromisso de ajustamento de conduta, requisições e notificações diversas. Ou seja, os 

demais instrumentos de atuação extrajudicial podem, na maioria das vezes, ser utilizados no 

decorrer do próprio inquérito civil. 



98 

 

 

 

 

Revela-se o inquérito civil, portanto, como o mais amplo instrumento de atuação 

extrajudicial de que dispõe o Ministério Público e, por assim dizer, o mais amplo e potencial 

meio de controle da Administração Pública pelo Parquet.  

Aliás, concebido inicialmente como mero procedimento de coleta de provas para o 

exercício adequado da legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ações, o 

inquérito civil acabou por se revelar instrumento mais amplo e aprofundado de ação política 

do Parquet. 

Tal instituto constitui verdadeiro ambiente para a atuação proativa do Ministério 

Público na tentativa de encontrar adequada solução para as complexas questões sociais 

submetidas à análise da instituição. 

É no âmbito do inquérito civil que é dado ao membro do Ministério Público 

desempenhar ampla investigação de temas sociais, buscando soluções consensuais adequadas, 

as quais, no mais das vezes, não são encontradas no ambiente do processo judicial. 

Goulart identificou com clareza tais possibilidades: 

 

Ao invés de um Ministério Público demandista, faz-se necessário um Ministério 

Público resolutivo, que leve às últimas consequências o princípio da autonomia 

funcional. (...) Na esfera civil, não pode ficar na dependência das decisões judiciais. 

Deve ter como horizonte a solução direta das questões referentes aos interesses 

sociais, coletivos e difusos. Os procedimentos administrativos e inquéritos civis 

devem ser instrumentos aptos a tal fim. O Ministério Público deve esgotar todas as 

possibilidades políticas e administrativas de resolução das questões que lhe são 

postas (soluções negociadas), utilizando esses instrumentos com o objetivo de 

sacramentar acordos e ajustar condutas, sempre no sentido de afirmar valores 

democráticos e realizar na prática os direitos sociais
161

 (grifos do autor). 

    

Observe-se que a inexistência de rígidos limites no desenvolvimento do inquérito civil 

criam amplas possibilidades no âmbito desse procedimento, cogitando-se, a partir disso, das 

seguintes alternativas:  

                                                           
161

 GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério Público e democracia: teoria e práxis. Leme: Editora de Direito, 

1998. p. 120-121. 
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- ampla possibilidade de coleta de elementos de prova variados, não necessariamente 

submetidos aos requisitos judiciais de produção de provas e, ainda assim, dotados de fé 

pública e razoável confiabilidade; 

- ampla possibilidade de participação de terceiros interessados e que podem contribuir 

à justa solução do conflito (amicus curiae); 

- ampla possibilidade de participação social no desenvolvimento e no próprio controle 

do procedimento; 

- ampla flexibilidade de propostas e medidas a serem adotadas no inquérito civil, tais 

como as recomendações e os compromissos de ajustamento de conduta, especialmente pela 

inexistência dos rígidos limites objetivos e subjetivos existentes no processo judicial e dos 

ritos procedimentais inafastáveis; 

- ampla possibilidade de fundamentação das decisões e medidas adotadas no âmbito 

do inquérito civil (em fatos e circunstâncias que sejam de conhecimento do Parquet e possam 

ser devidamente referidos e comprovados nos autos). 

Essas reflexões serão retomadas nos tópicos integrantes do Capítulo III, mas, desde já, 

indicam o caráter amplo que marca o inquérito civil.     

Outro apontamento deve ser feito: o inquérito civil, por si só, propicia o exercício de 

controle da Administração Pública pelo Ministério Público, ainda que não seja adotada 

qualquer outra medida ou que não seja utilizado outro instrumento, como a recomendação ou 

o compromisso de ajustamento de conduta. 

A afirmação se justifica pela referência já feita no texto, no sentido de que o controle 

da Administração Pública dá-se desde a simples análise da correção jurídica do 

comportamento do Poder Público. 

Utiliza-se, como já afirmado, a acepção do termo controle que o considera como 

fiscalização, verificação da correção do comportamento, em cotejo com determinado 

paradigma, neste caso, o ordenamento jurídico vigente. 

Portanto, a análise feita pelo Ministério Público no âmbito de determinado inquérito 

civil sobre a conformidade do comportamento da Administração Pública em relação ao direito 
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vigente constitui, por si só, controle da função administrativa do Estado exercido pela 

instituição ministerial.   

  

2.6.3 Compromisso de ajustamento de conduta 

 

O compromisso de ajustamento de conduta é um instrumento por meio do qual uma 

pessoa física ou jurídica, em tese investigada por lesão ou ameaça a direitos difusos e 

coletivos, comparece, perante órgão público legitimado para a defesa de tais direitos, e 

assume formalmente obrigações que representam a adequação de sua conduta ao direito 

vigente.   

Ao contrário do que ocorre com o inquérito civil, o compromisso de ajustamento de 

conduta não é instrumento de utilização exclusiva pelo Ministério Público. Na verdade, 

atribui-se a possibilidade de colher o compromisso a todos os órgãos públicos legitimados 

para a propositura de ações civis públicas. Foi exatamente na Lei de Ação Civil Pública (Lei 

nº 7.347/85) que foi inserido o dispositivo criador do compromisso de ajustamento de 

conduta. A previsão está no art. 5º, § 6º, de tal lei, tendo sido lá alocada por força da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): “§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão 

tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 

combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial". 

Por sua vez, a Resolução nº 23 do CNMP disciplinou assim a questão: 

 

Art. 14. O Ministério Público poderá formar compromisso de ajustamento de 

conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão 

aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, visando 

à reparação do dano, à adequação da conduta às exigências legais ou 

normativas e, ainda, à compensação e/ou indenização pelos danos que não 

possam ser recuperados. 

 

Nota-se, portanto, que a lei estabeleceu instrumento por meio do qual os órgãos 

públicos podem obter do interessado compromisso de cumprir a lei, estabelecendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm#art5§6
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cominações para o caso de descumprimento, adquirindo tal título força para que se promova 

sua execução judicial. 

Muito se tem debatido acerca da natureza jurídica do compromisso de ajustamento de 

conduta. Ao se debruçar sobre o tema, a doutrina jurídica oferece vários entendimentos 

possíveis, os quais podem ser, na forma proposta por Rodrigues, agrupados em duas grandes 

categorias
162

. A primeira compreende os autores que consideram que o compromisso tem 

natureza jurídica de transação
163

. A outra classe de autores aponta que a natureza do 

compromisso é de outro ato jurídico, diverso da transação
164

. 

A grande dificuldade está em se reconhecer ao compromisso a natureza de transação, 

já que, como é sabido, os interesses difusos e coletivos são, do ponto de vista do legitimado, 

indisponíveis
165

.  

Admitida a transação civil em nosso sistema jurídico somente com relação aos direitos 

disponíveis, mostra-se inviável reconhecer-se que seja ela cabível no que se refere aos 

interesses transindividuais
166

. 

                                                           
162

 Nesse sentido, RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e compromisso de ajustamento de conduta: 

teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002.  p. 140.  
163

 Não se olvide, porém, que “praticamente todos os autores que enquadram o ajuste como transação evidenciam 

que não seria o caso de uma transação ordinária, mas sim de uma transação especial diante da indisponibilidade 

intrínseca dos direitos transindividuais bem como da diversidade entre os legitimados a celebrar o ajuste e os 

titulares do direito material em questão. Assim, a realização de concessões mútuas, o que é típico nas transações, 

só poderia atingir uma esfera acidental do exercício desses direitos, ou seja, as condições de tempo, lugar e 

modo, mas jamais versar sobre o próprio cerne do direito” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e 

compromisso de ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 140). 
164

 Akaoui sustenta que o compromisso de ajustamento de conduta não pode ser tratado como se fora transação 

civil, inserindo-se “dentro de outra espécie de um gênero mais abrangente, qual seja, o acordo” (AKAOUI, 

Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  p. 80. grifo do autor). Nery, por sua vez, entende ser o compromisso de 

ajustamento de conduta “negócio jurídico bilateral, em que se verifique a estipulação conjunta de direitos e 

obrigações das partes, com vistas ao alcance da efetividade do ajustamento, cujo resultado a ser alcançado seja 

bom para a coletividade e para o interessado que se obriga” (NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. 

Compromisso de ajustamento de conduta: teoria e análise de casos práticos. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012.  p. 156). Entendemos que o compromisso de ajustamento de conduta constitui ato 

bilateral, acordo de vontades, celebrado entre o órgão público e o interessado. Embora sejam tratados interesses 

indisponíveis pelo órgão público legitimado, o acordo incide sobre aspectos circunstanciais, os quais permitem 

negociação e flexibilização à vista da situação concreta apresentada. Observe-se, contudo, que tanto a 

negociação quanto o acordo resultante devem atentar aos estritos limites do direito vigente. Evidentemente 

também se deve ressaltar a singularidade que caracteriza o instrumento, não sendo pertinente pretender aplicar-se 

a ele o regramento da transação civil, entendida esta como típico instituto do direito privado.    
165

 Dispõe o Código Civil Brasileiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a 

transação”.  
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Sobre o tema, o entendimento de Leonel se mostra, a nosso ver, adequado: 

 

Não se trata de transação na acepção precisa do vocábulo. Como modalidade de 

composição de litígios, a transação só se caracteriza caso sejam feitas concessões 

substanciais por parte de ambos os transigentes quanto ao objeto material do litígio. 

No compromisso de ajustamento não há concessão alguma por parte do ente público 

legitimado, mas sim submissão do responsável pela lesão ao cumprimento dos 

preceitos protetivos, em respeito aos interesses supraindividuais. 

Deste modo, o compromisso de ajustamento, como forma de conciliação, amolda-se 

melhor à espécie denominada „submissão‟, não à transação, como usualmente é 

tratada, pela impossibilidade de renúncia total ou parcial dos legitimados quanto ao 

direito material
167

 (grifo do autor).  

 

Evidentemente, como legitimado a defender interesses de terceiros (determináveis ou 

não), o Ministério Público não detém a faculdade de renúncia total ou parcial dos interesses a 

serem tratados no compromisso de ajustamento. 

Assim, o que se discute, o que se dispõe e se detalha no compromisso é tão somente a 

forma, o modo de cumprimento de exigências já impostas pelo direito vigente
168

. Questões 

tais como prazos de implementação, técnicas de alcance dos resultados almejados, 

cominações para o caso de descumprimento, compensações para danos irreparáveis, 

constituem propriamente o objeto a ser tratado pelo instrumento referido, tudo com o fim de 

se dar proteção adequada aos direitos cuja proteção se almeja
169

. 

Não se olvide ainda que a celebração de compromissos de ajustamento tem efeitos 

benéficos muito relevantes do ponto de vista da pacificação social, a qual também se insere 

                                                                                                                                                                                     
166

 Não se nega, porém, que, com relação a aspectos acidentais, há sim verdadeira negociação para a celebração 

de compromisso de ajustamento de conduta, mormente nas situações em que a lei não dispõe com exatidão sobre 

as medidas necessárias ao atendimento das finalidades exigidas pelo direito vigente. Por vezes, no compromisso 

de ajustamento de conduta é que se detalham medidas apropriadas a atender ao interesse público. 
167

 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013.  p. 354-355. 
168

 A noção fundamental que se extrai da obra de Almeida aponta no mesmo sentido: “Ao celebrar um TAC, a 

Administração está, por acordo de vontades, substituindo sua decisão unilateral de não tomar certa medida 

visando à aplicação de sanção jurídica à outra parte” (MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Contrato 

administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 304). 
169

 “A esfera passível de ajuste fica circunscrita à forma de cumprimento da obrigação pelo responsável, isto é, 

ao modo, tempo, lugar e outros aspectos pertinentes” (VIEIRA, Fernando Grella. A transação nos interesses 

difusos e coletivos. In Ação civil pública: lei 7.347/1985 – 15 anos. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 279).  
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dentre os escopos da jurisdição, mas vem sendo em muito prejudicada pela morosidade da 

máquina judicial. 

Além disso, é possível afirmar que o fato de ser o compromisso de ajustamento de 

conduta celebrado perante o Ministério Público assegura de certo modo à sociedade que o 

agente responsável pela verificação das obrigações legais do investigado e estipulação das 

condições gerais do compromisso tem formação, processo de seleção e regime jurídico muito 

similares aos do membro do Poder Judiciário
170

. 

Outro traço relevante a ser observado no compromisso de ajustamento de conduta é o 

de que sua formação exige a presença do elemento da consensualidade, sem o qual não há 

como se aperfeiçoar o título. 

A nosso ver, esse aspecto traz importantes consequências nos campos da eficácia, da 

exequibilidade do título e também de sua revisibilidade judicial, temas que serão melhor 

desenvolvidos no Capítulo IV. 

 

2.6.4 Recomendações 

 

A par de outros instrumentos legais conferidos ao Ministério Público, a recomendação 

é instituto de grande relevância, especialmente por sua adaptabilidade a situações concretas 

diversas. 

Note-se que por meio da recomendação ao Ministério Público é conferida a 

prerrogativa de formular sugestões ou orientações a órgãos públicos e privados na busca do 

                                                           
170

 Particularmente relevantes sobre o tema são as disposições do art. 129 da Constituição Federal, que 

nitidamente estabelecem para os membros do Ministério Público processo de seleção e regime jurídico 

semelhantes àqueles definidos para a Magistratura: “§ 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. § 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. § 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93”. 
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melhor atendimento do interesse público e sempre com vistas ao atendimento dos direitos 

constitucionais dos cidadãos
171

. 

O instituto da recomendação
172

 está previsto no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93). Veja-se a disposição 

mencionada
173

:  

 

Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas 

Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: 

I – pelos poderes estaduais ou municipais; 

II – pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou 

indireta; 

III – pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou 

municipal; 

IV – por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município 

ou executem serviço de relevância pública. 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao 

Ministério Público, entre outras providências: 

(...) 

IV – promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e 

recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, 

requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como 

resposta por escrito (grifos nossos). 

 

Por sua vez, a Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 

75/93) assim dispõe: 

 

Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União: 

                                                           
171

 O Ato Normativo nº 484 de 2006 do Ministério Público de São Paulo define a recomendação como 

“instrumento destinado à orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejam cumpridas normas relativas 

a direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituições Federal e Estadual e serviços de relevância 

pública e social” (art. 5º). 
172

 Embora não prevista expressamente no texto constitucional, a recomendação se conforma perfeitamente ao 

perfil constitucional do Ministério Público, encontrando seu fundamento constitucional de validade na norma de 

encerramento do art. 129 da Constituição Federal: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 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”. 
173

 Semelhante é a disposição do art. 113, § 1º, da Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 734de 1993 (Lei 

Orgânica do Ministério Público de São Paulo). 
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XX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 

relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa 

lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. 

 

Regulamentando tais disposições legais, existem os Atos Normativos pertinentes, 

encontrando-se o tratamento do tema no art. 15 da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, bem como nos arts. 94 e seguintes do Ato Normativo nº 484-CPJ do 

Ministério Público do Estado de São Paulo
174

.  

Não resta dúvida sobre a possibilidade de o Ministério Público expedir recomendações 

a órgãos públicos e privados, sempre que se tratar de propor medidas de correção, melhoria ou 

aperfeiçoamento de posturas de tais órgãos, com vistas ao cumprimento da função de zelar 

pelo respeito aos direitos assegurados na Constituição Federal, assim como nas Constituições 

Estaduais. 

O regramento conferido à recomendação pela legislação é, no entanto, insuficiente 

para dar-lhe os contornos e limites necessários à sua exata compreensão. É necessário que se 

busquem tais esclarecimentos no próprio ordenamento jurídico, por meio de sua interpretação 

sistemática, assim como nos estudos doutrinários sobre o tema. 

Vejam-se as considerações feitas por Gomes: 

 

A recomendação consiste num ato formal não coercitivo dirigido ao investigado, no 

qual é expressamente traduzida a vontade da ordem jurídica pelo Ministério Público, 

que toma posição e sugere a realização de determinada conduta referente a um caso 

concreto, com o escopo de atingir finalidade de interesse público primário com 

propósito expresso ou subjacente na Constituição e nas leis. 

Insta ressaltar que recomendação não é ordem. Não impõe. Não obriga. Não acarreta 

se descumprida consequências jurídicas automáticas dela decorrentes. Apenas 

aponta o caminho considerado correto pelo Ministério Público diante do 

ordenamento jurídico, com a marca de uma instituição respeitável, destinada à 

defesa da sociedade, sugerindo que seja seguido, sob pena da tomada das medidas 

cabíveis
175

.   

                                                           
174

 Observa-se que o Ato Normativo paulista estabelece a possibilidade de expedição de recomendações, sempre 

que o Ministério Público esteja agindo no exercício da tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. É o que se extrai do art. 94 do mencionado Ato. Note-se que as outras disposições legais e 

regulamentares que tratam da recomendação sempre se referem ao cumprimento da função institucional prevista 

no art. 129, II, da Constituição Federal (zelo pelo efetivo respeito aos direitos constitucionais). 
175

 GOMES, Luís Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão administrativa: controle da omissão 

Estatal no Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 237-238. 
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A primeira advertência relevante a ser feita diz respeito à ausência de vinculação para 

o destinatário da recomendação. A recomendação é, neste sentido, não vinculativa ou não 

coercitiva. Isso significa dizer que a inobservância do recomendado não conduz incontinente à 

imposição de qualquer sanção. 

Ao expedir a recomendação, o Ministério Público deve ter plena ciência de que, caso o 

destinatário descumpra a recomendação, terá ele próprio, se entender necessário e pertinente, 

que adotar medidas outras para compelir o destinatário a cumprir as providências 

recomendadas. 

Não obstante a inexistência de vinculação advinda da recomendação, é fato que sua 

expedição produz relevantes efeitos jurídicos, os quais podem ser assim arrolados: 

- a recomendação constitui verdadeiras provocação e advertência ao destinatário, 

dando-lhe ciência do entendimento ministerial e da sugestão de medidas que pudessem 

reparar, prevenir ou mitigar ilícitos ou suas consequências; 

- a recomendação expõe e demarca o entendimento ministerial sobre determinado 

tema, trazendo, pois, consequências ao próprio Ministério Público no que se refere à sua 

atuação ulterior; 

- a recomendação pode produzir efeitos em relação à defesa ao próprio destinatário, 

caso contestada sua ação a posteriori. 

 O primeiro efeito mencionado é aquele sentido de maneira mais evidente e direta. 

Note-se que, expedida a recomendação, o Ministério Público transmite ao destinatário a 

sugestão de medidas benéficas ao interesse público e ao cumprimento das normas 

constitucionais, provocando-o a adotá-las e advertindo-o de que, caso não as adote, poderão 

ser tomadas outras providências tendentes a compeli-lo a tanto. 

O segundo efeito mencionado é o reflexo da recomendação para o próprio Ministério 

Público. Formulado o ato, fixa-se precedente relevante sobre o entendimento ministerial, 

devendo o Parquet daí por diante considerá-lo em suas decisões, em função dos valores da 

segurança jurídica e da proteção à confiança. 
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Por fim, quanto ao terceiro efeito mencionado, é nítido que a recomendação traz 

consequências às possibilidades de argumentação e defesa do destinatário, caso haja posterior 

contestação de seus atos.  

Explica-se: de um lado, diante da advertência que é feita ao destinatário por ocasião da 

recomendação, não poderá ele no futuro alegar ignorância sobre as medidas sugeridas ou 

ainda sobre o entendimento preconizado pelo Ministério Público
176

; de outro lado, se for 

atendida a recomendação, e ainda assim houver contestação de seus atos, ao destinatário 

sempre será dada a defesa de ter agido conforme a recomendação do Ministério Público.  

Fato é que por meio da recomendação é dado ao Ministério Público exercer controle 

sobre a função administrativa do Estado: 

- realizando o cotejo entre a postura adotada pelo Poder Público e o direito vigente, de 

modo a concluir pela legalidade ou pela ilicitude dos atos praticados e pela necessidade ou 

não de sua correção; 

- formulando as sugestões que entender adequadas e necessárias à correção de rumos 

do Poder Público, de modo a atingir um satisfatório patamar de eficiência ou de cumprimento 

dos direitos constitucionais dos cidadãos. 

A recomendação tem, aliás, se revelado importante instrumento de atuação do 

Ministério Público, propiciando a solução de importantes questões jurídicas, sem a 

necessidade de imediato recurso ao Judiciário. 

Evidentemente, porém, deve ser responsavelmente utilizada, sob pena de se configurar 

instrumento de indevida ingerência do Ministério Público na função administrativa do Estado. 

A ausência de coercitividade da recomendação e a consensualidade inerente ao 

acatamento da recomendação serão temas novamente abordados por ocasião do Capítulo IV 

deste estudo. 

  

                                                           
176

 “Como o próprio nome diz, a recomendação é uma orientação, ainda que formal e, por isso mesmo, 

evidentemente não vincula seu receptor a acatá-la. Contudo, dela constando as consequências do seu 

descumprimento, o que lhe é salutar, não poderá o seu receptor posteriormente alegar desconhecimento do seu 

conteúdo ou da irregularidade de sua conduta. Logo, ela é configuradora de dolo, tanto na esfera cível, em 

termos de improbidade administrativa, como na penal” (MACÊDO, Marcus Paulo Queiroz. O Ministério 

Público e o inquérito civil: aspectos teóricos e práticos. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 207). 
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2.6.5 Audiências públicas 

 

Também as audiências públicas se apresentam como importantes instrumentos de 

atuação do Ministério Público e podem servir ao exercício de controle da Administração 

Pública em suas variadas atividades. 

