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RESUMO 

Para contribuir com a ciência jurídica o presente estudo teve a finalidade de 
examinar o Ministério Público no Brasil, cujo modelo desenhado em 1988 o coloca em 
posição de destaque frente a congêneres de outros países da civil law, principalmente em 
razão da independência e da ausência de hierarquia entre os seus membros. O ponto crítico 
assentou-se na afirmação da existência de um elo que conduz todos os seus integrantes, de 
cujos interesses não podem se furtar porque traçados pelo próprio legislador. Por questões 
organizacionais são distribuídos entre eles, mas sua racionalização depende do 
abrandamento da independência funcional que cada qual entende ostentar. No primeiro 
capítulo a Instituição foi tratada no contexto constitucional, onde são encontrados os seus 
fins e garantias, assim como dos seus integrantes, as últimas idênticas às da magistratura 
nacional. No capítulo seguinte tratou-se de estudar sua fisionomia institucional, seus 
princípios, normas e os mecanismos internos de controle para o devido tratamento 
isonômico do público destinatário das suas ações. A terceira parte foi destinada às políticas 
públicas, cujo interesse tem se mostrado atual e desafiador para a integração dos membros 
do Parquet. Seguiu-se estudo sobre a investigação civil e o sistema de produção de provas, 
sobretudo como passo para a ação civil. Os dois últimos capítulos versaram sobre o 
processo civil individual e o processo civil coletivo, com o escopo de demonstrar suas 
diferenças, assim como o esperado comportamento do Ministério Público frente aos 
conflitos que os integram. 
 
Palavras chave: Ministério Público - Constituição - Processo Civil - Independência 

Funcional - Racionalização. 
 
  



PASTORE, Délton Esteves. The Prosecutors Office in the brazilian constitutional order and 
its participation in the civil procedure. 2014. 372 f. PhD Thesis, Faculty of Law, University 
of São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

ABSTRACT 

To contribute to legal science this study aimed to examining the Prosecutors Office 
in Brazil, whose model which has been drawn up in 1988 puts it in a prominent position 
before the peers of other civil law countries, mainly due to the independence and absence of 
hierarchy among its members. The critical point was grounded on the assertion of a link 
leading all its members, of whose interests they cannot escape for being set by the own 
legislator. For organizational issues they are distributed among them, but their 
rationalization depends on the relaxation of the functional independence that each intends to 
bear. In the first chapter the Institution was treated in the constitutional context, where its 
purposes and guarantees are found, as well as its members’, being the latter identical to the 
national bench. The next chapter studies its institutional features, its principles, rules and 
internal control mechanisms for the proper isonomic treatment of the target public of their 
actions. The third part deals with public policies, whose interest has been current and 
challenging for the integration of Parquet members. This was followed by the study of civil 
investigation and the evidence production system, especially as a step towards civil action. 
The last two chapters deal with the individual civil procedure and collective civil procedure, 
with the aim of demonstrating their differences, as well as the expected behavior of the 
Prosecutors Office in face of the conflicts that integrate them. 
 
Keywords: Prosecutors Office - Constitution - Civil Procedure - Functional Independence - 

Rationalization. 
 
  



PASTORE, Délton Esteves. Le Ministère Public dans l’ordre constitutionnel brésilien et 
sa mise en scène dans la procédure civile. 2014. 372 f. Thèse (Doctorat). Faculté de Droit 
de l’Université de São Paulo, 2014. 

 