Observe-se que tal instrumento se encontra inserido em um amplo contexto de 

incremento das formas de participação e controle social no exercício de poderes públicos. 

Nesse sentido, previsões legislativas de realizações de audiências públicas se encontram nas 

mais variadas áreas do conhecimento (e de atuação do Poder Público) e nos diversos Poderes 

e órgãos estatais
177

. 

Por meio da audiência pública, autoridades públicas, representantes da sociedade civil, 

pessoas de conhecimento na área e quaisquer outros cidadãos interessados reúnem-se em dia, 

hora e local previamente definidos e divulgados, para o fim de promover discussão pública 

informativa sobre determinado tema de interesse coletivo. 

No âmbito do Ministério Público, a audiência pública tem a finalidade de coletar 

subsídios, reclamos da população, informes técnicos ou científicos, tudo com vistas a embasar 

e abalizar a futura atuação ministerial. 

As audiências públicas estão previstas em atos normativos infralegais. No plano 

nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público tratou do tema na Resolução nº 82, de 

29 de fevereiro de 2012. O art. 1º da resolução referida dispõe expressamente que compete 

aos órgãos do Ministério Público realizar audiências públicas nos procedimentos sob sua 

responsabilidade. Em seguida, dispõe o § 1º: 

 

§ 1º As audiências serão realizadas na forma de reuniões organizadas, abertas a 

qualquer cidadão, para discussão de situações das quais decorra ou possa decorrer 

lesão a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, e terão por finalidade 

coletar, junto à sociedade e ao Poder Público, elementos que embasem a decisão do 

órgão do Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação. 

                                                           
177

 As audiências públicas estão genericamente previstas na Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo 

Federal), sendo a previsão do art. 32 do mencionado diploma também aplicável às audiências públicas realizadas 

pelo Ministério Público: “Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da 

questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo”.  
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Nota-se, pois, que a função primordial das audiências públicas no âmbito do 

Ministério Público é informativa e participativa, tanto com relação a questões técnicas ou 

científicas quanto com relação à opinião ou aos anseios dos cidadãos. 

Por meio da audiência pública, é dado ao Ministério Público conhecer melhor 

determinado tema bem como ter um retrato do panorama que se apresenta na sociedade e da 

perspectiva da sociedade em relação ao assunto. 

É imperioso ter em conta os objetivos das audiências públicas, a fim de que não se 

mostrem elas apenas mais uma formalidade a ser cumprida em determinados procedimentos, 

sem que de fato se atenda à sua real finalidade.    

Medauar alerta com precisão: 

 

(...) será legítima a audiência pública verdadeira, estando a autoridade presente 

aberta a aceitar as críticas e propostas oferecidas por membros da sociedade civil. Se 

a audiência se realiza para ser invocada como fundamento de decisão já assentada e 

imutável, será um simulacro, sem legitimidade
178

.   

 

Por isso, mesmo, a Resolução nº 82/2012 (CNMP) exige a prévia expedição de edital 

com regras claras para participação na audiência pública (arts. 2º e 3º). 

Em seguida à realização da audiência pública, naturalmente realizada no âmbito de 

procedimento já instaurado (inquérito civil), deverá ser adotada providência conclusiva pelo 

membro do Ministério Público com atribuição para os fatos. 

Nesse sentido, o art. 6º da mesma resolução estabelece: 

 

Art. 6º Ao final dos trabalhos que motivaram a audiência pública, o representante do 

Ministério Público deverá produzir um relatório, no qual poderá constar a sugestão 

de alguma das seguintes providências: 

I – arquivamento das investigações; 

II – celebração de termo de ajustamento de conduta; 

                                                           
178

 MEDAUAR, Odete.  Controle da administração pública. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012.  p. 

179.  
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III – expedição de recomendações; 

IV – instauração de inquérito civil ou policial; 

V – ajuizamento de ação civil pública; 

VI – divulgação das conclusões de propostas de soluções ou providências 

alternativas, em prazo razoável, diante da complexidade da matéria.  

 

É evidente, porém, que a inexistência de rigidez procedimental no inquérito civil torna 

viável cogitar de situação em que logo após a audiência pública não esteja ainda concluída a 

fase instrutória, sendo possível a realização de outros atos, antes da conclusão do 

procedimento. 

De todo modo, concluída a etapa instrutória, formada a convicção do Ministério 

Público, uma das alternativas previstas no art. 6º da Resolução do CNMP deve ser adotada.  

Finalmente, interessante questão diz respeito ao caráter meramente informativo da 

audiência pública. Isso significa que as opiniões manifestadas na audiência, ainda que 

majoritárias, não vinculam a decisão que deve se seguir à realização da audiência. 

É o que se extrai do art. 7º da Resolução nº 82/2012: 

 

Art. 7º As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas na 

audiência pública ou em decorrência desta terão caráter consultivo e não-vinculante, 

destinando-se a subsidiar a atuação do Ministério Público, zelar pelo princípio da 

eficiência e assegurar a participação popular na condução dos interesses públicos.  

 

O dever de motivação de todas as manifestações ministeriais
179

 deverá obviamente 

conduzir à necessária abordagem das opiniões ou sugestões referidas por ocasião da audiência 

pública. Ou seja, caso não acate os majoritários entendimentos sustentados por ocasião da 

audiência pública, o membro do Ministério Público deve motivar tal postura, afastando as 

sugestões por fundamentos razoáveis e adequados. 

                                                           
179

 Rememore-se que o art. 129, VIII, impõe ao membro do Ministério Público que este sempre indique os 

fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Entretanto, o dever de todo agente público de 

obediência aos princípios constitucionais, notadamente o da motivação, assim como a interpretação sistemática 

do regramento jurídico incidente sobre o Parquet permitem concluir, sem hesitação, que toda e qualquer 

manifestação do membro do Ministério Público deve ser motivada, seja ela proferida no âmbito processual 

(judicial) ou extraprocessual (extrajudicial).  
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De todo modo, revela-se a audiência pública como mais um instrumento de que dispõe 

o Ministério Público para bem desempenhar suas funções institucionais.        

 

2.6.6 Notificações e requisições 

 

As notificações e requisições expedidas pelo Ministério Público também são 

instrumentos que se prestam ao exercício de controle da Administração Pública. 

A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente estes dois instrumentos de 

atuação do Ministério Público: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 

requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei 

complementar respectiva; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 

indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. 

 

Regulamentado as disposições constitucionais, a legislação infraconstitucional dispõe 

assim sobre tais instrumentos: 

 

Lei nº 8.625 de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público): 

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos 

pertinentes e, para instruí-los: 

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não 

comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia 

Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, 

estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e 

entidades a que se refere a alínea anterior; 

II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 

procedimentos ou processo em que oficie; 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou 

procedimento administrativo cabível; 
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IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de 

inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da 

Constituição Federal, podendo acompanhá-los. 

 

Lei Complementar nº 75 de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União): 

Art. 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, 

nos procedimentos de sua competência: 

I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência 

injustificada; 

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da 

Administração Pública direta ou indireta; 

III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e 

meios materiais necessários para a realização de atividades específicas; 

IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas; 

(...) 

VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos 

que instaurar; 

(...) 

IX - requisitar o auxílio de força policial. 

(...) 

§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, 

a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, 

do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. 

§ 3º A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições 

do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. 

 

Diante do regramento legal dado aos dois instrumentos referidos, entende-se correto 

dizer que as notificações são convocações endereçadas a pessoas físicas ou jurídicas no intuito 

de que prestem depoimentos, declarações ou esclarecimentos a respeito de fatos investigados 

pelo Ministério Público; ao passo que as requisições são comunicações do membro do 

Ministério Público com pessoa física ou jurídica que consubstanciam verdadeira ordem legal, 

seja de entrega de documentos, seja de realização de outros atos ou comportamentos. 

Observe-se que normalmente as requisições e notificações são expedidas pelos 

membros do Ministério Público no âmbito de outros procedimentos já existentes, como o 

inquérito civil. 

Assim utilizadas, caracterizam verdadeiros instrumentos por meio dos quais ocorre o 

controle dos comportamentos da Administração Pública. 

Por meio de notificações e requisições é dado ao Ministério Público conhecer de atos, 

motivos e outras circunstâncias que envolvem a ação administrativa do Estado, assim como é 

possibilitado ao Parquet determinar a adoção de medidas tendentes à correção de 

comportamento tido por ilícito ou inadequado.      
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 Não raras vezes, a simples expedição de notificação ou requisição dirigida a 

determinado órgão ou agente público por si só acarreta neste a preocupação em manter ou 

corrigir a retidão de seu comportamento. 

A legislação brasileira trata dos institutos da notificação e da requisição, dando-lhes 

caráter claramente acessório, pois que referidos sempre com ligação ao inquérito civil e a 

outros procedimentos. 

 

2.6.7 Outros procedimentos administrativos 

 

Em encerramento a este capítulo, cumpre fazer referência genericamente a outros 

procedimentos administrativos existentes no âmbito do Ministério Público, os quais também 

se prestam à atividade investigativa e, reflexamente, podem servir à função de controle da 

Administração Pública. 

Frise-se, inicialmente, que a legislação ordinária admite genericamente esses outros 

procedimentos, ao prever: 

 

Lei Complementar Estadual nº 734/93 (Lei Orgânica do Ministério Público de São 

Paulo): 

Art. 104 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos 

pertinentes (...); 

 

Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público):  

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos 

pertinentes (...); 

 

Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União): 

Art. 7º - Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao 

exercício de suas funções institucionais: 

I – instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos; 

 

No Estado de São Paulo, mencionam-se exemplificativamente outras espécies de 

procedimentos investigativos, devidamente tratados em atos normativos da instituição: 
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- Procedimento Administrativo de Natureza Individual - PANI - procedimento que se 

destina a apurar situações que possam demandar a atuação do Ministério Público em defesa 

de interesses, em princípio tidos por individuais
180

; 

- Procedimento Preparatório de Inquérito Civil – PPIC – trata-se de procedimento de 

curta duração, que visa a propiciar a coleta de elementos ou ainda ao esclarecimento de 

situações ainda nebulosas ou duvidosas, com o fim de se conferir mínimos embasamento e 

fundamentação à instauração de inquérito civil
181

; 

 - Procedimento Administrativo Criminal – PAC – trata-se de instrumento criado para 

que o membro do Ministério Público, no exercício de suas funções na área criminal, possa, de 

ofício ou em face de representação ou outra peça de informação, instaurar procedimento 

administrativo criminal quando, para a formação de seu convencimento, entender necessários 

maiores esclarecimentos sobre o caso ou o aprofundamento da investigação criminal 

produzida
182

.  

                                                           
180

 Regulado no Estado de São Paulo pelo Ato Normativo nº 619/2009, cujo art. 3º dispõe: “Art. 3º - O 

procedimento administrativo de que trata este Ato tem caráter inquisitorial e unilateral, instaurado e presidido 

pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses 

individuais, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais”. 
181

 É o que se extrai de seu regramento administrativo. Dispõe o Ato Normativo nº 484/06: “Art. 23 - De ofício 

ou mediante representação ou peças de informação, e sempre que necessário para formar seu convencimento, o 

membro do Ministério Público dotado de atribuição poderá determinar providências preparatórias à instauração 

do inquérito civil. § 1º. O expediente será autuado e registrado, em livro próprio, como procedimento 

preparatório, e observará o disposto no artigo 19. § 2º. As providências referidas neste artigo serão tomadas no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias e atendidas em igual prazo, podendo este ser prorrogado, justificadamente, pelo 

mesmo período. § 3º. Encerrado o prazo, com ou sem atendimento das providências preparatórias, o membro do 

Ministério Público poderá: I – promover o arquivamento e, se cabível, expedir recomendações na forma do 

artigo 113, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, encaminhando os autos ao 

Conselho Superior do Ministério Público, na forma do Capítulo IV do Título V deste ato normativo; II – 

promover a ação civil pública; III – instaurar inquérito civil. (...) § 5º. Em nenhuma hipótese o procedimento 

preparatório tramitará por prazo superior a 60 (sessenta) dias”. 
182

 O mencionado procedimento se encontra regulamentado no Estado de São Paulo pelo Ato Normativo nº 

314/2003. Segundo o § 1ª do art. 2º do referido ato “a decisão de instauração de procedimento administrativo 

criminal deverá, conforme o caso, levar em conta, dentre outros aspectos, especialmente os seguintes: I - 

prevenção da criminalidade; II - aperfeiçoamento, celeridade, finalidade e indisponibilidade da ação penal; III - 

prevenção e correção de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder relacionado com a atividade de 

investigação; IV - aperfeiçoamento da investigação, visando à preservação ou obtenção da prova, inclusive 

técnica, bem como a validação da prova produzida, para fins de persecução penal; V - fiscalização da execução 

de pena e medida de segurança”. Revela-se possível, assim, que o procedimento instaurado com finalidade de 

apuração de natureza criminal acabe por resultar na adoção de medidas de cunho administrativo, com a 

finalidade de se aperfeiçoar a atuação da Administração Pública na prevenção da criminalidade. 
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No âmbito desses outros procedimentos administrativos pode também se dar o 

controle exercido pelo Ministério Público sobre a atuação administrativa do Estado, 

verificando a compatibilidade desta em relação ao direito vigente. 

É ainda válido lembrar que, assim como ocorre no inquérito civil, no seio desses 

procedimentos referidos (PPIC, PANI, PAC etc.) poderá o Parquet valer-se de outros 

mecanismos de ação, tais como a recomendação, o compromisso de ajustamento de conduta, 

notificações e requisições etc. 

Não nos parece acertado afirmar que somente no âmbito do inquérito civil seriam 

admitidos tais instrumento de atuação. Primeiro, porque de fato as disposições legais atinentes 

ao tema não trazem essa exigência. Segundo, porque os poderes conferidos ao Ministério 

Público decorrem das disposições constitucionais e legais que os concedem, assim como da 

regular investidura do membro no cargo, e não propriamente do instrumento inquérito civil. 
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CAPÍTULO III - REGIME JURÍDICO DA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CONTROLE SOBRE A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

3.1 Princípio da obrigatoriedade e proatividade do Ministério Público (dever de agir) 

 

Como norma geral imposta aos órgãos públicos vigora o princípio da 

indisponibilidade do interesse público, que veda aos agentes públicos qualquer disposição ou 

renúncia dos interesses que devam ser atendidos ou tutelados, pela justa razão de que tais 

interesses não são de fato pertencentes ao ente público, mas sim à coletividade que se submete 

a determinado poder estatal.  

Para os órgãos do Ministério Público, quando no exercício de sua atividade-fim, 

também vigora tal princípio, o qual acaba por impor ao Parquet uma atuação firme, reta e 

imediata no sentido de buscar a adequada proteção dos interesses cuja tutela a lei lhe 

incumbiu. 

O reflexo do princípio da indisponibilidade para o específico regramento da atividade 

ministerial, tanto na persecução criminal, quanto na busca de tutela de interesses 

transindividuais, é traduzido no assim nomeado princípio da obrigatoriedade. 

Segundo o princípio da obrigatoriedade, tomando ciência de qualquer ilegalidade que 

demande sua atuação, deve o membro da instituição agir, adotando as medidas cabíveis, não 

havendo, em princípio, liberdade de escolha entre agir e não agir. 

Souza considera o princípio da obrigatoriedade como “garantia fundamental inserta na 

Constituição da República”
183

. 

                                                           
183

 As afirmações do autor explicitam seu posicionamento jurídico: “De fato, se a Constituição Federal comete 

ao Ministério Público o mister de tutelar interesses de relevância social, se lhe atribui o papel de guardião e de 

fiscal das efetivas implantação e assecuração dos direitos fundamentais, não pode a Instituição deixar de agir de 

forma potestativa, moldando sua atuação concreta a critérios políticos de conveniência e oportunidade. (...) Cabe 

ao Ministério Público alcançar as finalidades institucionais que lhe são traçadas. E, para tanto, a sua atuação é 

sempre imperativa, quando houver lesão ou sua ameaça a interesse indisponível. Nessa senda, o princípio da 

obrigatoriedade é figura inerente ao próprio art. 127, caput, da Constituição da República, encontrando-se 

inserido no comando que da regra maior emana, de sorte a conferir-lhe efetividade. Em outras palavras, o 
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É o que se pode também chamar dever de agir, o que difere essencialmente a posição 

institucional do Ministério Público em relação àquela ocupada pelo Poder Judiciário, para o 

qual vigora o princípio geral e conceitual da inércia. 

É necessário, porém, bem investigar o significado do princípio da obrigatoriedade para 

o Ministério Público, em especial quando estiver o órgão no exercício de seus instrumentos de 

atuação extrajudicial e especificamente exercendo controle sobre os atos da Administração 

Pública.  

Vale lembrar que o princípio da obrigatoriedade é aplicado ao tema analogicamente, 

pois que em princípio concebido em atenção à atuação do Parquet na esfera criminal. Na área 

criminal, sempre se ressaltou não haver liberdade pessoal de decisão por parte do Promotor de 

Justiça sobre denunciar ou não o réu, caso presentes suficientes elementos de prova. 

No que se refere à atuação do Ministério Público na esfera civil, com o incremento 

dessas atribuições do órgão, notadamente pelo desenvolvimento do modelo de tutela coletiva 

de direitos, surge também aí o dever de atuação do Promotor de Justiça para a defesa dos 

interesses cuja proteção lhe foi confiada.  

A nosso ver, de fato não há diferença substancial entre a norma de obrigatoriedade 

vigente na esfera criminal e sua correspondente na esfera cível. 

Duas advertências, porém, devem ser bem frisadas. 

A primeira, no sentido de que, em matéria de interesses transindividuais, assim como 

em relação à probidade administrativa e ao erário, o chamado dever de agir adquire um 

qualificativo de urgência, podendo ser designado como dever de agir desde já. 

Explica-se: em geral, nas matérias apontadas, é infinitamente mais eficiente uma tutela 

de caráter preventivo, que impeça os eventuais danos ou ilegalidades, em comparação a uma 

tutela de caráter repressivo, que importe anulação, condenação à reparação etc. 

                                                                                                                                                                                     
princípio da obrigatoriedade é consequência indissociável da natureza dos interesses que cabe ao Ministério 

Público tutelar, em virtude de missão constitucional explícita, sendo garantia consagrada pelo art. 127, caput, da 

Magna Carta” (SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Ministério Público e o princípio da obrigatoriedade: ação civil 

pública, ação penal pública. São Paulo: Método, 2007. p. 193-194).  
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Por certo, é facilmente perceptível que a concretização de ilegalidades, sua 

perpetuação e o desenvolvimento de seus efeitos são circunstâncias por demais perniciosas, 

que podem tornar mais difícil e custosa a posterior anulação de tais atos e a tentativa de 

reparação dos danos perpetrados. 

Moreira já alertava: 

 

Considere-se por um instante o caso do interesse na sanidade do ambiente, ou na 

preservação das belezas naturais e do equilíbrio ecológico, ou na honestidade das 

mensagens da propaganda; o do interesse em que não se ponham à venda produtos 

alimentícios ou farmacêuticos nocivos à saúde, em que funcionem com regularidade 

e eficiência os serviços de utilidade pública, prestados pela Administração ou por 

particulares, e assim por diante. Se a Justiça civil tem um papel aí a desempenhar, 

ele será necessariamente o de prover no sentido de prevenir ofensas a tais interesses, 

ou pelo menos de fazê-las cessar o mais depressa possível e evitar-lhes a repetição; 

nunca o de simplesmente oferecer aos interessados o pífio consolo de uma 

indenização que de modo nenhum os compensaria adequadamente do prejuízo acaso 

sofrido, insuscetível de medir-se com o metro da pecúnia
184

. 

 

Nesse sentido, a atuação ministerial deve ser deflagrada tão logo o membro da 

instituição tome ciência dos fatos ou atos que ensejam sua intervenção. Uma atuação 

preventiva trará, por certo, consequências benéficas ao interesse público, por possibilitar que 

sejam evitados maiores danos, cuja reparação é, muitas vezes, inviável
185

.  
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 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. In Temas de Direito processual 

civil. 2ª série. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 24.  
185

 Por ocasião do 1º Congresso do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, o 

Promotor de Justiça André Luis Felício formulou interessantes propostas para uma atuação preventiva do 

Ministério Público na área da improbidade administrativa, oportunidade em que teve sua tese submetida e 

aprovada pelos presentes. Em seu trabalho, sugere o incremento de aspectos como a publicidade e a 

transparência, a necessidade de aproximação do Ministério Público em relação a outros órgãos de controle como 

os Tribunais de Contas, o acompanhamento concomitante da liberação e da aplicação de verbas públicas 

estaduais e federais aos municípios, a participação da sociedade civil no controle da Administração, dentre 

outros (FELICIO, André Luis. A Prevenção da Seara da Improbidade Administrativa. In: I Congresso do 

Patrimônio Público e Social. São Paulo: Edições APMP, 2011. p. 99-105). No mesmo sentido: “o MP pode ser 

ainda mais que isso, mais que parte-promovente, mais que operador dinâmico e ativo, postando-se como um 

agente transformador da sociedade, uma força transformadora da realidade social. Como? Intensificando e 

ampliando sua ação no campo preventivo ou na fase não-judicial, aprofundando a atividade fiscalizatória do 

funcionamento da Administração Pública, agindo para influir na formulação das políticas públicas, induzindo a 

participação popular nessa formulação como, por exemplo, na ideia do orçamento participativo, e fiscalizando a 

execução dessas políticas. O alargamento da atuação preventiva, com enfoque nas causas estruturais da má 

administração e da realidade social, haverá de ter resultados mais palpáveis, inclusive e especialmente na 

diminuição dos níveis colossais da corrupção” (SABELLA, Walter Paulo. Ministério Público Contemporâneo: 
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A segunda importante advertência sobre o tema é a de que, por óbvio, a despeito das 

sérias imposições decorrentes do princípio da obrigatoriedade, não possui ele o condão de 

extrair do membro do Ministério Público a prerrogativa que detém para, de maneira 

independente e responsável, interpretar as disposições legais aplicáveis e valorar os fatos 

postos à sua apreciação, exercendo suas decisões de acordo com as disposições da 

Constituição, das leis e de sua convicção. 

Esse é o conteúdo essencial da garantia que se designa como independência funcional 

do membro do Ministério Público. 

A independência funcional, por dizer respeito mais intimamente ao aspecto das 

relações internas entre os órgãos e membros do Ministério Público, será analisada no Capítulo 

V deste trabalho, ao lado de outras questões institucionais relevantes para a abordagem do 

tema proposto.   

 

3.2 Flexibilidade dos meios e das medidas propostas 

 

No presente tópico, almeja-se desenvolver a ideia de que ao Ministério Público é dado 

formular criativamente medidas ou propostas tendentes a adequar a conduta da Administração 

Pública ao direito vigente, sempre que tais medidas encontrem validade no cotejo com a 

legislação e se destinem claramente ao cumprimento de determinados valores ou princípios 

consagrados na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. 

O que se quer dizer é que no campo da atuação extrajudicial do Ministério Público não 

se impõem os estritos limites objetivos e subjetivos que incidem no âmbito do processo 

judicial. 

Como é sabido, na análise concreta de conflitos, o Poder Judiciário está sempre 

adstrito aos limites dados à causa pelo autor, delineados na petição inicial e consubstanciados 

pelos elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. 

                                                                                                                                                                                     
Força Transformadora da Realidade Social. In: Justitia, nº. 199. São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça e 

Associação Paulista do Ministério Público, 2008. p. 245).  
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Tais elementos restringem o comando judicial à imposição de obrigações às pessoas 

indicadas pelo autor (partes)
186

, à apreciação de fatos devidamente alegados pelas partes 

(causa de pedir) e à definição e delimitação das obrigações impostas conforme determinadas 

também pelo autor (pedido). 

Desse modo, tolhe-se a maior parte das possibilidades de adaptação ou criação pelo 

Juiz de eventuais soluções jurídicas aos fatos e dados colhidos e existentes na realidade
187

. 

No campo de atuação extrajudicial pelo Ministério Público e ainda quando exerça ele 

controle da função administrativa do Estado por meio dos instrumentos de que dispõe, não 

incidem tais limitações técnico-processuais. 

Em vista disso, parece possível afirmar que, desde que respeitados os parâmetros 

existentes no direito vigente, poderia o órgão ministerial: 

- partes - propor medida à Administração Pública que contemplasse pessoas 

determinadas ou mesmo determináveis por sua condição jurídica específica ou ainda toda uma 

determinada coletividade ou a pessoas indetermináveis – para tutela de interesse difuso (não 

havendo limitação técnica processual ou procedimental às pessoas destinatárias de eventual 

solução jurídica proposta); 

- causa de pedir - propor medida à Administração Pública que considerasse de 

maneira global outros fatos e circunstâncias conhecidos pelo órgão, mas em princípio 

aparentemente alheios às situações concretas inicialmente referidas em determinado 

procedimento administrativo; 

- pedido - propor medida à Administração Pública que contemplasse obrigações, 

embora não expressamente previstas, determinadas ou especificadas na lei, mas amparadas 

                                                           
186

 É bem verdade que a criação de mecanismos de tutela jurisdicional coletiva mitigou o problema da absoluta 

individualidade de nosso processo jurisdicional. No entanto, permanece o problema da absoluta vinculação do 

Juiz às partes do processo, como também a estrita dependência da própria definição dos destinatários do 

comando judicial em face da formulação do pedido na ação judicial.  
187

 Também atua, nesse sentido o rígido sistema de preclusões vigente no processo judicial, que acaba por 

determinar uma marcha programada e definida de modo a limitar a liberdade de alegações e formulações pelas 

partes, assim como a possibilidade de cognição pelo Juiz de tais matérias e/ou fatos. Não se olvide, porém que o 

próprio sistema de preclusão tem seus relevantes fundamentos nos valores de segurança e celeridade, razão pela 

qual não se pode desprezar sua pertinência, desde que seja moderadamente interpretado, sem exageros que 

desvirtuem o próprio ideal de distribuição justa de direitos pela função jurisdicional (nesse sentido, BEDAQUE, 

José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2010. p. 128-131). 
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pelo direito vigente e tendentes a propiciar máxima efetividade a normas legais e/ou 

constitucionais de alta relevância.  

Observe-se que, com relação às pessoas atingidas ou beneficiadas por medidas 

propostas pelo Ministério Público, a ausência de limitação processual na atuação do órgão 

permitiria uma considerável ampliação subjetiva das soluções indicadas. Isso propiciaria, por 

exemplo, que determinada investigação sobre lesão que tenha atingido determinada pessoa 

indicada no inquérito possa ter solução que contemple reparação ou benefício a outras 

pessoas, embora não referidas ou nominadas no procedimento, que apresentem semelhante 

situação jurídica. Exemplo demonstrativo da tese seria aquele atinente à saúde pública: a 

representação formulada individualmente por cidadão com relação à omissão ou deficiência 

do sistema público no tratamento de determinada patologia poderia ensejar medida reguladora 

deste e de outros casos análogos.  

Com relação à ausência de limitação pela causa de pedir, ainda exemplificando, 

apresenta-se factível que o Ministério Público, investigando determinada fraude em concurso 

público, possa eventualmente desvendar fatos outros que sirvam de fundamento à propositura 

de medida reparatória, embora não expressamente referidos no início do procedimento. Além 

disso, seria lícita a situação em que o Ministério Público, investigando a contratação irregular 

de um único indivíduo, acabe por propor medida de reparação ou prevenção de violações 

jurídicas em outros casos análogos. 

Por fim, observa-se maior flexibilidade nas soluções propostas extrajudicialmente pelo 

Ministério Público, por se revelar possível a estipulação de providências que devam ser 

adotadas pela Administração Pública, ainda que ausente expressa determinação legal ou 

regulamentar, sempre no sentido de se conferir maior efetividade às normas constitucionais 

garantidoras de direitos aos cidadãos. 

Observe-se que a inexistência de rígidos limites objetivos e subjetivos no 

desenvolvimento dos instrumentos de atuação extrajudicial pelo Ministério Público e as 

amplas possibilidades decorrentes dessas características criam um ambiente em que se pode 

cogitar: 
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- a coleta de elementos de prova variados, não necessariamente submetidos aos 

requisitos judiciais de produção de provas e, ainda assim, dotados de fé pública e razoável 

confiabilidade
188

; 

- a consulta a ser feita pelo membro do Ministério Público a diversas e renomadas 

instituições reconhecidas na área de conhecimento de que se cuida, numa espécie de 

reprodução do instituto processual do amicus curiae, de maneira quase que irrestrita; 

- a ampla participação social no desenvolvimento e no próprio controle do 

procedimento, o que se dá por sua intrínseca publicidade e ainda por vias como as das 

representações, petições, audiências públicas e atendimento ao público; 

- a flexibilidade de propostas e medidas a serem adotadas no inquérito civil, tais como 

as recomendações e os compromissos de ajustamento de conduta, especialmente pela 

inexistência dos limites objetivos e subjetivos existentes no processo judicial e dos ritos 

procedimentais inafastáveis
189

; 

- a possibilidade de se considerar no âmbito do inquérito civil e na definição das 

medidas propostas informações de caráter geral ou global, notadamente aquelas relativas à 
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 É, aliás, apontada como característica do inquérito civil a informalidade, em função de sua natureza de 

procedimento investigativo. É a opinião de Souza: “O inquérito é informal tendo em vista a sua natureza de 

instrumento administrativo de investigação. Destinando-se à coleta de subsídios, a sequência dos atos praticados 

no investigatório é ditada por seu presidente, o qual melhor do que ninguém saberá avaliar o momento adequado 

para a obtenção de cada elemento de prova, de sorte a propiciar seguimento lógico e objetivo ao inquérito. A 

informalidade opõe-se ao rigorismo processual, cuja sequência de atos é prevista em lei e forma um rito 

procedimental determinado, o qual, uma vez violado, ensejará a nulidade do feito” (SOUZA, Motauri Ciocchetti 

de. Ação civil pública e inquérito civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p.190-191).  
189

 Rodrigues refere que, no caso do compromisso de ajustamento de conduta, “a característica informal da 

negociação, na qual os passos para se chegar a um bom termo não estão aprioristicamente definidos, contribui 

para a sua maior adequação. Portanto, a informalidade presente na possibilidade de negociação é altamente 

compatível com a construção da forma mais efetiva de proteção dos direitos transindividuais. A inexistência de 

um rito padronizado permite que a construção da negociação possa levar em conta as particularidades do caso 

concreto, o que se revela muito mais desafiador quando se trata de processo judicial, a despeito de todo o esforço 

para torná-lo um palco no qual seja possível a conciliação”. (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e 

Termo de Ajustamento de Conduta: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 131). Observe-se que, a 

nosso ver, a informalidade que de fato existe e que pode eventualmente concorrer para a eficiência das soluções 

propostas no âmbito extrajudicial diz respeito à inexistência de rígida disposição legal sobre o rito 

procedimental. Com relação propriamente ao conteúdo das soluções propostas, a investigação que se realiza 

neste estudo parece conduzir à conclusão de que deve ele ser buscado no direito vigente, conforme a seguinte 

metodologia: busca-se a disposição legal, realizando-se necessariamente o cotejo da solução concreta obtida com 

a Constituição Federal e seus mais relevantes valores; se não houver disposição legal específica, propõe-se 

solução conformada de acordo com o manejo dos princípios jurídicos, sempre guiados pelos assim chamados 

postulados normativos.    
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qualidade dos serviços públicos, às limitações orçamentárias existentes, às outras medidas 

eventualmente adotadas pelo Poder Público em sentido positivo em casos análogos etc
190

. 

Em conclusão, observa-se que, a rigor, a tradicional teoria sobre os elementos das 

ações judiciais partes, pedido e causa de pedir não atende satisfatoriamente às necessidades 

de sistematização da atuação extrajudicial do Ministério Público, sendo possível propor 

nomenclatura nova que identifique a amplitude de tais elementos no campo extraprocessual: 

interessados, soluções e fundamentos. 

A nosso ver, seria possível analisar e sistematizar a atuação extrajudicial do Parquet, à 

vista dos três elementos referidos, sempre tendo em conta a amplitude característica desses 

aspectos, tal como já explicitado neste item. 

A questão da flexibilidade das medidas propostas pelo Ministério Público no âmbito 

do controle extrajudicial da Administração Pública também mantém íntima relação com a 

concepção contemporânea de legalidade, a ser novamente abordada no item seguinte. 

 

3.3 A legalidade contemporânea e as soluções propostas pelo Ministério Público 

 

O reconhecimento de que o Ministério Público tem maior flexibilidade na adoção de 

medidas e soluções que propõe à Administração Pública no exercício de controle sobre esta 

tem íntima relação e também se fundamenta na observação de uma certa mudança no 

paradigma da legalidade no atual estágio do pensamento jurídico brasileiro. 

Como já ressaltado no Capítulo I deste trabalho, a legalidade constitui importante 

conquista histórica e garantiu patamar de evolução da sociedade e dos Estados, propiciando 

especialmente a difusão de um valor de segurança na vida em sociedade, visto que, mediante 
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 E segue a mesma autora: “Por exemplo, o contato existente entre o órgão legitimado a celebrar o ajuste e o 

obrigado é direto, e qualquer tempo essa comunicação pode ser ativada, sem as formalidades do rito processual, 

o que permite que se levem em conta, no momento de se celebrar o ajuste, dados que não estão necessariamente 

formalizados. As marchas e contramarchas do processo de negociação ensejam, em muitos casos, o 

conhecimento efetivo da situação a ser ajustada, v.g., a condição econômica do obrigado, as causas que o 

levaram ao não cumprimento da norma, os óbices que precisa superar para cumpri-la, assim como a urgência em 

que a adequação à lei deve ser feita, o anseios da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma, 

etc.” ( RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta: Teoria e Prática. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 131). 
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a proteção da lei, é dado às pessoas conhecer previamente as consequências dos atos 

praticados na vida em sociedade. 

Ademais, garantiu-se ainda que formalmente o primeiro estágio do ideal de igualdade, 

já que, existindo uma regra legal válida para todos, sem distinção, cumpre-se uma exigência 

de igualdade, ao menos em princípio
191

. 

Ainda como já dito no Capítulo I, a legalidade, no entanto, vem sofrendo importantes 

alterações no seu entendimento corrente e isso se deve a variadas tendências de pensamento e 

prática jurídica, dentre as quais se podem arrolar brevemente: a constitucionalização do 

direito, o reconhecimento ou incremento da força normativa da Constituição e dos princípios 

jurídicos e a expansão da jurisdição constitucional. 

Neste panorama, de revisão da noção de legalidade
192

, as soluções jurídicas propostas 

pelo Ministério Público nos procedimentos de sua alçada ganham relevância, em face das 

amplas possibilidades conferidas pelos princípios jurídicos, especialmente por aqueles de 

assento constitucional. 

As conclusões a serem desenvolvidas neste tópico têm também em consideração 

quatro premissas relevantes para a análise: 
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 É sabido, porém, que a igualdade formal (igualdade perante a lei) esteve e ainda está muito distante de 

cumprir o anseio social por uma verdadeira igualdade entre as pessoas, igualdade de oportunidades e conquistas. 

A questão filosófica que se põe é a de lidar com o desejo de igualdade, quando a condição humana é, por si só, 

fonte de desigualdade entre as pessoas, seres que são todos únicos, inigualáveis.Bobbio  enfrenta a questão em 

sua clássica reunião de ensaios A Era dos Direitos: “Ainda que a hipótese do estado da natureza tenha sido 

abandonada, as primeiras palavras com as quais se abre a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

conservam um claro eco de tal hipótese: „Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos‟. O 

que é uma maneira diferente de dizer que os homens são livres e iguais por natureza. E como não recordar as 

primeiras célebres palavras com que se inicia o Contrato social de Rousseau, ou seja: „O homem nasceu livre e 

por toda a parte encontra-se a ferros‟? A Declaração conserva apenas um eco por que os homens, de fato, não 

nascem livres nem iguais. São livres e iguais com relação a um nascimento ou natureza ideais, que era 

precisamente o que tinham em mente os jusnaturalistas quando falavam em estado da natureza” (BOBBIO, 

Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  p. 48-49. grifos nossos). 
192

 Há uma tendência doutrinária atual de renomear a legalidade, já agora chamada de juridicidade. Binenbojm 

aponta que “a ideia de juridicidade administrativa traduz- se, assim, na vinculação da Administração Pública ao 

ordenamento jurídico como um todo, a partir do sistema de princípios e regras delineado na Constituição. A 

juridicidade administrativa poderá, portanto: (I) decorrer diretamente da normativa constitucional; (II) assumir a 

feição de uma vinculação estrita à lei (formal ou material); ou (III) abrir-se à disciplina regulamentar 

(presidencial ou setorial), autônoma ou de execução, conforme os espaços normativos (e sua peculiar disciplina) 

estabelecidos constitucionalmente.” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos 

fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 144).  
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- a relatividade de toda norma jurídica
193

, e bem assim do princípio da separação de 

funções ou poderes estatais; 

- o fundamento próprio da separação de funções, qual seja, o de evitar o arbítrio, não o 

de impedir o progresso
194

; 

- a necessidade de se garantir a máxima efetividade aos direitos fundamentais, como 

afirmação da eficácia da própria Constituição
195

; 

- a pertinência de se preservar e interpretar adequadamente a noção de legalidade, tão 

cara à concepção moderna do direito e da sociedade e fundamental para o entendimento do 

direito público em específico
196

. 
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 “Não se concebe como seja possível atribuir um fundamento absoluto a direitos historicamente relativos. De 

resto, não há por que ter medo do relativismo. (...) Aliás, vale a pena recordar que, historicamente, a ilusão do 

fundamento absoluto de alguns direitos estabelecidos foi um obstáculo à introdução de novos direitos, total ou 

parcialmente incompatíveis com aqueles. Basta pensar nos empecilhos colocados ao progresso da legislação 

social pela teoria jusnaturalista do fundamento absoluto da propriedade: a oposição quase secular contra a 

introdução dos direitos sociais foi feita em nome do fundamento absoluto dos direitos de liberdade. O 

fundamento absoluto não é apenas uma ilusão; em alguns casos, é também um pretexto para defender posições 

conservadoras”. (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  p. 38 e 41-42). 
194

 A questão da separação de poderes mantém íntima relação com a questão ligada aos direitos fundamentais 

assegurados em determinada organização estatal. O conteúdo do art. 16 da Declaração Francesa dos Direitos do 

Homem e do Cidadão diz muito com relação a isso, ao afirmar que “toda sociedade na qual a garantia dos 

direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada não possui Constituição”. Mais do que 

simplesmente referir-se conjuntamente e no mesmo dispositivo aos direitos fundamentais e à separação de 

poderes estatais, a Declaração deixa entrever o pensamento (ou fundamento) que ali está oculto: a separação de 

Poderes de Estado visa a proteger os direitos fundamentais. Ou seja, a ausência de separação de funções põe em 

risco os direitos fundamentais, por manter condições mais propícias ao arbítrio. Há, portanto, um aspecto 

finalístico que liga os direitos fundamentais à separação de funções estatais, de modo que o primeiro instituto é 

causa e fundamento do segundo. Seria, então, um contrassenso justificar pela separação de funções estatais um 

tal posicionamento jurídico que impedisse a ampliação da esfera de direitos dos cidadãos, ou ainda, melhor 

dizendo, a concretização de direitos que a Constituição já lhes outorgou. 
195

 Se é fato que se deve ter em conta a necessidade de preservação da lógica constitucional que se estabelece 

pela separação de funções estatais entre os Poderes de Estado, é verdade também que a crise de eficácia 

constitucional dos direitos dos cidadãos põe em risco a própria autoridade da Constituição. Trata-se, portanto, 

de manter equilibrada ou minimamente estável a tensa relação que se estabelece entre a manutenção da estrutura 

inicialmente concebida para a separação de poderes e a busca de maior eficácia para as normas constitucionais 

que instituem direitos sociais aos cidadãos. No aniversário de 25 anos da Constituição Federal de 1988, o jornal 

Folha de São Paulo trouxe a seguinte manchete na capa do caderno Poder: “Carta faz 25 anos com 112 temas à 

espera de uma lei”. Frise-se ainda que “dizer que uma norma vale (é vigente) traduz algo diferente do que se diz 

quando se afirma que ela é efetivamente aplicada e respeitada, se bem que entre vigência e eficácia possa existir 

uma certa conexão. Uma norma jurídica é considerada como objetivamente válida apenas quando a conduta 

humana que ela regula lhe corresponde efetivamente, pelo menos numa certa medida. Uma norma que nunca e 

em parte alguma é aplicada e respeitada, isto é, uma norma que – como costuma dizer-se – não é eficaz em uma 

certa medida, não será considerada como norma válida (vigente). Um mínimo de eficácia (como sói dizer-se) é a 

condição da sua vigência” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 7ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 11-12).   
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Frise-se, contudo, que ao Ministério Público é dado propor medidas ou soluções nos 

exatos limites que poderiam essas mesmas medidas ser adotadas pela própria Administração 

Pública, independentemente de provocação. Dito de outro modo, a participação do Ministério 

Público no processo de correção dos atos da Administração legitima, mas a rigor não 

aumenta, as possibilidades de que o administrador dispõe. Aquilo que o Parquet propõe, em 

tese, poderia (ou deveria) ser realizado por iniciativa da própria Administração
197

. 