RÉSUMÉ 

Pour contribuer avec la science juridique,cette étude a eu comme but l’examen du 
Ministère Public dont le modele dessiné em 1988 le met dans une position remarquable  
vis-à-vis ceux d’autres pays de civil law qui lui ressemblent,surtout en raison de 
l’indépendance et de l’absence de hiérachie entre ses membres. Le point critique s‘appuie 
sur l’affirmation de l’existence d’un lien conduisant tous ses participants qui ne peuvent 
pas s’écarter de ses intérêts, puisqu’ils ont été  projetés par le législateur même.Pour des 
questions d’organisation,ils sont distribués parmi eux mais la rationalisation dépend de 
l’adoucissement de l’indépendance fonctionnel que chacun entend démontrer. Au premier 
chapitre, l’Institution a été traitée dans le contexte constitutionnel où on trouve ses fins et 
ses garanties ainsi que celles de ses participants,étant les garanties identiques à celles de la 
magistrature nationale. Au chapitre suivant on a traité de l’étude de sa physionomie 
institutionnelle, ses principes, ses normes et les mécanismes intérieurs de contrôle pour le 
juste traitement  isonomique du public destinataire de ses actions. La troisième partie a été 
destinée aux politiques publiques dont l’intérêt se présente actuel et provocateur pour 
l’intégration des membres du Parquet. Ensuite on a eu l’étude sur l’enquête civile et sur le 
système de production de preuves, notamment comme démarche pour l’action civile. Les 
deux derniers chapitres traitent de la procédure civile individuelle et  de la procédure civile 
collective avec l’intention de montrer leurs différences ainsi que la conduite du Ministère 
Public en ce qui concerne les conflits qui en font partie. 
 
Mots-clés: Ministère Public – Constitution – Indépendance Fonctionnelle -Rationalisation. 
  



PASTORE, Délton Esteves. Il pubblico ministero nell´ordine costituzionale brasiliano e la 
sua attuazione nella procedura civile. 2014. 372 f. Tesi (Dottorato). Facoltà di Diritto 
del’Università di São Paulo, 2014. 

 

RIASSUNTO 

Per concorrere alla scienza giuridica, il presente studio ha avuto come finalità 
l´esame del Pubblico Ministero in Brasile, il cui modello disegnato nel 1988 lo colloca in 
posizione di rilievo di fronte ai congeneri di altre nazioni della civil law, specie a causa 
dell´indipendenza e dell´assenza di gerarchia tra i suoi membri. Il punto critico si pone 
nell´affermazione dell´esistenza di un legame che conduce tutti i suoi integranti, a cui 
interessi non possono sottrarsi perché tracciati dallo stesso legislatore. Per questioni 
organizzative vengono distribuiti tra di essi, ma la razionalizzazione dipende 
dall´attenuarsi dell´indipendenza funzionale che ognuno intende ostentare. Nel primo 
capitolo l´Istituzione viene trattata nel contesto costituzionale, ove si trovano i suoi fini e 
garanzie, come anche quelle dei suoi componenti, queste ultime identiche a quelle della 
magistratura nazionale. Nel capitolo successivo, si è trattato di studiare la sua fisionomia 
istituzionale, i suoi principi, norme e meccanismi interni di controllo per il dovuto 
trattamento isonomico del pubblico destinatario delle sue azioni. La terza parte è stata 
destinata alle politiche pubbliche, il cui interesse si presenta attuale e provocatore nei 
confronti dei membri del Pubblico Ministero. Si è seguito uno studio sull´indagine civile 
ed il sistema di produzione delle prove, soprattutto come passaggio all´azione civile. I due 
ultimi capitoli discorrono sulla procedura civile individuale e la procedura civile colettiva, 
con lo scopo di dimostrare le sue differenze, così come l´atteso comportamento del 
Pubblico Ministero di fronte ai conflitti che li integrano. 
 
Parole chiave: Pubblico Ministero – Costituzione – Procedura Civile – Indipendenza 

Funzionale - Razionalizzazione. 
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APRESENTAÇÃO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA E 

DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O presente estudo tem por escopo realizar análise crítica em que o Ministério 

Público do Brasil estará ao centro, buscando demonstrar sob a ótica processual qual a 

contribuição que o novo modelo constitucional e institucional de 1988 trouxe ao país, em 

que as demandas coletivas passaram a representar o núcleo de interesse, ao passo que as 

individuais parecem ter mudado de plano, cujos direitos naquele tutelados, de certa 

maneira justificaram e justificam a reconfiguração da instituição. 