Note-se que, investigados determinados fatos ou situações em inquérito civil, ao 

membro do Ministério Público é dado avaliar as possibilidades de soluções adequadas, 

devendo, em princípio, traçar o seguinte percurso, ora proposto em função do sistema 

constitucional posto no país: buscar a solução para o caso na legislação vigente, assim 

entendidas as disposições infraconstitucionais aplicáveis aos fatos, opções políticas já 

formuladas pelo legislador, contra as quais não poderia o Ministério Público se insurgir, salvo 

em caso de inconstitucionalidade da lei posta. Realizado o exercício de busca da legislação 

aplicável ao caso concreto e diante do resultado obtido, emergem as seguintes hipóteses: 

a) existindo disposição legal que regulamenta tema constitucional e não se cogitando 

de sua inconstitucionalidade, deveria o Ministério Público propor solução que atenda 

estritamente à legislação vigente, notadamente detalhando obrigações que possam atender ao 

ideal de fiel cumprimento da lei; 

b) à vista da inexistência de lei formal sobre determinado tema ou direito de que se 

cogita, surgem duas possibilidades: 
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 A análise formulada por  Almeida bem esclarece a fundamentalidade da noção de legalidade no Estado de 

Direito e no Direito do Estado: “A afirmação da legalidade única para o Estado e para os indivíduos não nega a 

diferenciação do modo pelo qual Estado e indivíduos relacionam-se com a legalidade. Esta é uma só. Porém, na 

medida em que o Estado, diferentemente dos indivíduos, não tem uma subsistência natural, sendo tão somente 

uma abstração criada pelo Direito, sua existência resume-se ao universo do Direito. Seu „querer‟, não é um 

querer livre, senão a expressão da vontade objetiva contida no Direito. Portanto, na ausência do Direito, não há 

uma vontade que lhe possa permitir „agir livremente‟” (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Contrato 

administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 337).  
197

 Poder-se-ia indagar então qual a relevância da participação do Parquet nesse processo. A resposta advém da 

própria interpretação sistemática do ordenamento. Por óbvio, se a Constituição atribui ao Ministério Público a 

grave missão de defender a sociedade, conferindo-lhe instrumentos de atuação para cumprimento de sua 

finalidade, há que se reconhecer que sua atividade de controle da Administração Pública acaba por legitimar as 

correções impostas ao Poder Público. Os variados instrumentos de atuação utilizados pelo Ministério Público 

permite que sejam bem identificados os aspectos relevantes ligados à atuação da Administração e a seu controle, 

a saber: se o comportamento da Administração atende aos parâmetros dados pelo ordenamento; e quais as 

medidas de correção que atendem satisfatoriamente à vontade expressa no texto constitucional. 
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b1) tratando-se de direitos previstos em normas constitucionais ditas autoaplicáveis
198

, 

poderia o Ministério Público, a par da possibilidade de recomendar ao Poder Legislativo a 

edição de lei sobre o tema, recomendar à Administração (ou tomar-lhe compromisso de) que 

adote providências concretas com vistas a atingir patamar de satisfatório cumprimento das 

normas constitucionais; 

b2) tratando-se de normas constitucionais que não se considerem autoaplicáveis
199

, 

caberia ao Ministério Público tão somente recomendar ao Poder Legislativo que produza as 

normas necessárias a permitir a plena vigência da Constituição, abdicando de sua aptidão para 

o controle extrajudicial, ajuizando a ação cabível, com arguição incidental da omissão 

inconstitucional de que se cogita;  

c) existindo lei formal sobre o tema ou direito de que se cogita e constatando-se a 

inconstitucionalidade de tal lei (inconstitucionalidade pela proteção deficiente ou insuficiente 

aos respectivos direitos), também surgem duas possibilidades: 

c1) tratando-se de direitos previstos em normas constitucionais ditas autoaplicáveis, 

poderia o Ministério Público, a par da possibilidade de recomendar ao Poder Legislativo a 

edição de nova lei sobre o tema ou mesmo de adotar providências para a declaração judicial 

de inconstitucionalidade da lei, também recomendar à Administração (ou tomar-lhe 

compromisso de) que adote providências concretas com vistas a atingir patamar de 

satisfatório cumprimento das normas constitucionais, com ampliação do grau de proteção até 

então previsto na lei; 

c2) tratando-se de normas constitucionais que não se considerem autoaplicáveis, 

caberia ao Ministério Público tão somente recomendar ao Poder Legislativo que produza as 

normas necessárias a permitir a plena vigência da Constituição, abdicando de sua aptidão para 

o controle extrajudicial, ajuizando a ação cabível, com arguição incidental da 

inconstitucionalidade de que se cogita. 

                                                           
198

 Na expressão autoaplicáveis, consideram-se abrangidas, para os fins deste trabalho, as assim chamadas 

normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, assim como as normas constitucionais de 

eficácia contida e aplicabilidade imediata, na forma como classificadas na obra Silva (SILVA, José Afonso da. 

Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002).  
199

 Assim entendidas as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada e aplicabilidade mediata. 
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Antes de aprofundar a análise de cada uma dessas hipóteses, cumpre trazer uma 

explicação preliminar. Situações há em que o Ministério Público propõe solução para um 

determinado caso concreto, sem implicações diretas ou imediatas para outras situações 

análogas. Embora também relevante o estudo de tais casos, problemas maiores se verificam 

no tratamento de hipóteses em que o Ministério Público pretende atender, em um determinado 

procedimento, ao interesse de outros cidadãos que se encontrem em situações análogas
200

, ou 

mesmo em casos em que a instituição pretende fixar parâmetros de conduta para a 

Administração para casos futuros
201

. Nessas hipóteses, as medidas aplicadas pelo Ministério 

Público assumirão as características de generalidade e abstração próprias dos atos 

normativos
202

, havendo que se estabelecer com precisão o relacionamento de tais atos em face 

do princípio constitucional da legalidade.   

Passa-se, então, à análise das hipóteses há pouco mencionadas. 

                                                           
200

 Almeida realça a preocupação com o instrumento compromisso de ajustamento de conduta a regular 

abstratamente situações jurídicas: “E o TAC, muitas vezes, não dispõe sobre um caso concreto, mas sobre modos 

de proceder em todas as situações futuras sobre as quais venham a incidir as normas nele estabelecidas. Certos 

desdobramentos dessa situação são, de fato, um problema a ser enfrentado pela teoria do direito administrativo (e 

também do direito em geral). Se o TAC é tomado como contrato, teria a força do ato jurídico perfeito? Como 

proceder ante entendimentos discrepantes por parte de diferentes órgãos legitimados a celebrar o TAC? Qual a 

consequência, em termos de responsabilidade do agente público, que (de boa fé) celebre um TAC e paute por ele 

sua conduta, a qual venha a ser posteriormente questionada em juízo?” (MENEZES DE ALMEIDA, Fernando 

Dias. Formação da Teoria do Direito Administrativo no Brasil. Tese apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo para concurso público ao cargo de Professor Titular - área de Direito Administrativo. 

São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 393). 
201

 Não se olvide que o tratamento das situações jurídicas, com generalidade e abstração, é salutar, sendo 

possível também apontar tais qualidades como componentes da noção da expressão “governo das leis”: “(...) 

deve-se ainda refletir sobre o fato de que por „governo da lei‟ se entendem duas coisas diversas, embora 

coligadas: além do governo sub lege, que é o considerado até aqui, também o governo per leges, isto é, mediante 

leis, ou melhor, através da emanação (se não exclusiva, ao menos predominante) de normas gerais e abstratas. 

Uma coisa é o governo exercer o poder segundo leis preestabelecidas, outra coisa é exercê-lo mediante leis, isto 

é, não mediante ordens individuais e concretas. As duas exigências não se superpõem: num Estado de direito o 

juiz, quando emite uma sentença que é uma ordem individual e concreta, exerce o poder sub lege mas não per 

leges; ao contrário, o primeiro legislador, o legislador constituinte, exerce o poder não sub lege (salvo ao 

pressupor, como faz Kelsen, uma norma fundamental) mas per leges no momento mesmo em que emana uma 

constituição escrita” (BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 10ª 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 170-171).  
202

 Almeida, em alusão a ensinamentos de Bobbio, enfatiza que a expressão atos normativos também não é 

unívoca, comportando diversas acepções, a depender da caracterização de seus elementos: destinatário da 

prescrição (sujeito passivo), ação prescrita (objeto) e emissor da prescrição (sujeito ativo). Assim, quanto: ao 

sujeito passivo, as prescrições podem ser gerais ou individuais; ao objeto, podem ser abstratas ou concretas; ao 

sujeito ativo, podem ser coletivas ou pessoais. À vista dessas possibilidades, o autor desenvolve estudo sobre os 

atos normativos que se qualificam assim por terem sujeito passivo e objeto universais, sendo, portanto, atos 

gerais e abstratos. É com esse mesmo sentido que se utilizou a expressão em nosso texto (MENEZES DE 

ALMEIDA, Fernando Dias. Atos administrativos normativos: algumas questões. In: MEDAUAR, Odete; 

SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 219-

236).   
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No primeiro caso referido (a), há lei formal que dispõe sobre determinado direito 

constitucional e/ou determinado dever da Administração Pública, a qual não vem sendo 

adequadamente cumprida no plano infralegal.  

Neste caso, o Ministério Público pode recomendar à Administração (ou tomar-lhe o 

compromisso, o que normalmente se revela mais producente, em função da natureza de título 

executivo do compromisso de ajustamento de conduta) a adoção de providências que se 

dirijam concretamente ao cumprimento dos direitos constitucionais já regulamentados por 

lei
203

. 

Frise-se uma vez mais que, se se pretende regular situações análogas, se o que se 

formula é um ato de caráter geral e abstrato, caso acatada a recomendação pela Administração 

ou caso firmado o compromisso respectivo, funcionaria tal instrumento como verdadeiro ato 

normativo de natureza administrativa. Atender-se-ia, assim, à finalidade estampada no art. 84, 

IV, da Constituição Federal, prestando-se o ato normativo referido ao fiel cumprimento da lei 

vigente. 

Parece-nos que, neste caso, nenhum problema de inter-relacionamento entre poderes e 

órgãos estatais se verifica, já que presente o elemento da consensualidade. Explica-se: o 

acatamento de recomendação ou do posicionamento externado de outro modo pelo Ministério 

Público ou ainda a assinatura de compromisso de ajustamento de conduta exige 

necessariamente a livre manifestação da Administração Pública, de modo que o entendimento 

ministerial nunca é (nem pode ser) imposto ao administrador. Além disso, o administrador 

permaneceria ainda assim no exercício de sua função precípua de dar estrito cumprimento às 

disposições legais. Por essas razões, não se vislumbra qualquer conflito da atividade de 

controle com a clássica visão acerca da separação de funções estatais. 

A segunda e a terceira hipóteses mencionadas (b e c) são aquelas que se verificam na 

omissão do legislador na regulação de direito ou matéria constitucionalmente prevista ou a 

regulamentação da matéria por lei que se considere inconstitucional, por proteger 

insuficientemente o direito constitucional em questão. Na análise de cada uma delas, emerge a 

                                                           
203

 Até porque o ajustamento de conduta e outros instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público 

não criam normas jurídicas novas, mas podem “representar decorrências concretas da norma, que dificilmente 

poderiam ser divisadas à primeira vista” (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e compromisso de 

ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002.  p. 133).  
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relevância da questão de saber se se cuida de normas constitucionais que dependem da 

intervenção do legislador infraconstitucional para validamente produzir seus efeitos.  

Note-se que, nas hipóteses b e c, se se considera a respectiva norma constitucional 

autoaplicável
204

, problema maior não há em pretender, mesmo no campo extrajudicial, dar 

cumprimento direto à Constituição Federal, não havendo que se falar em violação à separação 

de poderes estatais. 

Nessas situações, como já dito, a par da possibilidade de recomendar ao Poder 

Legislativo a edição do ato normativo pertinente, poderia também o Ministério Público, 

recomendar à Administração (ou tomar-lhe compromisso de) que adote providências 

concretas com vistas a atingir patamar de satisfatório cumprimento das normas 

constitucionais.  

Ainda no que se refere às hipóteses b e c, há as subespécies indicadas nas letras b2) e 

c2). Trata-se de situações em que os direitos em questão se encontram previstos em normas 

constitucionais de eficácia condicionada à atuação do legislador. Assim, constatada a 

inexistência de lei (inconstitucionalidade pela omissão do legislador) ou a existência de lei 

considerada inconstitucional (inconstitucionalidade pela proteção deficiente ou insuficiente 

aos respectivos direitos), deverá o Ministério Público abdicar de sua aptidão para o controle 

extrajudicial, ajuizando a ação cabível, com arguição incidental da inconstitucionalidade de 

que se cogita
205

. 

                                                           
204

 Menezes de Almeida esclarece o tema: “Ainda sobre a comparação entre regulamentos autônomos e de 

execução, cabe ressaltar uma situação nem sempre suficientemente notada quando se pensa, redutoramente, em 

regulamentos de execução de leis. Tal situação diz respeito à edição de regulamentos que vêm dar execução 

diretamente a algum dispositivo constitucional autoexecutável. Num caso assim, a regra constitucional já poderia 

– e mais, deveria – ser posta em prática pela Administração, independentemente da atuação do legislador 

infraconstitucional. Ao agir para cumprir dispositivo autoexecutável da Constituição, nada impede que a 

Administração, para melhor organizar sua ação, estabeleça parâmetros normativos gerais e abstratos, ou seja, 

edite regulamentos. Os regulamentos editados nessa circunstância não terão conexão direta com nenhuma lei, 

mas tão somente com a Constituição”. (MENEZES  DE ALMEIDA, Fernando Dias. Atos administrativos 

normativos: algumas questões. In MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos do ato 

administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 226). 
205

 Posto que aparentemente desnecessário afirmar, por cautela, prefere-se frisar com clareza que nenhuma 

medida criada ou proposta pelo Ministério Público poderia ter conteúdo contra legem. Evidentemente, ao 

Ministério Público seria dado propor soluções de casos concretos ou de conflitos instaurados, sempre com 

respeito ao direito vigente. Ainda que possua o Ministério Público a prerrogativa de arguir a 

inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos, não poderia, a nosso ver, fora do âmbito judicial, 

reconhecer unilateralmente a inconstitucionalidade de leis e pretender impor tal entendimento à Administração 

Pública por meio de seus instrumentos de atuação extrajudicial. Apenas uma exceção parece passível de 
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Reafirmando o pensamento de que ao Ministério Público somente é dado instar a 

Administração a comportamentos que ela poderia (e deveria) espontaneamente adotar, nota-se 

que a solução da questão deve passar necessariamente pela análise da posição da 

Administração Pública em face de lei tida por inconstitucional. Nessa situação, em princípio, 

não poderia a Administração Pública, seja de ofício, seja instada pelo Ministério Público, 

prover atos para cumprimento dos ditames constitucionais, porque isso importaria em 

inevitável lesão ao princípio constitucional da separação de funções estatais. Veja-se ainda 

que não se trata propriamente de tutelar como fim último a competência constitucional do 

legislador, mas trata-se sim de manter postura de preservação de norma (separação de poderes 

ou funções) que é, em última análise, estruturante do próprio sistema jurídico posto. 

Desconsiderá-la equivale a subverter a ordem constitucional vigente, e subvertida a ordem 

constitucional, nada resta ao direito, entregue aí ao subjetivismo e à total incerteza
206

. 

A doutrina e a jurisprudência, aliás, invariavelmente reafirmam a impossibilidade de 

delegações de competências entre diferentes Poderes de Estado, fora das previsões (exceções) 

que a própria Constituição contém
207

. Se as normas constitucionais incidentes na hipótese à 

toda evidência põem os direitos em questão sob a avaliação, ponderação e delimitação prévia 

do Poder Legislativo, não se poderia considerar válido que a própria Administração, ainda que 

instada pelo Ministério Público, promovesse medidas quaisquer, não autorizadas em lei, 

sequer autorizadas genericamente pela própria Constituição Federal. 

                                                                                                                                                                                     
reconhecimento: a situação em que o Ministério Público propõe medida que, embora não contrarie 

expressamente disposição legal, dispõe sobre a mesma matéria tão somente para ampliar ou conferir maior grau 

de efetividade a direitos fundamentais tratados por normas constitucionais ou legais.   
206

 Não é unânime, contudo, o entendimento acima prestigiado. Binenbojm tem entendimento mais ousado sobre 

as possibilidades da Administração Pública: “A ideia de juridicidade administrativa, elaborada a partir da 

interpretação dos princípios e regras constitucionais, passa, destarte, a englobar o campo da legalidade 

administrativa, como um de seus princípios internos, mas não mais altaneiro e soberano como outrora. Isso 

significa que a atividade administrativa continua a realizar-se, via de regra, (i) segundo a lei, quando esta for 

constitucional (atividade secundum legem), (ii) mas pode encontrar fundamento direto na Constituição, 

independente ou para além da lei (atividade praeter legem), ou, eventualmente, (iii) legitimar-se perante o 

direito, ainda que contra a lei, porém com fulcro numa ponderação da legalidade com outros princípios 

constitucionais (atividade contra legem, mas com fundamento numa otimizada aplicação da Constituição)” 

(BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 143).  
207

 Nesse sentido, ver decisões do Supremo Tribunal Federal no RE 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, e no MS 

22.302, Rel. Min. Octávio Gallotti. Ver também, no mesmo sentido, a posição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2010. p. 357). 
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Nesses casos, como já referido, deve o Ministério Público abdicar de sua aptidão para 

o controle extrajudicial, ajuizando a ação cabível, com arguição incidental da 

inconstitucionalidade de que se cogita. Uma vez ajuizada a ação, a questão deverá, pois, ser 

decidida no âmbito do Poder Judiciário, já aí competente para dizer o direito em última 

instância e grau, bem como para bem delimitar o próprio provimento, se entender deva ele ser 

meramente declaratório da situação jurídica que demanda a atuação do legislador ou ainda 

injuntivo, de entrega ou provimento do direito subjetivo em questão. 

Observe-se, portanto, que a análise das hipóteses (b) e (c) demonstra que a questão 

aqui debatida passa também pela identificação da espécie de norma constitucional de que se 

trata, se autoaplicável ou não, se de eficácia plena e aplicabilidade imediata ou não
208

. 

A reflexão sobre as hipóteses acima abordadas se reveste de intensa relevância quando 

se estabelece seu cotejo com a disposição contida no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal: “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
209

. Em face, 
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 O aprofundamento do tema da classificação das normas constitucionais revela também muitas complexidades, 

sendo válido mencionar que a doutrina brasileira já formulou célebres classificações. Dentre as mais difundidas 

está aquela por Silva, adotada como ponto de partida para as análises aqui propostas: “As normas constitucionais 

de eficácia plena são as que receberam do constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata. 

Situam-se predominantemente entre os elementos orgânicos da constituição. Não necessitam de providência 

normativa ulterior para sua aplicação. Criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo 

exigíveis. (...) As normas constitucionais de eficácia contida também receberam do constituinte normatividade 

suficiente para reger os interesses de que cogitam. Mas preveem meios normativos (leis, conceitos genéricos 

etc.) não destinados a desenvolver sua aplicabilidade, mas, ao contrário, permitindo limitações à sua eficácia e 

aplicabilidade. Situam-se especialmente entre os elementos limitativos da constituição. Criam situações 

subjetivas de vantagem, caracterizadas como direitos subjetivos positivos. (...) As normas de eficácia limitada, 

em geral, não receberam do constituinte normatividade suficiente para sua aplicação, o qual deixou ao legislador 

ordinário a tarefa de completar a regulamentação da matéria nela traçada em princípio ou esquema. As de 

princípio institutivo encontram-se principalmente na parte orgânica da constituição, enquanto as de princípio 

programático compõem os elementos sócio-ideológicos que caracterizam as cartas magnas contemporâneas. 

Todas elas possuem eficácia ab-rogativa da legislação precedente incompatível e criam situações subjetivas 

simples e de interesse legítimo, bem como direito subjetivo negativo. Todas, enfim, geram situações subjetivas 

de vínculo” (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2002. p. 262).  
209

 Predomina o entendimento de que a referência no mencionado dispositivo constitucional a direitos e 

garantias fundamentais gera o efeito de se considerarem abrangidos no conceito todos os direitos civis, políticos 

e sociais, propositadamente tratados no âmbito do Título II do texto constitucional de 1988. Veja-se o 

entendimento de Cambi quanto à fundamentalidade dos direitos sociais: “Os direitos fundamentais sociais, 

previstos no art. 6º da CF (educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância e assistência aos desamparados), impõem obrigações de fazer ao Estado. Tais direitos 

abriram a possibilidade de transformação da sociedade a partir do direito” (CAMBI, Eduardo. 

Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 215). Ainda sobre os direitos sociais, Sarlet reafirma: “Neste sentido, 

percebe-se, desde logo, que o Constituinte não pretendeu, com certeza, excluir do âmbito do art. 5º, § 1º, de 

nossa Carta, os direitos políticos, de nacionalidade e os direitos sociais, cuja fundamentalidade – pelo menos no 
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pois, da disposição constitucional que atribui aos direitos fundamentais imediata 

aplicabilidade, incumbe aos poderes públicos a adoção de todas as medidas possíveis para 

atendimento aos direitos previstos na Constituição. 

Note-se ainda que, com relação aos chamados direitos de defesa, que exigem apenas a 

abstenção estatal para seu respeito, os entraves verificados ao reconhecimento e à efetiva 

garantia da eficácia de tais direitos são menores. Problema maior se dá quando se trata dos 

direitos de cunho social, que exigem, para sua satisfação, determinadas prestações positivas 

do Estado, sem as quais a enunciação constitucional se revela uma verdadeira falácia. Não 

obstante, a doutrina e a jurisprudência brasileiras vêm reconhecendo reiteradamente a 

aplicabilidade imediata das normas instituidoras dos direitos sociais, a despeito de se 

verificarem amplas discussões, que perpassam temas como o problema orçamentário, 

novamente a separação de poderes, os princípios da reserva do possível e do mínimo 

existencial, entre outros
210

. 

                                                                                                                                                                                     
sentido formal – parece inquestionável. Também não há como sustentar, no direito pátrio, a concepção lusitana 

(lá expressamente prevista na Constituição) de acordo com a qual a norma que consagra a aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais abrange apenas os direitos, liberdades e garantias (Título II da CRP) que, em 

princípio, correspondem aos direitos de defesa, excluindo deste regime reforçado (e não apenas quanto a este 

aspecto) os direitos econômicos, sociais e culturais do Título III da Constituição portuguesa. A toda evidência, a 

nossa Constituição não estabeleceu distinção desta natureza entre os direitos de liberdade e os direitos sociais, 

encontrando-se todas as categorias de direitos fundamentais sujeitas, em princípio, ao mesmo regime jurídico, o 

que também parece corresponder (ao menos no concernente ao disposto no artigo 5º, § 1º, da CF) ao 

entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 

fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. rev. atual. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 262-263). A opinião, no entanto, não é unânime. Parte da 

doutrina aponta a necessidade de se distinguirem espécies de direitos dentre os direitos ditos sociais, 

especialmente em função de suas características intrínsecas e da textualidade dos dispositivos constitucionais que 

os instituem: “Assim é que, estando o intérprete-aplicador diante de dispositivo constitucional alusivo a direitos 

fundamentais dessa natureza, composto em texto de caráter eminentemente finalístico e prospectivo (e não 

descritivo e retrospectivo), do qual não constem elementos suficientes para uma completa regulação da situação 

fática referida e em que assumam grande relevo os aspectos materiais envolvidos, deve concretizar a normas 

respectiva em termos que a situem como dependente de providências integrativas a cargo dos Poderes Públicos, 

vale dizer, como norma de eficácia programática (ou de princípio programático). Importa patentear, contudo, que 

nem todo direito fundamental socioeconômico decorre de norma constitucional programática, como se percebe 

pelas liberdades públicas de natureza social (direito de greve ou liberdade sindical) ou pelo elenco de direitos do 

trabalhador, do art. 7º da Carta de 1988, sendo a natureza do direito em causa apenas um elemento a ser 

considerado na interpretação do dispositivo-matriz. Todavia, no caso dos direitos sociais prestacionais em face 

do Poder Público, cabe ao intérprete o ônus argumentativo de demonstrar que o peso do elemento histórico deve 

ser sobrepujado, na espécie, pela textualidade do dispositivo-sede, claramente indicativo da plena eficácia do 

preceito” (RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 191-

192).  
210

 O acórdão de relatoria do Min. Humberto Martins explicita o posicionamento que vem prevalecendo na 

jurisprudência brasileira: “A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi 

profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em pró das liberdades públicas, para se 
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Desse modo, o tratamento de questões ligadas ao cumprimento de direitos e garantias 

fundamentais (aqui incluídos os de índole social) seria, em regra, possível, por se 

considerarem autoaplicáveis muitas das normas instituidoras de tais prerrogativas. 

Nesse sentido, poderia o Ministério Público, no âmbito extrajudicial, propor medidas 

ou soluções destinadas a tratar com isonomia e organicidade situações concretas futuras que 

envolvam o cumprimento de normas constitucionais instituidoras de direitos e garantias 

fundamentais, aí incluídos os chamados direitos sociais. 

Como já visto, no que se refere aos direitos fundamentais, mesmo aqueles 

considerados de índole social, a própria Constituição revela a intenção de dar eficácia plena e 

aplicabilidade imediata às suas normas instituidoras
211

, disso decorrendo que a interpretação 

sistemática dos dispositivos em que previstos tais direitos sempre deve levar a um raciocínio 

de máxima efetividade de tais direitos.  

De outro lado, a amplitude das possibilidades conferidas ao Ministério Público, em 

face da configuração atual da legalidade, conduz-nos à necessidade de se estabelecerem 

parâmetros minimamente seguros, aos quais a instituição deve respeito na definição das 

                                                                                                                                                                                     
tornar mais ativa com a missão de transformar a realidade social. Em decorrência, não só a administração pública 

recebeu a incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins 

constitucionalmente delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, como 

forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos objetivos constitucionais. 4. Seria uma distorção pensar 

que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos 

fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 

fundamentais. Com efeito, a correta interpretação do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve 

ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação do judiciário quando a administração pública atua dentro dos 

limites concedidos pela lei. Em casos excepcionais, quando a administração extrapola os limites da competência 

que lhe fora atribuída e age sem razão, ou fugindo da finalidade a qual estava vinculada, autorizado se encontra o 

Poder Judiciário a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada. 5. O indivíduo não pode exigir do 

estado prestações supérfluas, pois isto escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque 

com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal como foi formulado pela 

jurisprudência germânica. Por outro lado, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente 

decente não pode ser encarado como sem motivos, pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos 

principais do Estado Democrático de Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível não pode ser 

oposto ao princípio do mínimo existencial. 6. Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços 

públicos essenciais, dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não 

pode ser condicionado à conveniência política do administrador público. A omissão injustificada da 

administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da 

dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário” (STJ, REsp 1041197, Rel. Min. 

Humberto Martins) (grifos nossos). 
211

 Art. 5º, § 1º, da Constituição Federal. 
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soluções a propor, na negociação das medidas a efetivar, na identificação da interpretação 

jurídica a prevalecer. 

Os postulados, utilizada a expressão no sentido já referido neste texto, têm importante 

papel a cumprir na definição dos parâmetros adequados. 

  

3.4 Intervenção ministerial e os postulados 

 

É preciso sempre reafirmar e partir do pressuposto de que, no Estado Democrático de 

Direito, o princípio de atuação em conformidade com o direito vigente submete a todos, 

particulares e entes públicos, cidadãos e Estado. 

Veja-se, pois, que, se é verdade que a Administração Pública tem o dever de atuação 

conforme o direito, também se impõe tal norma fundamental ao próprio Ministério Público 

em sua atuação e, a fortiori, se exerce em determinada situação controle sobre a 

Administração Pública
212

. 

A própria atividade de controle exercida pelo Ministério Público deve, assim, ser 

pautada por normas balizadoras, cujo desrespeito geraria como consequência a invalidade dos 

atos controladores praticados pela instituição ministerial. 

Assim no campo político como no âmbito jurídico, a atribuição de poder gera dever ou 

responsabilidade em medida proporcional. Pois se é dado ao Ministério Público exercer uma 

série de atribuições constitucionais e legais que lhe deram patamar institucional diferenciado 
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 A arguta afirmação de Amaral e Guimarães merece reprodução: “É claro que o fato de agir o Ministério 

Público em nome de tão elevados interesses, com tão privilegiada disciplina constitucional, não lhe atribui poder 

absoluto, devendo sempre agir de acordo com o princípio do devido processo legal, tomado em seu aspecto 

material (CF, art. 5º, LIV), devendo ser observado que „privar da liberdade ou da propriedade não é 

simplesmente ilidi-las, mas também o é suspender ou sacrificar quaisquer atributos legítimos inerentes a uma ou 

outra‟. O ato que determina a expedição de uma notificação ou requisição viola a razoabilidade se deixa de 

apontar as razões de fato e de direito em que se fundamenta, desconsidera fatos já comprovados ou públicos e 

notórios, considera fatos ou provas inexistentes ou é desproporcional ao fim colimado” (AMARAL, Cynthia 

Pardo Andrade; GUIMARÃES, Daniel Serra Azul. Inquérito civil – poderes investigatórios e controle interno. 

In: SABELLA, Walter Paulo; DAL POZZO, Antônio Araldo Ferraz; BURLE FILHO, José Emmanuel (coord.). 

Ministério Público: vinte e cinco anos do novo perfil constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.   p. 

660-661). (grifos dos autores) 
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em nosso país, decorre disso que deve o órgão bem exercê-las, sob pena de sofrer sérias 

consequências por sua inaptidão. 

No âmbito jurídico, a consequência primordial seria a invalidade dos atos praticados, 

se ocorrer afronta aos princípios que devem reger a atuação ministerial.   

É nesse sentido que o presente trabalho pretende abordar os chamados postulados, tal 

como desenvolvidos na obra de HUMBERTO ÁVILA, os quais, a nosso ver, devem sempre 

nortear a atuação do Ministério Público, como atividade tipicamente jurídica que é.   

Segundo o autor: 

 

Os postulados funcionam diferentemente dos princípios e das regras. A uma, porque 

não se situam no mesmo nível: os princípios e as regras são normas objeto da 

aplicação; os postulados são normas que orientam a aplicação de outras. A duas, 

porque não possuem os mesmos destinatários: os princípios e as regras são 

primariamente dirigidos ao Poder Público e aos contribuintes; os postulados são 

frontalmente dirigidos ao intérprete e aplicador do Direito. A três, porque não se 

relacionam da mesma forma com outras normas: os princípios e as regras, até 

porque se situam no mesmo nível do objeto, implicam-se reciprocamente, quer de 

modo preliminarmente complementar (princípios), quer de modo preliminarmente 

decisivo (regras); os postulados, justamente porque se situam num metanível, 

orientam a aplicação dos princípios e das regras sem conflituosidade necessária com 

outras normas
213

. 

 

E segue distinguindo entre regras, princípios e postulados, afirmando que os 

postulados: 

 

(...) não são regras: não descrevem um comportamento (nem reservam poder, 

instituem procedimento ou estabelecem definições), não são cumpridos de modo 

integral e, muito menos, podem ser excluídos do ordenamento jurídico. Em vez 

disso, estabelecem diretrizes metódicas, em tudo e por tudo exigindo uma aplicação 

mais complexa que uma operação inicial ou final de subsunção. (...) os postulados 

não são princípios: eles não estabelecem um dever-ser ideal, não são cumpridos de 

maneira gradual e, muito menos, possuem peso móvel e circunstancial. Em vez 

disso, estabelecem diretrizes metódicas, com aplicação estruturante e constante 

relativamente a outras variáveis
214

. 
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 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª ed. ampl. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2011.  p. 134.  
214

 Idem, ibidem.  p. 135. 
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Identifica ainda, dentre os postulados, duas espécies distintas: os postulados 

hermenêuticos e os postulados normativos aplicativos. Os primeiros são normas utilizadas 

para compreensão interna e abstrata do ordenamento jurídico, podendo ainda funcionar para 

suportar tal ou qual interpretação/aplicação normativa. Menciona como exemplo o postulado 

da unidade do ordenamento jurídico e, como elementos deste, os postulados da coerência e 

da hierarquia das normas. Já a segunda espécie, dos postulados normativos aplicativos, é 

integrada pelas condições aplicadas para solucionar questões que surgem com a aplicação do 

Direito, especialmente para solucionar antinomias. Citam-se os exemplos da igualdade, da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição de excesso
215

. 

Com efeito, os chamados postulados
216

 devem incidir sobre a atividade do intérprete, 

de modo a norteá-la adequadamente, orientando decisões e práticas na aplicação do 

ordenamento. 

Assim ocorre com a coerência do sistema, com a hierarquia das normas jurídicas, com 

o postulado da razoabilidade etc
217

.  

Exempli gratia, ninguém duvida que se imponha ao Poder Público o dever de prover à 

população u m serviço educacional contínuo, universal e de qualidade. Também não há 

dúvida que tal direito assiste aos cidadãos em geral, impondo-se tal dever à Administração 

desde logo. Seria válido, assim, que o Ministério Público colhesse compromisso de 

ajustamento de conduta do Poder Público Municipal, estabelecendo prazos de até dois, três, 

quatro anos, para universalização do acesso às creches em determinado município? Não 
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  ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª ed. ampl. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2011. p. 135-191. 
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 Alguns deles já há tempos nomeados pela doutrina como critérios ou cânones de interpretação e aplicação do 

direito (nesse sentido, GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 4ª 

ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 191). 
217

 A nosso ver, é possível cogitar de normas, tidas por princípios jurídicos, as quais se revelam, em 

determinadas situações, verdadeiros postulados. Cite-se, como exemplo, a norma que impõe a proteção à 

confiança legítima. Ela pode (e deve) influenciar significativamente decisões sobre aplicar ou não outras normas 

jurídicas, invalidar ou não atos ilegais etc. Pense-se na aplicação prática de tal norma, a influenciar a decisão do 

membro do Ministério Público ou da instituição como um todo sobre o posicionamento a adotar ou a alterar em 

face uma nova lei vigente ou em face de casos repetidas vezes apresentados. Por certo, a necessidade de atender 

também ao valor da segurança jurídica e de seu consectário de proteção à confiança deve nortear a 

interpretação/aplicação que se faça do direito vigente. É possível cogitar da proteção à confiança como norma-

princípio, embora seja também possível observá-la sob a perspectiva de um postulado, como norma situada em 

um metanível, dirigida ao intérprete. 
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estaria o Ministério Público dispondo de interesses indisponíveis? A nosso ver, a resposta à 

primeira questão deve ser positiva e a resposta à segunda indagação deve ser negativa. 

O acordo estabelecido, no exemplo citado, diz respeito tão somente à forma de 

cumprimento do direito vigente e não constitui propriamente disposição de direitos. Além 

disso, considere-se que ao Ministério Público é atribuído o dever de bem curar das situações 

que lhe são apresentadas. É certo assim que questões como a situação financeira do poder 

público, os limites orçamentários existentes, a demanda comprovada pelo serviço de que se 

cuida, todos esses aspectos devem ser devidamente avaliados pelo Parquet, de modo que a 

decisão ou solução que se proponha, ao equacionar todas as questões mencionadas, o faça de 

modo a atender aos postulados de razoabilidade, proporcionalidade, fundamentação coerente 

etc. 

Do mesmo modo, com relação aos postulados da unidade do ordenamento jurídico, da 

coerência e da hierarquia das normas, vê-se claramente que constituem exigências que 

incidirão fortemente sobre a necessidade de adequada fundamentação dos atos ministeriais. 

A própria Constituição Federal traz a expressa exigência de fundamentação das 

manifestações do Ministério Público (art. 129, VIII). 

Por óbvio, a motivação que se exige deve ser adequada e proferida de acordo com os 

mencionados postulados, sob pena de se revelar inválida, ou porque inócua (arremedo de 

motivação) ou ainda por se apresentar como prova da própria violação da coerência do 

sistema jurídico, em caso de não atendimento aos mencionados postulados.  

De todo modo, é notável a relevância dos postulados para o balizamento da atuação do 

Ministério Público, notadamente porque constituem normas jurídicas dirigidas ao 

intérprete/aplicador do direito, numa realidade normativa que se revela difusa, por vezes 

confusa, a exigir do aplicador hábil sensibilidade para dar adequada solução a cada caso.  
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3.5 Discricionariedade administrativa e discricionariedade do membro do Ministério 

Público 

 

A mesma preocupação que sempre se revelou válida no estabelecimento de limites 

para o controle judicial da Administração Pública apresenta-se relevante também quando se 

pensa no controle da função administrativa do Estado pelo Ministério Público. 

Observe-se que as teorias jurídicas desenvolvidas para evitar uma interferência 

indevida do Poder Judiciário em relação à Administração Pública também devem ser 

pensadas e eventualmente repensadas para que cumpram a mesma função com relação ao 

Ministério Público e o pretenso controle que exerce sobre a Administração. 

Das teorias desenvolvidas, cumpre citar de modo especial o instituto jurídico-teórico 

do mérito do ato administrativo. Oriundo do direito administrativo italiano, mencionado 

instituto pode ser definido como um núcleo existente nos atos discricionários que se apresenta 

como intangível ou inatingível pelo Juiz. 

Tal núcleo é, por certo, constituído justamente pelo juízo de conveniência e 

oportunidade que o administrador público exerce em determinados casos, sempre para tanto 

autorizado pelo direito vigente. 

Se é assim, não seria dado ao Juiz ingressar de modo decisivo no chamado mérito do 

ato, já que constituído ele pelo espaço de decisão validamente conferido pela própria lei ao 

administrador público. 

Realizada a escolha discricionária e recaindo ela sobre uma alternativa que se 

considere juridicamente válida, não há que se pretender sua revisão judicial, justamente 

porque não é dado ao Juiz substituir a discricionariedade do administrador público pela sua 

discricionariedade pessoal. 

O mesmo raciocínio se aplica ao membro do Ministério Público, no momento em que 

este exerce controle sobre atos da Administração Pública. A ele não é dado obviamente 

pretender exercer a discricionariedade administrativa em lugar do agente público legalmente 

competente para a prática do ato. A ele não é conferido o poder de impor à Administração 

Pública a sua escolha discricionária. 
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De outro lado, não se pode perder de vista que, como já ressaltado no capítulo I deste 

trabalho, o caráter dinâmico do direito confere também certa dinamicidade aos contornos da 

própria atividade de controle e, como se tem verificado nas últimas décadas, isso vem 

causando forte ampliação dos aspectos sobre os quais se exerce controle de legalidade dos 

atos da Administração. 

Cada vez mais se apresenta reduzido o campo do que se pode considerar mérito da 

atuação administrativa, seja pelo aperfeiçoamento do próprio ordenamento jurídico, seja pela 

evolução progressiva da ciência do direito. 

Resta considerar, assim, como definição razoável do que seja mérito do ato e, por 

conseguinte, do que seja espaço protegido da interferência judicial (ou do Ministério Público), 

tão somente a escolha discricionária feita pelo administrador, sempre com observância e 

respeito às alternativas que a própria lei lhe confere, sendo, portanto, todas elas juridicamente 

válidas. 

Transferindo tal raciocínio para a análise do controle exercido pelo Ministério Público 

em relação à função administrativa, mostra-se imprescindível afirmar que, assim como ocorre 

com relação ao controle judicial, ao Ministério Público somente é conferida a prerrogativa de 

exercer controle de legalidade
218

 da atuação da Administração Pública, não se admitindo que 

possa o Parquet pretender assumir a posição de administrador e formular escolhas 

discricionárias para as quais não foi validamente investido de poder. 

Vê-se, pois, que o juízo exercido pelo Ministério Público, ao efetuar controle sobre a 

Administração Pública, revela-se um juízo de legalidade ou de conformidade com o direito
219

. 
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 Entendida a expressão como validade, juridicidade, licitude ou conformidade com o direito. 
219

 Grau distingue a interpretação jurídica da discricionariedade, negando, portanto, que exista esta última no 

âmbito judicial: “Interpretar o direito é formular juízos de legalidade, ao passo que a discricionariedade é 

exercitada mediante a formulação de juízos de oportunidade. Juízo de legalidade é atuação no campo da 

prudência, que o intérprete autêntico desenvolve contido pelo texto. Ao contrário, o juízo de oportunidade 

comporta uma opção entre indiferentes jurídicos, procedida subjetivamente pelo agente. Uma e outra são 

praticadas em distintos planos lógicos” (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a 

interpretação/aplicação do direito e os princípios. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 115. grifos do autor). 

Evidentemente, a correção técnica de tal distinção não é capaz de eximi-la de sérias dificuldades práticas. Ao 

menos duas: quem desenvolve juízo de legalidade é também um sujeito, a formular juízos, embora tecnicamente 

orientados, subjetivamente influenciados; o texto que limita a interpretação jurídica é, via de regra, amplo, 

indeterminado, permitindo várias possibilidades interpretativas.     
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Ainda que tal afirmação não resolva todos os problemas decorrentes da análise de 

situações fáticas que apresentam certa complexidade, é o ponto de partida para que não se 

arvore o Ministério Público na atabalhoada tentativa de se subtrair ao administrador, função 

para a qual a instituição não é constitucionalmente vocacionada. 

Não se olvide, porém, que há quem identifique certa margem de discricionariedade no 

âmbito da garantia de independência funcional do Ministério Público
220

. A garantia que 

possui o membro do Ministério Público de avaliar e interpretar determinados fatos e normas 

postos sob sua análise funcionaria para ele como verdadeira discricionariedade, a representar 

a existência de alternativas, opções, todas válidas perante o direito vigente. 

A nosso ver, o tema comporta distinções e esclarecimentos, os quais, embora tênues, 

são imprescindíveis ao tratamento adequado das diversas questões que se possam apresentar. 

A discricionariedade, como já repetidas vezes definida, constitui certo espaço, margem 

de decisão dada pelo direito ao agente público, o qual poderia, em face de determinada 

situação concreta, adotar uma de duas ou mais alternativas, todas juridicamente válidas em 

princípio. É possível, pois, que no exercício das atribuições ministeriais surjam situações ou 

momentos em que se vislumbre a característica da discricionariedade. Ou, ao menos, é 

possível vislumbrar certos aspectos discricionários na atividade-fim do Ministério Público.  

A decisão sobre a condução de determinado inquérito, sobre o exato momento de 

propositura de uma ação, sobre a pertinência de se tentar ou não um acordo em determinado 

caso, não nega que possa haver nessas situações alguma margem de discricionariedade. Não 

se olvide, porém, que a discricionariedade que se encontre na atuação do Ministério Público 
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 Observe-se o pensamento de Ribeiro: “A discricionariedade nas atribuições do Ministério Público faz-se 

presente quando, diante do caso concreto, é dado ao membro do Parquet a possibilidade de apreciar a 

circunstância fática que lhe impõe a atuação, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma 

entre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. Essa discricionariedade pode decorrer, numa primeira 

observação, do próprio princípio da independência funcional. Quando o membro do Ministério Público, em uma 

promotoria única de uma cidade do interior do Brasil, instaura ou deixa de instaurar inquérito civil público para 

apurar um ou outro fato, houve uma inflexão de discricionariedade. Poderia, diante daquela circunstância, 

notificar os envolvidos para tentar um acordo cujo conciliador seria o próprio Ministério Público. Poderia 

também expedir uma recomendação, mas optou-se pela instauração de inquérito civil. Quando se instaura um 

inquérito para apurar determinado fato coletivamente relevante em detrimento de outro igualmente relevante, ou 

quando se ajuizar ação civil pública ao invés de tentar, antes, solucionar a questão com ajustamento de condutas, 

conciliações ou recomendações, está o Ministério Público exercendo atribuição discricionária” (RIBEIRO, 

Carlos Vinícius Alves. Funções Administrativas e Discricionárias do Ministério Público. In: RIBEIRO, Carlos 

Vinícius Alves (org.). Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 

2010. p. 343).    
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será sempre extremamente regrada, seja pelo conjunto de princípios constitucionais impostos 

a todo e qualquer agente público, seja pelo rigoroso regramento vigente na instituição. 

Já a garantia da independência funcional constitui instituto distinto. Trata-se da 

proteção que a Constituição confere a cada caso concreto a ser tratado pelo Ministério 

Público, entregando sua análise e solução ao membro do Ministério Público legalmente 

competente para sua avaliação. Este, por sua vez, deve avaliar e decidir o caso de maneira 

independente, isto é, sem interferências de outros membros, da Administração Superior da 

instituição ou ainda de outros órgãos e pessoas alheios à estrutura do Ministério Público. Por 

óbvio, a independência funcional tem íntima relação com a ideia de discricionariedade na 

atuação do Parquet. São, porém, normas distintas, as quais podem incidir concomitantemente 

na atividade ministerial, a depender da hipótese cogitada. 

O tema da independência funcional voltará a ser tratado no item 5.3. 
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CAPÍTULO IV - EFEITOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CONTROLE SOBRE A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

4.1 Consensualidade das soluções propostas pelo Ministério Público 

 

O entendimento dos efeitos jurídicos da atividade de controle do Ministério Público 

sobre a Administração Pública deve levar em consideração um importante aspecto: a 

consensualidade.  

Note-se bem: privilegiando-se aqui os dois instrumentos que se entendem como mais 

importantes no exercício do controle da Administração Pública pelo Ministério Público (o 

compromisso de ajustamento de conduta e a recomendação), tem-se que a intervenção 

ministerial somente se efetiva plenamente com o concurso da própria Administração, sendo, 

pois, característica do controle a consensualidade. 

Ora, no caso dos compromissos de ajustamento de conduta, o instrumento sequer se 

aperfeiçoa sem a manifestação de vontade por parte dos representantes da pessoa jurídica em 

questão. 

O compromisso de ajustamento de conduta tem a consensualidade em sua natureza 

intrínseca, não havendo que se cogitar de formulação coativa do instrumento, sob pena de se 

considerá-lo nulo, por vício em sua formação
221

. 

Por sua vez, o instrumento da recomendação, como já anteriormente afirmado, não 

possui caráter vinculativo, não sendo possível que o Ministério Público, em caso de 

descumprimento da recomendação, faça atuar o sistema jurídico, com direta e imediata 

aplicação de sanção à Administração ou ao administrador. 
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 Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao anular compromisso de ajustamento de conduta 

firmado perante o Ministério Público (REsp. nº 802.060 – RS, Rel. Min. Luiz Fux). Na ocasião frisou-se que “o 

Termo de Ajustamento, por força de lei, encerra transação para cuja validade é imprescindível a presença dos 

elementos mínimos de existência, validade e eficácia à caracterização deste negócio jurídico. (...) 

Consectariamente, é nulo o título subjacente ao termo de ajustamento de conduta cujas obrigações não foram 

livremente pactuadas (...)”.   
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É necessário o recurso ao Poder Judiciário, para o fim de compelir a Administração ao 

comportamento anteriormente recomendado. 

Disso decorre que, se atendida a recomendação, há naturalmente a inserção de um 

elemento de vontade da Administração, o que traz para a figura da recomendação também a 

ideia de consensualidade. 

A Administração Pública acata a recomendação ministerial manifestando assim sua 

vontade de agir em consonância com o recomendado, do que resulta uma convergência de 

vontades. 

A consensualidade é imprescindível porque não é dada ao Ministério Público a 

possibilidade de aplicação direta e imediata de soluções e sanções legais, a não ser pela 

concordância do interessado e/ou pelo concurso do Poder Judiciário. 

Essa é a característica que também se poderia nomear como não definitividade da 

manifestação ministerial, entendida como a perene possibilidade de revisão judicial de suas 

manifestações e atos. 

Nesse sentido, é possível dizer que o Ministério Público, embora exerça espécie de 

controle sobre a Administração Pública, somente pode atingir os resultados concretos 

eventualmente almejados, por duas vias: 

- sem o concurso do Poder Judiciário, desde que haja a ação voluntária da 

Administração Pública, no sentido indicado pelo Parquet; 

- com o recurso ao Poder Judiciário, por meio dos instrumentos postos a seu dispor 

pela Constituição e pela legislação processual. 

Essa análise poderia, em princípio, aparentar ou mesmo significar um capitis 

diminutio para a instituição Ministério Público.  

Segundo nossa perspectiva, porém, ocorre o inverso. 

A afirmação acerca da consensualidade como elemento presente no controle 

extrajudicial que o Ministério Público exerce sobre a Administração Pública torna possível 

afirmar que, dentro dos padrões e limites traçados na Constituição Federal, ao Ministério 

Público são conferidas amplas possibilidades interpretativas, para que se atinja o efetivo 
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cumprimento do direito vigente e a real implementação dos valores privilegiados pela 

Constituição. 

Não se olvide que o elemento da consensualidade vem sendo extremamente valorizado 

nos últimos tempos no âmbito do direito público, sendo objeto de aprofundadas reflexões
222

. 

Ademais, vale lembrar a corrente ideia de que a decisão que considera também o 

ponto de vista do suposto transgressor da norma tende a obter no futuro maior grau de 

efetividade, pelo cumprimento espontâneo do que fora acordado: 

 

A participação na formação da decisão daqueles que por ela se obrigarão é uma nota 

relevante para o sucesso dessa justiça consensual. O transgressor ou iminente 

transgressor tem necessariamente seu ponto de vista considerado na elaboração das 

cláusulas do ajuste, o que pode ser fundamental para que não venha a descumpri-lo. 

Ao reconhecer que deve assumir tais obrigações, de forma espontânea e sem uma 

ordem de autoridade, o sistema o admite na formulação do compromisso, ainda que 

a margem de conformação da justa forma de conciliação seja pequena, devido às 

características já anotadas da tutela desse direitos
223

.    

 

A característica consensual do compromisso de ajustamento de conduta, da 

recomendação e de outros instrumentos que possam ser atribuídos ao Parquet no âmbito 

extrajudicial é, por certo, relevante sob a perspectiva da natureza democrática das soluções e 

eficácia das medidas aplicadas. 
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 As afirmações de Menezes de Almeida comprovam essa tendência: “Nesse sentido, a Administração 

consensual, notadamente por suas virtudes democráticas, pode até mesmo exercer uma função de recuperação de 

valores cívicos e da dimensão coletiva da ação dos indivíduos em sociedade, melhor os envolvendo nos assuntos 

da Administração e do Estado” (MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Súmula do Supremo Tribunal 

Federal: natureza e interpretação. In Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 57, p. 349, 2006); “Das 

várias modulações possíveis de relações contratuais com a administração, chama mais atenção, quanto à garantia 

de segurança, aquela que envolve a substituição do poder unilateral da administração por um acordo” 

(MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Formação da Teoria do Direito Administrativo no Brasil. Tese 

apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para concurso público ao cargo de Professor 

Titular - área de Direito Administrativo. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013. p. 

392). Moreira Neto também realça a consensualidade no panorama atual do direito administrativo: “A 

consensualidade, por certo, não estará destinada a substituir as formas tradicionais de ação imperativa do Estado, 

mas, sem dúvida, já representa uma mudança substancial em suas modalidades de atuação, prestigiando o que 

hoje, embora com certa impropriedade terminológica, se vem denominando de parceria com a sociedade” 

(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Globalização e o Direito Administrativo. In: MOREIRA NETO, 

Diogo Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003. p. 560.  grifo do autor).   
223

 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e compromisso de ajustamento de conduta: teoria e prática. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 131. 
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Não obstante, a consensualidade deve sempre ser conciliada com o rígido regime 

jurídico imposto à atuação do Ministério Público, assim como aos outros órgãos e agentes 

públicos. 

É necessário ressaltar que a indisponibilidade caracterizadora dos interesses públicos 

impõe-se gravemente na atuação do Parquet, de modo que não é dado à instituição negociar 

medidas e/ou soluções que não se encontrem positivadas ou ao menos genericamente 

fundamentadas no ordenamento vigente, em especial na Constituição. 

Ademais, como órgão que exerce função pública, incumbe ao Ministério Público 

perseguir a vontade do sujeito a que está indiretamente submetido (dever de perseguir 

finalidade estabelecida pela vontade de outrem). Em nosso sistema, o sujeito, o povo, a 

vontade, a Constituição. 

      

4.2 Reflexos da atividade de controle ministerial extrajudicial da Administração Pública 

para outros órgãos de controle (órgãos de controle interno, Poder Judiciário, Poder 

Legislativo, Tribunal de Contas) 

 

Sobre a atuação do Ministério Público no âmbito extrajudicial, em especial quando 

esta se revele exercício de controle da Administração Pública, há que se investigar ainda se tal 

atividade produz efeitos jurídicos com relação a outros órgãos de controle. 

Indaga-se: como os demais órgãos de controle podem e devem avaliar condutas da 

Administração Pública que estejam fundadas em propostas ou medidas adotadas pelo 

Ministério Público em compromissos de ajustamento de conduta, recomendações ou outros 

instrumentos extrajudiciais? 

A nosso ver, a análise do tema deve considerar especialmente o disposto no art. 129, § 

1º, da Constituição Federal: “§ 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”. 
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Além disso, há que se considerar ainda a revisibilidade judicial das medidas e 

propostas implementadas pelo Ministério Público, tema abordado no item seguinte. 

A leitura do dispositivo constitucional apontado e sua aplicação ao tema do controle 

da Administração Pública, assim como a característica da revisibilidade judicial das medidas 

adotadas pelo Parquet, levam à conclusão no sentido de que, como regra, a atuação do 

Ministério Público não tem o condão de vincular a apreciação dos demais órgãos de controle. 

Havendo, com relação aos órgãos de controle, atribuições legalmente delimitadas e 

certa autonomia na definição de entendimentos e comportamentos, não se poderia cogitar que 

o posicionamento adotado pelo Ministério Público vinculasse a ação dos demais órgãos. 

Note-se, porém, que a posição dos órgãos referidos no título deste item difere 

sensivelmente, a depender da posição jurídica de cada órgão. Explica-se, abordando 

especificamente cada um dos órgãos de controle mencionados. 

Os órgãos de controle interno que integrem pessoa jurídica que tenha acatado 

determinada medida adotada pelo Ministério Público devem, em princípio, adotar a mesma 

postura jurídica, sob pena de acarretarem reflexamente o próprio descumprimento da medida 

proposta (recomendação ou compromisso de ajustamento de conduta). 

O Poder Legislativo, considerado em sua função de controle político do Poder 

Executivo, apresenta absoluta independência em relação às decisões do Ministério Público 

adotadas no âmbito extrajudicial. 

Os Tribunais de Contas, por sua vez, também estão naturalmente desvinculados do 

posicionamento ministerial e, como órgãos autônomos e auxiliares do Poder Legislativo na 

função de controle, têm absoluta autonomia na definição de seus entendimentos. 

Finalmente, o Poder Judiciário evidentemente não se vincula por decisão de quaisquer 

outros poderes ou órgãos do Estado, dada sua condição de guardião último do direito vigente. 

Incumbido de dizer o direito com definitividade e de prestar a tutela a direitos subjetivos em 

toda e qualquer situação (art. 5º, XXXV), o Poder Judiciário não pode encontrar obstáculos a 

tal missão constitucional na atuação de outros órgãos estatais. Ademais, ao Poder Judiciário é 

dado tanto conhecer da questão da legalidade do comportamento administrativo controlado 

pelo Parquet, bem como avaliar a licitude da própria atuação ministerial. 
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Não obstante, tais constatações não reduzem a importância do controle realizado pelo 

Ministério Público no âmbito extrajudicial. Por certo, os atos praticados pelo Ministério 

Público produzem importantes efeitos, os quais, ainda que reflexamente, influenciarão 

eventual manifestação posterior de outros poderes e órgãos
224

. 

   

4.3 Revisibilidade judicial da solução ministerial e obediência a postulados 

 

Há ainda um aspecto a considerar no que se refere aos efeitos da atividade 

controladora do Ministério Público sobre a Administração Pública, qual seja o da 

revisibilidade das soluções propostas pelo Ministério Público no âmbito extrajudicial. 

Note-se que, nesse aspecto, a atuação ministerial se revela como atividade de natureza 

verdadeiramente administrativa, no sentido de que estará sempre sujeita à possibilidade de 

revisão judicial das medidas adotadas. 

Nesse sentido, a atividade extrajudicial do Ministério Público no controle da 

Administração Pública é não definitiva, sempre havendo a possibilidade de qualquer 

interessado provocar sua análise judicial
225

. 

Isso é decorrência natural do disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

institui o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, princípio fundamental de nosso 

sistema jurídico. Observe-se que a mesma norma representa para o direito administrativo a 

adoção do chamado sistema administrativo judiciário, inglês ou de jurisdição única
226

. 

Por certo, a assim dita revisibilidade das manifestações ministeriais produz 

consequências em relação à interpretação dos próprios poderes do Ministério Público e à 

posição do interessado submetido à atuação do Parquet. 
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 O tema já foi abordado por ocasião da análise do instrumento recomendação (Capítulo II, item 12, subitem 

iv). 
225

 Aliás, a ocorrência de controle judicial sobre a atuação do Ministério Público nesta seara acarretaria o 

controle de legalidade (conformidade com o direito) da ação ministerial, assim como eventualmente propiciaria 

nova análise sobre a licitude do comportamento da Administração Pública inicialmente controlada. 
226

 Neste sistema, é o Poder Judiciário quem soluciona todos os conflitos com definitividade, ainda que a 

Administração Pública seja parte ou interessada. Com isso, o próprio Poder Judiciário é a instituição que pode 

definitivamente apreciar a legalidade da atuação administrativa do Estado. Tal regime se opõe ao chamado 

sistema administrativo francês ou do contencioso administrativo, em que há órgãos na própria estrutura da 

Administração incumbidos do julgamento de matéria administrativa. Como indica a própria denominação, o 

exemplo clássico deste último é o da França, em que se criou já nos anos seguintes à Revolução de 1789 do 

célebre órgão julgador chamado Conselho de Estado.     
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Nesse sentido, pode o interessado, e a própria Administração Pública como tal, adotar 

medidas judiciais, com vistas a propiciar o reexame da legalidade da própria atuação do 

Ministério Público. 

Por vias como as do mandado de segurança, de ações declaratórias ou mesmo outros 

instrumentos processuais, pode a pessoa interessada pugnar por provimento judicial que 

aponte a incorreção da intervenção ministerial, a qual se pretendia inicialmente controladora 

da Administração Pública. 

Com efeito, se é dado ao Parquet avaliar e adotar medidas para correção do 

comportamento da Administração, há que se frisar que os atos praticados pela instituição no 

âmbito dessa atividade podem sofrer controle posterior de legalidade pelo Judiciário. 

Exemplifique-se: um determinado compromisso de ajustamento de conduta firmado 

pela Administração Pública perante o Ministério Público poderia ser anulado pelo Poder 

Judiciário, em ação própria, em que se reconhecesse a existência de vícios do ato firmado; o 

Poder Judiciário poderia, no âmbito de determinada ação judicial, declarar expressamente que 

a Administração não tem determinado dever ou não deve adotar determinada postura, muito 

embora tenha havido recomendação ministerial no sentido inverso; ao Poder Judiciário seria 

dado anular ou sustar efeitos de notificações e/ou requisições do Ministério Público, caso 

houvesse provocação para tanto. 

Observe-se, porém, que a análise judicial sobre os atos extrajudiciais praticados pelo 

Ministério Público deve ser parcimoniosa e limitada à avaliação de sua legalidade, sob pena 

de estar aí o Judiciário obstando indevidamente o exercício das funções do Parquet, 

prejudicando reflexamente o próprio interesse social, que tem na instituição seu mais atuante 

defensor.   

Evidentemente, a avaliação da obediência aos postulados hermenêuticos e normativos 

integra as possibilidades de controle judicial sobre a atuação do Ministério Público. Desse 

modo, a obediência aos postulados por parte do Ministério Público tem por efeito também 

resguardar os atos praticados de uma indesejada necessidade de correção de rumos, agora do 

Parquet, pelo Judiciário. 
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CAPÍTULO V – PERSPECTIVAS CORRELATAS 

 

5.1 O Ministério Público como instituição política e juridicamente responsável 

 

Reconhecer a destacada posição institucional dada ao Ministério Público pela 

Constituição Federal de 1988 significa, em consequência, atribuir ao órgão sérias 

responsabilidades na condução de seus trabalhos e no bom exercício das prerrogativas que lhe 

foram conferidas. 

É natural também que, à medida que a população brasileira aperfeiçoa suas noções 

sobre as formas de exercício de direitos ligados à cidadania, aumenta a demanda pelas 

atividades do Ministério Público e se incrementa a cobrança popular acerca das 

responsabilidades do órgão. 

A noção ampla de legalidade, já desenvolvida no Capítulo I deste estudo, atende antes 

de mais nada aos valores eleitos constitucionalmente como prevalentes ou prioritários na 

condução da República Brasileira. 

Desse modo, ao Ministério Público da atualidade não basta, como no passado bastou, 

promover a estrita aplicação da lei vigente, sem atentar para os reais efeitos sociais de tal 

exercício. 

Incumbe ao Ministério Público desempenhar de maneira ativa e altiva suas funções 

institucionais, pautado pelas macrofinalidades estabelecidas no caput do art. 127 da 

Constituição Federal, sempre com vistas a promover efetivas mudanças sociais, em busca dos 

objetivos fundamentais traçados no art. 3º da mesma carta. 

A despeito de poder aparentar mera mudança de retórica, o raciocínio exposto tem 

grande relevância e acarreta profundas alterações na postura institucional adotada pelo 

Ministério Público e no modo como a instituição lida com o direito vigente e os demais 

poderes e órgãos do Estado. 

É frequente, aliás, a constatação de que, na busca da solução de determinadas mazelas 

sociais, a atuação do Ministério Público nos padrões tradicionais, de responsabilização de 
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terceiros ou mesmo do Poder Público pela omissão ou pelo descumprimento da legislação, 

não tem alcançado resultados satisfatórios
227

. 

Isso se deve muito provavelmente à complexidade dos problemas sociais, os quais 

estão longe de ter solução em um único e salvador ato jurídico, seja uma medida liminar, uma 

sentença, uma lei ou qualquer outro ato reconhecidamente relevante no sistema jurídico. 

De modo geral, nota-se que aos complexos problemas sociais somente é possível dar 

razoáveis soluções na medida em que se reúnem diversos atores públicos e/ou privados 

interessados na solução, todos contribuindo para a melhoria da situação apresentada. Isso tem 

se verificado invariavelmente em diversos temas. 

Estas considerações também têm sua relação com a relevância dada nos últimos anos 

ao conceito de políticas públicas. O Estado deve planejar sua atuação e adotar um longo 

caminho, em que se traçam objetivos, métodos, meios, agentes, tudo a convergir para a 

promoção de direitos dos cidadãos. 

No panorama exposto, o Ministério Público pode dar importante contribuição, 

notadamente por sua experiência pretérita no tratamento de temas sociais variados, pelos 

instrumentos constitucionais e legais que tem a seu dispor e ainda pela formação profissional 

de seus membros.  

Nesse sentido, Rodrigues expõe: 

 

A cotidiana defesa dos direitos transindividuais permite ao Minsitério Público dar 

importantes contribuições para a Administração Pública, de modo a que essa possa 

atingir melhor os seus objetivos. A promoção de políticas públicas, como já dito em 

item precedente, pode ser um importante meio de solução e prevenção de conflitos 

de natureza transindividual. Para o exercício dessa função o Ministério Público deve 

se demitir do ranço de acusador e compreender que, em muitos casos, a proteção do 

direito transindividual demanda uma complexa conjugação de esforços, porque as 

causas de seu desrespeito vão muito além da responsabilidade dos administradores 
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 Isso já era sentido logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a inadequação da atuação do 

Parquet com relação aos complexos problemas que a sociedade enfrenta se mostra realçada no que toca à 

chamada função de fiscal da lei: “A Constituição Federal de 1988 conferiu novo perfil institucional ao 

Ministério Público. Com base na própria análise do texto constitucional, pode-se perceber que promotor de 

justiça passou a definir-se fundamentalmente por suas atribuições como órgão agente em favor dos interesses 

sociais. Nesse sentido, tornou-se uma espécie de ombudsman não eleito da sociedade brasileira. (...) Certo é, 

igualmente, a existência de um descompasso entre este novo perfil de órgão agente em favor dos interesses 

sociais e públicos e as atribuições tradicionais de pareceristas em feitos em que estavam em questão interesses 

eminentemente individuais, ainda que considerados por lei como indisponíveis (o que poderia igualmente ser 

questionado, como, por exemplo, os interesses ligados á área de família, sucessões etc.)” (MACEDO JÚNIOR, 

Ronaldo Porto. Evolução Institucional do Ministério Público Brasileiro. In: FERRAZ, Antônio Augusto Mello 

de Camargo. Ministério Público: instituição e processo. São Paulo: Atlas, 1999.  p. 52. grifos nossos). 
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de ocasião. Deve ser evitado, contudo, o risco de o Ministério Público assumir 

qualquer compromisso político que menoscabe sua isenção na defesa do 

ordenamento jurídico
228

. 

 

Evidentemente, tão logo o Ministério Público se lance de maneira renovada, em 

campos desconhecidos e complexos, deve adotar as cautelas necessárias, pois que será 

cobrado por sua atuação, seja ele por qual método se empregar. 

Contudo, o receio da responsabilidade política por sua atuação não deve conduzir o 

Ministério Público à inércia ou ao apego aos métodos tradicionais, sob pena de permanecer a 

instituição em um modelo flagrantemente inapto a atender às necessidades de seu tempo. 

Deve a instituição agir na busca permanente de métodos de atuação amais adequados 

ao atendimento dos interesses sociais a que deve proteção, ciente da responsabilidade política 

advinda de sua conformação constitucional. 

Do mesmo modo, ao Ministério Público incumbe também a adoção de cautelas com 

vistas a desempenhar sempre uma atuação reta e eficaz. Diz-se atuação reta para designar 

aquela desenvolvida com observância de todas as regras e princípios aplicáveis, assim como 

dos postulados já referidos neste trabalho, de maneira que não se possam apontar ilegalidades 

ou vícios nos atos praticados. Diz-se atuação eficaz para designar aquela que atinge de fato os 

objetivos almejados. 

De fato, a responsabilidade política (ou mesmo a responsabilidade jurídica) que se 

pretenda imputar ao Ministério Público dependerá e terá sua medida definida exatamente pela 

retidão e pela eficácia da atuação da instituição
229

. 

   

 

                                                           
228

 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e compromisso de ajustamento de conduta: teoria e prática. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002.  p. 91. 
229

 Note-se que parte da doutrina defende de modo enfático a necessidade de responsabilização civil do Estado 

tanto pela atuação ilícita do Parquet (atuação ímproba ou ilegal) quanto pela atuação lícita que vier a causar 

danos a terceiros (ação regularmente ajuizada, mas julgada improcedente) (nesse sentido, DALLARI, Adilson 

Abreu. Autonomia e Responsabilidade do Ministério Público. In: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (org.). 

Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. p. 43-61). 
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5.2 Interdisciplinaridade, estruturação dos órgãos e formação dos membros do 

Ministério Público 

 

As conclusões do presente estudo, no sentido de que o Ministério Público tema 

prerrogativa de exercer controle da administração pública e acaba por fazê-lo com amplas 

possibilidades, levam à reflexão acerca da aptidão do órgão e de seus membros para bem 

cumprir mencionada função. 

Estabelecida a possibilidade de exercício do controle no âmbito extrajudicial e dada a 

variada gama de atribuições que a legislação vem conferindo ao Ministério Público nas duas 

últimas décadas, resta inevitável que os membros do Parquet tenham de lidar com um sem 

número de temas, muitos dos quais alheios à rotina da instituição e sobre os quais não há 

preparação específica no órgão.  

Solucionar adequadamente conflitos e demandas relativos a áreas como saúde pública, 

direito do consumidor, educação, meio ambiente, urbanismo, pessoa com deficiência e 

segurança pública, não é certamente tarefa fácil e exige preparação e planejamento por parte 

da instituição. 

A complexidade e a interdisciplinaridade que caracterizam tais temas devem despertar 

na instituição dois alertas fundamentais, os quais devem passar a compor a pauta do 

planejamento estratégico institucional: a estruturação dos órgãos da instituição, com a 

contratação de profissionais que possam assessorar os membros da instituição no tratamento 

dos temas interdisciplinares mencionados; e a adequada formação do membro do Ministério 

Público, que deve receber aperfeiçoamento com vistas ao enfrentamento ponderado e seguro 

dos temas variados que lhe são submetidos. 

Por certo, não se pode hodiernamente cogitar de uma eficiente atuação ministerial, 

sem que disponha o órgão de um mínimo assessoramento técnico. 

De outro lado, o membro da instituição, qualificado como agente político e 

pretensamente dedicado a buscar mudanças sociais positivas, necessita de formação 

consentânea com a complexidade e interdisciplinaridade dos problemas sociais da atualidade. 

A formação jurídica indispensável ao exercício do cargo de Promotor de Justiça já não 

cumpre, por si só, a função de propiciar e impulsionar o membro da instituição ao exercício 

de seu papel constitucional de efetivo defensor dos interesses sociais. 
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O problema, aliás, já havia sido sentido por Cambi, no que se refere ao controle 

judicial das políticas públicas: além disso, para se identificar se a política adotada pela 

“autoridade pública é minimamente eficiente, será indispensável o conhecimento 

multidisciplinar a ser obtido especialmente mediante a prova científica (relatórios ou laudos 

periciais)”
230

.   

O caráter complexo da sociedade atual e de seus problemas leva à necessidade de se 

aparelharem os órgãos e agentes de uma estruturação e uma formação marcadamente 

interdisciplinar, de modo a potencializar suas capacidades institucionais e pessoais de 

enfrentamento e solução adequada das situações
231

. 

A isso o Ministério Público deve estar atento, para que se propicie seu 

aperfeiçoamento nesse sentido, o de obter a sensibilidade necessária para os graves temas de 

que ora se encontra ocupado.  

 

5.3 Autonomia funcional, independência funcional e unidade do Ministério Público  

 

A Constituição Federal garante ao Ministério Público autonomia funcional, o que 

significa que a instituição deve realizar sua atividade-fim, consistente na defesa intransigente 

dos interesses sociais, sem quaisquer interferências externas, em especial, sem interferências 

dos outros órgãos e poderes do Estado. 

Trata-se de importante conquista institucional, a qual representou a definitiva 

emancipação do Ministério Público em relação aos demais Poderes de Estado, mormente em 

relação ao Poder Executivo, ao qual esteve já o Parquet direta e hierarquicamente submetido. 

                                                           
230

 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 

protagonismo judiciário. São Paulo: RT, 2009.  p. 427. 
231

 O filósofo francês Edgar Morin, apontado como idealizador da teoria do pensamento complexo, já advertiu: 

“Vivemos sob o império dos princípios de disjunção, de redução e de abstração, cujo conjunto constitui o que 

chamo de o „paradigma de simplificação‟. Descartes formulou este paradigma essencial do Ocidente, ao separar 

o sujeito pensante (eco cogitans) e a coisa entendida (res extensa), isto é, filosofia e ciência, e ao colocar como 

princípio de verdade as ideias „claras e distintas‟, ou seja, o próprio pensamento disjuntivo. Esse paradigma, que 

controla a aventura do pensamento ocidental desde o século XVII, sem dúvida permitiu os maiores progressos ao 

conhecimento científico e à reflexão filosófica; suas consequências nocivas últimas só começam a se revelar no 

século XX. Tal disjunção, rareando as comunicações entre o conhecimento científico e a reflexão filosófica, 

devia finalmente privar a ciência de qualquer possibilidade de ela conhecer a si própria, de refleti sobre si 

própria, e mesmo de se conceber cientificamente. Mais ainda, o princípio de disjunção isolou radicalmente uns 

os outros três grandes campos do conhecimento científico: a física, a biologia e a ciência do homem” (MORIN, 

Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. 4ª ed. Porto Alegre: Sulina. 2011, p. 

11. grifos do autor).      
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Com efeito, em função da autonomia funcional que a Constituição outorga ao 

Ministério Público, a instituição pode (deve) por si, à vista de seus critérios, evidentemente à 

luz da lei e da Constituição, traçar suas prioridades, suas diretrizes de atuação, seu modo de 

agir. 

Isso deve (ou ao menos deveria) conduzir o Ministério Público ao desenvolvimento e 

execução, não de uma política de governo, mas de verdadeiras políticas de um Estado 

Constitucional, pretensamente apartidário
232

.  

Relacionado à autonomia funcional da instituição há outro tema institucional: a 

independência funcional conferida aos membros do Ministério Público. O significado da 

independência funcional é o de garantia que protege os membros da instituição contra 

interferências quaisquer em sua atividade-fim. Se a autonomia funcional é da instituição, a 

independência funcional é de cada um de seus membros. 

Na célebre assertiva, o membro do Ministério Público somente deve obediência à 

Constituição, às leis e à sua consciência. O simbolismo da frase bem retrata a intenção 

constitucional ao conferir a garantia aos membros do Parquet. Buscou-se ao máximo a 

desconcentração do poder no interior da instituição
233

. 

                                                           
232

 É evidente que a política realizada de fato supera em muito as teorizações jurídicas que se façam sobre ela. 

Mesmo na atualidade, não são raros os exemplos verificados de tentativas de influência política na atuação do 

Ministério Público, assim como são também comuns os casos em que os membros do Ministério Público se 

aventuram em relações de natureza político-partidária. O tema é complexo e exigiria estudo específico e 

aprofundado. Para os fins deste trabalho, fica apenas o registro do entendimento do autor, no sentido de que a 

participação de membros do Ministério Público em órgãos de governo, como se tem comumente verificado e 

permitido, prejudica a isenção exigida do Promotor e subverte o desenho constitucional traçado para a instituição 

e seus membros. Evidentemente, há que se fazerem distinções entre atividades de cunho partidário e outras, de 

participação do Ministério Público em organismos estatais outros que possuam funções compatíveis com a 

finalidade do Parquet, muito embora sejam tais órgãos alheios à estrutura do Ministério Público e possuam 

atribuições distintas daquelas atividades típicas da instituição. É o caso da participação de membro do Ministério 

Público em conselhos estaduais (Conselho de Meio Ambiente, Conselho Penitenciário etc.), a qual se considera 

perfeitamente compatível com a Constituição Federal (nesse sentido, MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. A 

Legalidade da Participação de Membro do Ministério Público em Organismos Estatais Afetos a sua Área de 

Atuação. In: Justitia, nº. 200. São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça, Associação Paulista do Ministério 

Público, 2009. p. 381-391).  
233

 “Por isso, além da autonomia funcional, a Constituição também assegura aos agentes do Ministério Público a 

independência funcional. Os membros do Ministério Público (promotores e procuradores) e os órgãos do 

Ministério Público (tanto os órgãos individuais quanto os órgãos colegiados, como o Conselho Superior ou o 

Colégio de Procuradores), no exercício da atividade-fim, só estão adstritos ao cumprimento da Constituição e das 

leis; não estão obrigados a observar portarias, instruções, ordens de serviço ou quaisquer comandos nem mesmo 

dos órgãos superiores da própria instituição, no que diga respeito ao que devam ou não fazer. Estamos a referir-

nos aqui à plena liberdade no exercício da atividade-fim (se, p. ex., é caso de dar ou não denúncia, se é caso de 

pedir condenação ou absolvição, ou de recorrer ou não): nesse ponto, é irrestrita a liberdade funcional. 

Entretanto, na atividade-meio, devem os membros do Ministério Público seguir os avisos, instruções e 

regulamentos das autoridades administrativas competentes da própria instituição (se, p. ex., é caso de 
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Em outros tempos, já se registrou interferências de órgãos da Administração Superior 

do Ministério Público no trabalho dos Promotores de Justiça.  

A ideia de se prevenir tais interferências foi bem acolhida no texto constitucional de 

1988, passando a constituir grande bandeira institucional, por se revelar importante 

instrumento de preservação do interesse público na distribuição equitativa da justiça. 

Observe-se, contudo, que a independência funcional tem sido motivo de intensos 

debates institucionais, por se revelar uma quase contradição com relação a outro princípio 

institucional previsto na Constituição, qual seja, o da unidade do Ministério Público. 

A crítica que se faz vem frequentemente fundamentada na verificação de situações em 

que a independência funcional é utilizada como escudo de defesa de omissões de membros do 

Ministério Público ou mesmo de ações que contrariem os próprios entendimentos e teses 

institucionalmente eleitos como prevalentes ou prioritários. 

A unidade do Ministério Público é comumente conceituada como o princípio que 

versa ser a instituição uma só e dotada de uma única chefia administrativa. Obviamente, isso é 

pouco. A unidade do Ministério Público pressupõe e impõe também que a instituição deve 

atuar com unidade em seus entendimentos e ações. Os membros do Ministério Público devem 

atuar todos no mesmo sentido, no que se refere à defesa de teses, entendimentos e valores 

eleitos institucionalmente como prioritários. 

Não se concebe possa ser eficiente e coerente uma instituição cujos membros não ajam 

em defesa das mesmas prioridades. Não se cogita de uma instituição democrática aquela que 

está posta aos sabores dos entendimentos individuais de cada um dos seus membros. 

A independência funcional deve, assim, ser devidamente conciliada com o princípio 

da unidade do Ministério Público. 

Essa conciliação se afigura possível, na medida em que se entenda a independência 

funcional tal como compatível com o sistema constitucional posto. A independência funcional 

existente para o membro do Ministério Público é o poder (dever) legal de avaliar os fatos, 

                                                                                                                                                                                     
comunicarem o ajuizamento de alguns tipos de ações ou se devem fazer relatórios do movimento de processos 

ou do atendimento ao público pela Promotoria). Excetuados os casos expressamente previstos na lei, na sua 

atividade-fim os membros ou os órgãos do Ministério Público não podem receber ordens como proponha a ação, 

ou deixe de propor, ou recorra, ou não recorra, ou sustente esta tese e não aquela. (...) O princípio da 

independência funcional opõe-se, pois, e precisamente, ao princípio da hierarquia” (MAZZILLI, Hugo Nigro. 

Regime jurídico do Ministério Público: análise do Ministério Público na Constituição, na Lei Orgânica Nacional 

do Ministério Público, na Lei Orgânica do Ministério Público da União e na Lei Orgânica do Ministério Público 

Paulista. 6ª ed., rev., ampl. e atual.. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 202-203).     
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interpretar as normas e encontrar as soluções em cada caso concreto apresentado à análise do 

Parquet.  

Evidentemente o exercício de tal independência encontrar-se-á também e sempre 

limitado pelos postulados da coerência e da razoabilidade, pelo próprio ordenamento vigente 

(princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais), assim como pelos deveres 

funcionais do Promotor, dentre os quais o da motivação de suas decisões. A independência 

funcional se apresenta, portanto, limitada por uma série de outras normas, todas a conduzirem 

a própria independência a uma salutar relatividade
234

. 

Por óbvio, a independência funcional deve ser fortalecida, por representar importante 

conquista da instituição e dos cidadãos contra decisões arbitrárias. Mas evidentemente 

somente deve ser privilegiada na medida em que não represente escudo para proteção de 

omissões e/ou ilegalidades
235

. 
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 “Dessas reflexões deflui, inelutável, a constatação de que a independência funcional, não obstante a 

relevância de que se reveste na arquitetura orgânica da Instituição do Ministério Público, e contrariamente ao que 

possam preconizar alguns, não se põe na seara da intangibilidade absoluta. Sob a égide de uma Constituição 

compromissiva, ricamente principiológica, com hierarquização explícita ou implícita de princípios, a 

independência funcional também se expõe ao inevitável cotejo de peso com outros princípios, como é próprio do 

método aplicativo da ponderação, e como se faz inevitável num cenário social diuturnamente marcado pelos 

reclamos emergenciais de massas em conflito, às quais se impõe assegurar a efetividade dos direitos 

proclamados na Constituição” (SABELLA, Walter Paulo. Independência Funcional e Ponderação de Princípios. 

Disponível em <http://www.conamp.org.br/Lists/artigos/DispForm.aspx?ID=152>). Acesso em 17 dez. 2013. 
235

 O Enunciado nº 6 do Conselho Nacional do Ministério Público constitui importante marco normativo, por 

aclarar o regramento que decorre do próprio texto constitucional, impedindo interferências indevidas na 

atividade fim do Ministério Público: “ENUNCIADO Nº 6, de 28 de abril de 2009. O Presidente do Conselho 

Nacional do Ministério Público, no uso de suas atribuições, torna público que o Plenário do Conselho, na sessão 

do dia 28 de abril de 2009, aprovou o Enunciado nº 06, com a seguinte redação: Os atos relativos à atividade fim 

do Ministério Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público. Os atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento preparatório ou procedimento 

administrativo investigatório dizem respeito à atividade finalística, não podendo ser revistos ou desconstituídos 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pois, embora possuam natureza administrativa, não se 

confundem com aqueles referidos no art. 130-A, §2°, inciso II, CF, os quais se referem à gestão administrativa e 

financeira da Instituição”. 
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5.4 As soluções ministeriais extrajudiciais e os diversos problemas sociais (casuística – 

educação pública, infância, meio ambiente, patrimônio público, saúde pública) 

 

Neste tópico final, faz-se menção a exemplos concretos de atuação do Ministério 

Público no âmbito extrajudicial que tenham representado verdadeiro exercício de controle 

sobre a função administrativa do Estado. 

Em um sem número de casos concretos isso se verifica, pela utilização dos 

instrumentos legais conferidos ao Ministério Público para consecução de sua missão 

constitucional. 

Notadamente pelos instrumentos do inquérito civil, do compromisso de ajustamento 

de conduta e da recomendação observa-se o exercício de atividade pelo Parquet na qual 

nitidamente é analisada a atuação da Administração Pública e verificada a conformidade desta 

em relação ao direito vigente. 

Dado o variado campo de atuação do Ministério Público, opta-se por relatar as 

experiências já verificadas, de modo a categorizá-las segundo cada tema jurídico tratado. 

Por primeiro, relatam-se experiências de atuação do Ministério Público no tema da 

educação pública, situação relativamente recente, mas que vem se desenvolvendo de maneira 

profícua nos diversos Ministérios Públicos brasileiros. Absolutamente oportuno o olhar da 

instituição para tema tão caro aos interesses sociais e ainda não devidamente desenvolvido no 

país. 

No âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, menciona-se a louvável 

iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça, que, no ano de 2008, destacou expressamente a 

área da educação como objeto de trabalho de um dos núcleos do Centro de Apoio Operacional 

às Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva, decisão que produziu importantes 

efeitos institucionais, incrementando a atuação do Parquet em tal área
236

. 

                                                           
236

 Ato Normativo nº. 533-PGJ, de 29 de abril de 2008. Modifica a organização dos Centros de Apoio 

Operacional que especifica, instituindo o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de 

Tutela Coletiva. Art. 2º - O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva 

conterá os seguintes núcleos: (...) IV – Núcleo de Educação e Infância e Juventude. 
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Diversos exemplos do controle ministerial sobre a Administração na área da educação 

podem ser mencionados: 

- em agosto de 2011, foi instaurado inquérito civil pelo GEDUC (Grupo de Atuação 

Especial de Educação) para apuração de notícia de problemas estruturais de acessibilidade nas 

Escolas Estaduais de São Paulo e das razões para o descumprimento das metas estabelecidas 

em plano governamental que previa, até 2010, plena acessibilidade em ao menos metade dos 

prédios escolares administrados pela Secretaria de Estado da Educação
237

; 

- em março de 2013, o GEDUC (Grupo de Atuação Especial de Educação) instaurou 

inquérito civil para apuração da Política de Educação desenvolvida pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo em relação aos alunos – crianças e adolescentes – com 

diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, e fiscalização da crescente celebração de 

convênios com entidades e escolas especiais que, em princípio, parece violar os princípios 

constitucionais e o arcabouço infraconstitucional que determina o atendimento escolar de 

todos na perspectiva da educação inclusiva
238

; 

- em março de 2013, por meio da atuação dos Promotores de Justiça de Direitos 

Humanos da Capital, dos Promotores de Justiça integrantes do GEDUC (Grupo de Atuação 

Especial de Educação) e de Promotores de Justiça da Infância e Juventude da Capital e de 

Presidente Prudente, o Estado de São Paulo celebrou perante o Ministério Público de São 

Paulo compromisso de ajustamento de conduta para, mediante condições previstas no próprio 

instrumento, disponibilizar nas escolas públicas estaduais profissional que desempenhe a 

função de cuidador, a fim de garantir atenção adequada a alunos com deficiência
239

; 

- em junho de 2013, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Presidente 

Prudente realizou audiência pública com a finalidade de coletar subsídios e opiniões da 

sociedade civil e de outros agentes públicos sobre a proposta do Ministério Público de 

celebrar compromisso de ajustamento de conduta em que a Prefeitura Municipal assumisse a 

                                                           
237

 Disponível em <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Educacao/educacao_especial_inclusiva 

/pecas_juridic_educ_espec_inclusiva/portar_ic_educ_espec_inclus>. Acesso em 19 set. 13. 
238

 Disponível em <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Educacao/educacao_especial_inclusiva 

/pecas_juridic_educ_espec_inclusiva/portar_ic_educ_espec_inclus/IC_GEDUC_AtendimentoAutistasRedeP%C

3%BAblicaEstadual.pdf>. Acesso em 19 set. 13. 
239

 Disponível em <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Educacao/educacao_especial_inclusiva 

/pecas_juridic_educ_espec_inclusiva/tac_educ_espec_inclusiva/TAC%20-%20Cuidador.pdf>. Acesso em 19 

set. 13. 



160 

 

 

 

 

obrigação de atender à totalidade da demanda existente para vagas em creches em cronograma 

estabelecido com prazos razoáveis
240

; 

- em dezembro de 2011, a Promotoria de Justiça de Fernandópolis instaurou inquérito 

civil para o fim de apurar deficiências de qualidade no fornecimento de merenda aos alunos 

nas escolas municipais, em especial pela insuficiência de profissionais nutricionistas e pela 

ineficaz fiscalização dos órgãos municipais
241

. 

Também na área do direito da infância, a atuação ministerial conheceu 

desenvolvimento significativo após a edição da Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) e desde então vem experimentando crescente aumento quantitativo, ao passo 

que se busca o incremento qualitativo da intervenção do Ministério Público nas questões que 

se inserem em tal ramo jurídico. 

Não bastassem os dizeres contidos nos art. 127 e 129 da Constituição Federal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente prevê expressamente a legitimidade da instituição para 

tutela dos interesses regulados pela lei referida, especificando diversas situações em que se 

pode vislumbrar a atuação extrajudicial do Ministério Público no controle da Administração 

Pública (exempli gratia, arts. 95, 139, 141, 191, 194, art. 201, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, 

§§ 2º, 3º, 5º, arts. 220, 221, 223).  

O extenso rol de dispositivos acima referidos permite concluir que a mens legis é no 

sentido de aparelhar o Ministério Público de diversos instrumentos de atuação, com vistas a 

propiciar ao órgão condições de desempenhar eficientemente suas funções de defesa dos 

interesses da criança e do adolescente. 

Diversos exemplos concretos podem ser encontrados, dentre os quais se faz referência 

a alguns: 

- em julho de 2008, a Promotoria de Justiça de Pitangueiras instaurou inquérito civil 

para apuração de possível lesão aos interesses das crianças e adolescentes em situação de 
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 Disponível em <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Educacao/ensino_infantil_creches/pecas 

_jurid_ens_inf_creches/tac_ens_infant_creches/Ata_Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica_Presidente%20Pr

udente.pdf >. Acesso em 19 set. 13. 
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 Disponível em <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Educacao/merenda_alimentacao_escolar/pec 

as_juridic_merenda_cao_educac/portar_ic_pcs_jurid_merend_escol/IC_PJFernand%C3%B3polis_Contrata%C3

%A7%C3%A3oNutricionista.p%C3%A1gina.pdf>. Acesso em 19 set. 13. 
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risco, pela inexistência no município de Taquaral de entidade oficial responsável pelo 

acolhimento de crianças e adolescentes, não obstante o conteúdo dos dispositivos 

constitucionais e dos mandamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente
242

; 

- em março de 2010, a Promotoria de Justiça de Araraquara colheu compromisso de 

ajustamento de conduta firmado pelo município de Araraquara, em que este assumiu uma 

série de obrigações com vistas a atingir um patamar de atendimento mais adequado às 

crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional
243

; 

- em julho de 2009, a Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo instaurou 

inquérito civil com o objetivo de apurar a falta de programas sociais municipais destinados a 

orientações familiares, bem como de programas destinados a acompanhamentos com 

adolescentes em conflito com a lei
244

. 

Os exemplos citados ilustram as possibilidades de controle sobre a Administração 

Pública, no que toca a defesa da infância, e o uso que delas o Ministério Público tem feito. 

No que se refere à tutela do meio ambiente, o Ministério Público brasileiro detém já 

alguma experiência, tendo em vista o pioneirismo da própria área ambiental, no que se refere 

à tutela dos interesses difusos e coletivos no Brasil. 

É comum, aliás, a referência doutrinária às disposições da Lei nº 6.938 de 1981
245

, lei 

que conferiu legitimidade ao Ministério Público para a ação de responsabilidade por danos 

ambientais antes ainda da existência da Lei nº 7.347 de 1985 (Lei de Ação Civil Pública). 

Encontram-se também diversos casos concretos em que o Ministério Público atuou na 

esfera extrajudicial, exercendo controle sobre a Administração Pública, para assim tutelar o 

meio ambiente: 

- no ano de 2004, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista e a SABESP 

firmaram compromisso de ajustamento de conduta perante o Ministério Público Estadual para 
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/acolhimento_institucional/ 

Pecas_juridicas_abrigos/Portarias-abrigos>. Acesso em 5 dez. 13. 
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/acolhimento_institucional/ 

Pecas_juridicas_abrigos/TAC_abrigos>. Acesso em 5 dez. 13. 
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/adolescente_em_conflito_ 

com_a_Lei/Pecas_Juridicas_adolescente/Portarias_adolescente>. Acesso em 5 dez. 13. 
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 “Art. 14. (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 

ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”. 
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adoção de diversas medidas tendentes avisando cessação do lançamento de esgotos de origem 

domiciliar nos cursos d'água inicialmente citados e nas águas superficiais, solo e subsolo do 

Município de Vargem Grande Paulista, mediante a concessão de prazos para a implantação 

de adequado sistema de coleta, transporte, e tratamento final dos efluentes, com atendimento 

ao padrão legal de lançamento e qualidade dos corpos d'água que compõem tal bacia
246

. 

- em abril de 2011, o município de Iporanga firmou compromisso de ajustamento de 

conduta perante o Ministério Público de São Paulo, para o fim de que fossem adotadas 

diversas medidas tendentes a dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos 

sólidos coletados no município
247

.  

Além disso, não raras vezes, o Parquet expede recomendações à Administração 

Pública, com a finalidade firmar seu posicionamento e influenciar o posicionamento dos 

órgãos do Estado sobre determinados fatos ou ainda sobre a interpretação de determinadas 

normas jurídicas. A situação tem se verificado com frequência com a entrada em vigor da Lei 

nº 12.651/12 (Novo Código Florestal) e ocorreu de maneira significativa no tema da 

interpretação/aplicação da nova lei aos compromissos de ajustamento de conduta firmados 

sob a égide da legislação anterior. Nesse caso, os órgãos ambientais do Estado de São Paulo 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente e CETESB) acataram o posicionamento externado 

pelo Ministério Público, aplicando-se à hipótese a tese do ato jurídico perfeito, negando-se a 

possibilidade de incidência retroativa da nova lei a tais compromissos. 

 A defesa do patrimônio público e da probidade administrativa pelo Ministério 

Público é a atividade que, por natureza, tem maior interface (senão integral coincidência) com 

o próprio controle da Administração Pública pela instituição ministerial. À toda evidência, 

nota-se que sempre que estiver o Ministério Público na defesa do princípio constitucional da 

probidade administrativa estará simultaneamente no exercício de controle da Administração 

Pública. 

No que toca às possibilidades que detém o Ministério Público para efetuar controle 

sobre a probidade administrativa no campo extrajudicial, nota-se que são inúmeras, sempre a 
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/material 

_apoio/mamodelos/mod_meio_ambiente/mod_meio_ajustamentos_de_conduta>. Acesso em 16 dez. 13. 
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_apoio/mamodelos/mod_meio_ambiente/mod_meio_ajustamentos_de_conduta>. Acesso em 16 dez. 13. 
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considerar a correção de ilegalidades e/ou a prevenção de situações prejudiciais à probidade e 

ao próprio patrimônio público.  

Revela-se ainda importante debater a possibilidade de se estabelecer controle 

extrajudicial em matéria de atos de improbidade administrativa. A questão se põe como 

controversa em face do disposto no art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa):  

 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 

Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 

medida cautelar. § 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que 

trata o caput. (grifo nosso). 

 

Em face da proibição de qualquer transação, acordo ou conciliação nas ações de 

improbidade administrativa, indaga-se se poderia o Ministério Público adotar providências de 

cunho extrajudicial (como o compromisso de ajustamento de conduta) na defesa da probidade 

administrativa. 

Martins Júnior assevera: 

 

O interesse público traduzido na repressão construída da improbidade administrativa 

pela respectiva lei comentada não tolera concessões mútuas ou alguma disposição 

do interesse (...). Em se tratando de probidade administrativa, a natureza do interesse 

em particular não permite renúncia a qualquer dos provimentos típicos previstos, 

pois a indisponibilidade daí derivada é absoluta
248

. 

 

A nosso ver, algumas distinções prévias devem ser feitas. 

Em primeiro lugar, há que se ter claro que a referência feita no dispositivo legal tem 

como claro objeto as ações judiciais por ato de improbidade administrativa, o que permite 
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 MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 

p. 405. O mesmo autor, porém, considera que “... de lege ferenda, será útil e mais eficiente “a repressão da 

improbidade administrativa a dotação de institutos que, mitigando o princípio da indisponibilidade, favoreçam 

autores, beneficiários, cúmplices ou partícipes de atos de improbidade administrativa que espontaneamente 

denunciem o fato, seus autores e beneficiários, possibilitando, assim, com a delação premiada, a redução de 

sanções ou mesmo instituindo uma válvula para a inacumulabilidade nessas hipóteses” (Idem, ibidem. p. 405-

406).  
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concluir que se trata de situações em que se entende por já configurado o ato de improbidade 

administrativa. Assim, por óbvio, nada impede que o Ministério Público exerça controle sobre 

a Administração, utilizando-se de seus instrumentos extrajudiciais, com o fim de prevenir 

danos ao patrimônio público e/ou atos futuros possivelmente entendidos como ímprobos. 

Em segundo lugar, deve se ter em conta a distinção comumente feita pela doutrina no 

sentido de que nem toda ilegalidade implica a configuração de ato de improbidade 

administrativa. Sendo o ato de improbidade uma ilegalidade qualificada por violações aos 

princípios constitucionais da Administração Pública e/ou ainda por indícios de má-fé, 

desonestidade, deslealdade, nos casos em que, constatada ilegalidade, porém ausentes tais 

qualificativos, nada impediria a realização de recomendações ou acordos com vistas à 

correção de ilegalidades. 

A mens legis é, por certo, impedir que quaisquer acordos ou transações pudessem 

indevidamente obstar a apreciação judicial da improbidade, a qual, somente ela, pode ensejar 

a aplicação das graves penas de natureza civil previstas na lei. 

Resta claro, assim, que o Ministério Público pode realizar acordos e outros atos no 

âmbito extrajudicial, com vistas a tutelar o patrimônio público e a probidade administrativa, 

especialmente quando: 

- a despeito de constatada ilegalidade, não estiver configurada a improbidade 

administrativa, forma qualificada de afronta ao ordenamento; 

- o acordo ou medida que se adote vise à prevenção de novas violações ao direito (e 

não à punição de atos de improbidade já configurados). 

Aliás, mesmo nos casos de atos de improbidade já configurados, há quem entenda 

possível a realização de acordo especificamente no que se refere à obrigação de reparar o 

dano causado ou à perda da vantagem auferida, o que, no entanto, não exclui a necessidade de 

se ajuizar a respectiva ação de improbidade, para avaliação judicial do cabimento e adequação 

das demais penas previstas
249

.    
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 Nesse sentido,Vieira: “No que se refere ao ressarcimento do dano e a perda da vantagem ilícita auferida pelo 

agente (enriquecimento ilícito), não há óbice ao termo de ajustamento. É que não se pode negar ao agente 

responsável a iniciativa de reparar, espontaneamente, o prejuízo causado ao erário, e de proceder a entrega, a 

título de perda em favor do Poder Público, do produto ilicitamente obtido. Todavia, a aplicação das sanções 
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Também nesta área encontram-se muitas experiências do Ministério Público brasileiro, 

as quais podem ser exemplificativamente citadas: 

- em março de 2009, a Promotoria de Justiça de Poá instaurou inquérito civil para 

apurar acumulação ilegal de cargos públicos
250

;  

- em agosto de 2008, a Promotoria de Justiça de Nhandeara colheu compromisso de 

ajustamento de conduta do interessado, ajustando-se a devolução aos cofres públicos de 

quantia recebida a título de acumulação ilegal de cargos públicos
251

; 

- em abril de 2008, a Promotoria de Justiça de Bananal formulou recomendação aos 

Presidentes das Câmaras Municipais dos Municípios abrangidos pela comarca para que estes 

adotassem cautelas para o fim de se prevenir o desvio de finalidade na utilização de veículos 

oficiais das próprias Casas Legislativas
252

; 

- em março de 2010, a Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes formulou 

recomendação dirigida à Prefeitura Municipal para coibir práticas ilegais de utilização de 

cargos em comissão para desempenho de funções nitidamente técnicas
253

. 

Por fim, alguns exemplos de atuação extrajudicial do Ministério Público são também 

encontrados no tema da saúde pública, tão caro à população brasileira, ainda carecedora de 

maiores cuidados e atenção nessa área. 

O Ministério Público adotando louváveis medidas com vistas a contribuir para ao 

aperfeiçoamento de um serviço público dos mais relevantes, senão aquele que se revela 

essencial por natureza.   

Vejam-se os exemplos: 

                                                                                                                                                                                     
previstas para atos de improbidade tipificados na lei somente será possível por meio da ação civil pública e não 

ficará ilidida pelo fato de ter havido, por meio de termo de ajustamento, a reparação do dano e a perda da 

vantagem indevida, quando for o caso” (VIEIRA, Fernando Grella. A transação nos interesses difusos e 

coletivos. In Ação civil pública: lei 7.347/1985 – 15 anos. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002..p. 274).   
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_cidadania/Agentes_Publicos/Acumulo 

_cargo/Portarias_acumulo_cargo/Portaria%201_0.pdf>. Acesso em 16 dez. 13. 
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_cargo/TAC_acumulo_cargo>. Acesso em 16 dez. 13. 
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BPublico>. Acesso em 16 dez. 13. 
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_cidadania/Cargo_em_Comissao/Recomen 

dacao_cargo>. Acesso em 16 dez. 13. 
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- no ano de 2006, o Ministério Público de São Paulo, por meio do GAESP (Grupo de 

Atuação Especial em Saúde Pública), recomendou à Secretaria Estadual de Saúde houvesse 

orientação aos profissionais médicos no sentido de esgotarem as alternativas de fármacos 

previstas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, e demais 

atos que lhe forem complementares, antes de prescreverem aos pacientes tratamento 

medicamentoso diverso
254

; 

- em abril de 2009, foi firmado termo de ajustamento de conduta perante a Promotoria 

de Justiça de São José do Rio Pardo, pelo qual o Município e a Câmara de São José do Rio 

Pardo se obrigaram a elaborar, votar, aprovar e sancionar nova lei municipal que defina a 

composição do Conselho Municipal de Saúde em conformidade com a legislação vigente e o 

acordado no termo
255

; 

- em dezembro de 2009, foi celebrado compromisso de ajustamento de conduta, 

perante a Promotoria de Justiça de Campo Mourão, pelo qual o Município de Campo Mourão 

se obrigou a executar o Plano de Assistência Farmacêutica do município, mantendo em 

depósito e sob sua guarda e responsabilidade os fármacos constantes de lista previamente 

elaborada; fazer a dispensação do medicamento por profissional habilitado e devidamente 

registrado; oferecer os fármacos ausentes da lista quando comprovada a imprescindibilidade 

por laudo médico circunstanciado; manter estoque permanente para garantir que não haja 

interrupção no fornecimento
256

. 

São esses alguns exemplos concretos de intervenção do Ministério Público em temas 

afetos à Administração Pública, com a possibilidade, de fato verificada, de apresentação de 

soluções jurídicas no próprio campo extrajudicial. 

Evidentemente, muitos outros exemplos poderiam ser mencionados, pois que tal 

atividade se revela já muito frequente na cotidiana atuação do Ministério Público brasileiro. 

 

 

                                                           
254

 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Saude_Publica/sp_assis_farmaceutica/sp_farm 

_recomenda>. Acesso em 16 dez. 13. 
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Saude_Publica/sp_controle_social/sp_cs_tac>. 

Acesso em 16 dez. 13. 
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 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Saude_Publica/sp_assis_farmaceutica/sp_farm 

_TAC>. Acesso em 16 dez. 13. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao cabo do trabalho desenvolvido, cumpre estabelecer as reflexões finais que podem 

nos aproximar do norte inicialmente buscado. 

A investigação dos temas ligados ao Ministério Público e à sua conformação no direito 

brasileiro desperta crescente interesse, seja em função da extensão dos poderes constitucionais 

atribuídos à instituição, seja pela evidente necessidade de aperfeiçoamento dos estudos até 

então desenvolvidos. 

O entendimento sobre os poderes do Parquet não pode desprezar, de outro lado, todo o 

arcabouço jurídico tradicional constituído por séculos de teorização sobre os poderes de 

Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário). 

Daí a necessidade de se conciliar equilibradamente a vontade de dar amplos poderes 

ao Ministério Público (expressa no texto constitucional) com a necessidade de preservação do 

campo de atuação dos demais órgãos e poderes de Estado (igualmente expressa na 

Constituição). 

Também as atualíssimas tendências jusfilosóficas de constitucionalização do direito e 

valorização do intérprete podem conduzir ao movediço terreno da insegurança, sendo sempre 

necessário evoluir sem descurar do olhar que se deve ter ao aspecto histórico do direito e à 

relatividade das concepções predominantes em cada momento. 

Fato é que a instituição do Ministério Público, tal como se afigura atualmente no 

Brasil, foi concebida há pouco mais de 25 anos, razão pela qual se encontra ainda em franca 

construção, quer com relação às suas relações internas, quer no que se refere a seus poderes e 

relações externos. 

Nessa construção, exerce papel fundamental a função de controle que o Parquet 

desempenha sobre a administração pública, notadamente quando ela se dá no âmbito 

extrajudicial. 

Nesse campo, o Ministério Público se liberta das amarras que caracterizam o processo 

judicial e tem à sua disposição um variado conjunto de instrumentos, com vistas a buscar 

sempre a solução que melhor atenda aos interesses que deve tutelar, sempre públicos em 

alguma medida. 
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Não obstante, sua ação extrajudicial deve ser muito bem delimitada e empreendida, a 

fim de que se cumpra de fato o plano traçado na Constituição Federal, de encontrar na 

instituição um verdadeiro defensor dos interesses da sociedade. 

Como tal, é natural que exerça, dentre outras funções, uma atividade de controle da 

função administrativa do Estado. 

No controle sobre a Administração, ao Parquet é dado exigir que aquela cumpra o 

próprio direito vigente. Em outras palavras, o Ministério Público deve buscar impor à 

Administração aquilo que já constitui dever jurídico do Poder Público.  

Se é verdadeira a constatação de que a concepção da legalidade vem se alterando 

sensivelmente, é também relevante reafirmar a necessidade de preservação da própria 

legalidade, noção fundamental do próprio Estado de Direito, sem a qual não se cogita de uma 

mínima organização social e estatal. 

Dessas premissas, partiu-se para alcançar uma mínima sistematização do que pode 

(deve) o Ministério Público propor em face de variadas hipóteses que se lhe apresentem.  

A realização dessa tarefa considerou, por imprescindível que nos pareceu, a posição da 

própria Administração em face de situações hipotéticas e as possibilidades que a deteriam, 

ainda que ausente o Ministério Público nas relações analisadas. 

Nessa linha, conclui-se ser possível que o Ministério Público formule soluções 

aplicáveis aos problemas do direito público sempre com respeito aos estritos limites da 

legalidade. 

É bem verdade que a legalidade já não tem limites assim tão claros em face da própria 

fluidez do direito na atualidade, especialmente dos princípios e das normas constitucionais em 

geral. Nem por isso existe, para o Parquet, uma tal liberdade criativa que lhe conduza a um 

patamar metajurídico. 

As soluções propostas pelo Ministério Público devem estar sempre amparadas pelo 

direito positivo, muito embora não haja para a instituição, no campo extrajudicial, os rígidos 

requisitos formais e materiais existentes no processo judicial. 

Outrossim, num panorama de constitucionalização do direito, a verificação das 

possibilidades concretas do Ministério Público, em cada hipótese, passa pela identificação da 
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natureza e da extensão das disposições constitucionais aplicáveis aos direitos de que se 

cuida
257

.  

Ademais, diante da conformação atual da legalidade, a imposição de determinados 

parâmetros (ainda que doutrinariamente sistematizados ou concebidos) à atuação do intérprete 

se revela de suma importância, o que, aliás, já vem sendo ressaltado pela doutrina jurídica
258

. 

O Ministério Público necessita compreender tais questões e almejar o 

desenvolvimento de uma disciplina bem definida para atuação de seus membros, com a 

difusão interna de formação apropriada ao enfrentamento dos diversos e graves problemas 

sociais brasileiros, pois que certamente receberá os créditos ou débitos decorrentes de seu 

modo de atuar. 

Deve também equacionar as questões administrativas e funcionais que por vezes 

dificultam uma atuação profissionalizada, para que possa efetivamente contribuir num 

panorama jurídico em que se busque justiça social, sem se desprezar a relevância dos valores 

da segurança e da estabilidade. 

 

 

  

 

 

                                                           
257

 A aprofundada investigação da natureza e da correta classificação das normas constitucionais quanto à sua 

eficácia é tarefa árdua, que, em princípio, foge às possibilidades deste estudo, tal como delimitadas pelo autor. 
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da República instaurada em 1988. Veja-se o pensamento de Silva: “Um regime democrático de justiça social não 

aceita as profundas desigualdades, a pobreza e a miséria. Ora, o reconhecimento dos direitos sociais, como 

instrumentos de tutela dos menos favorecidos, não tem tido a eficácia necessária para reequilibrar a posição de 

inferioridade que lhes impede o efetivo exercício das liberdades garantidas. Assim, no sistema anterior, a 

promessa constitucional de realização da justiça social não se efetivara na prática. A Constituição de 1988 é mais 

incisiva no conceber a ordem econômica sujeita aos ditames da justiça social para o fim de assegurar a todos 

existência digna. Dá à justiça social um conteúdo preciso. Preordena alguns princípios da ordem econômica – a 

defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e pessoais e a busca 

do pleno emprego – que possibilitam a compreensão de que o capitalismo deve humanizar-se (se é que isso seja 

possível). Traz, por outro lado, mecanismos na ordem social voltados à sua efetivação. Tudo depende da 

aplicação das normas constitucionais  que contêm essas determinantes, esses princípios e esses mecanismos” 

(SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2002. p. 141-142. grifo do autor). 
258

 Grau observa que “a insubsistência dos métodos de interpretação decorre da inexistência de uma metaregra 

ordenadora de aplicação, em cada caso, de cada um deles” (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos 

juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p.65). 
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