Lembro que a democracia direta, segundo os modelos estudados na Grécia e na 

Roma antiga, quando o povo se reunia e decidia o que era melhor para o seu destino, foi 

substituída pela democracia indireta ou moderna, através da qual o cidadão escolhe seus 

representantes e estes em seu nome agem como seu mandatário, após devido processo legal 

eleitoral. É verdade que esse modelo está longe de ser o ideal, pois na prática a atuação 

desses grupos intermediários formados pelos partidos políticos nem sempre coincide com 

os anseios e os interesses da população.  

Essa constatação destoa dos fins institucionais, estreita e expressamente 

comprometidos com a defesa da ordem jurídica em sentido lato (CF, art. 127, caput). Ao 

mesmo tempo, o exame do sistema normativo permite afirmar que a compatibilidade da 

legislação infraconstitucional deve obediência à Constituição, cabendo ao Ministério 

Público sua defesa incondicional.1 Portanto, o texto fundamental traçou caminhos de 

partida e de chegada, cabendo a seus integrantes, do Procurador-Geral ao mais novo 

Promotor ou Procurador sua observância.  

A presente tese buscará demonstrar que a instituição ainda tem muito a trilhar e a 

contribuir, mas para tanto é necessário corrigir rumos e rever dogmas, tanto do ponto de 

vista estrutural, quanto cultural, científico e jurídico.  

Não é mais o caso de se investigar se se trata ou não de um quarto poder e de se 

enaltecer os notáveis poderes atribuídos ao Ministério Público em 1988. A seu respeito, 

                                                           
1“Não é a lei (o direito administrativo) que limita a ação da Administração Pública; é o próprio legislador 

ordinário que não pode ultrapassar a esfera de direitos invioláveis dos cidadãos, garantidos pela 
Constituição”. DALLARI, Adilson Abreu. Os poderes administrativos e as relações jurídico-
administrativas. Revista de Informação Legislativa, Brasilia, v. 36, n. 141, p. 78, jan./mar. 1999. 
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muito se escreveu e se propalou, o que é perfeitamente compreensível em período que 

sucedeu os anos de chumbo pelos quais passou a sociedade local. É hora de avançar, 

utilizar experiências, otimizar recursos e meios, racionalizar para o melhor aproveitamento 

dessa organização. Clama-se pelo constante e necessário aprimoramento, após sua 

reconfiguração. 

É comum o membro do Parquet trazer para o cotidiano de atuação experiências 

pessoais, atreladas à sua formação familiar, acadêmica e profissional. Todavia, muitas 

vezes invade a esfera administrativa ou açodadamente afora demandas reprovadas no 

decorrer da escalada processual. 

Esse fenômeno está diretamente ligado ao leque de múltiplos interesses catalogados 

na constituição e nas leis, frente aos quais não raro se chocam os fatos da vida, surgem as 

crises de direito material, quando os integrantes da instituição têm o dever funcional de atuar.  

Para tanto é preciso reconhecer que esses conflitos não mais se resumem ao 

confronto entre Tício e Caio, em que um ou outro, em razão da pessoa ou da matéria estava 

a justificar a intervenção ministerial, mas em questões estruturais e de Estado a que 

Berizonce denomina por Conflitos de Interesse Público ou Estratégicos, ou seja, “aqueles 

que envolvem direitos fundamentais coletivos, canalizados através dos denominados 

litígios de direito público, desenvolvidos a partir da década dos anos 50 no direito 

norteamericano”.2 

Os órgãos internos da administração têm o dever de se posicionar e demonstrar qual 

a melhor interpretação jurídica sobre determinados temas, buscando diálogo externo, 

interno e inclusivo para a construção de soluções baseadas no consenso e na eficiência. O 

mesmo deve se dar entre os Ministérios Públicos, como ocorre com a atividade jurisdicional, 

em que a tutela jurisdicional efetiva tem por escopo atingir nível de excelência, firmando 

posições sobre os mais variados temas. É necessário percorrer essa trilha. 

Além das suas funções tradicionais, tem buscado interferir fortemente nos destinos 

do estado, às vezes necessariamente, enquanto em outras parece querer avançar em limites 

constitucionalmente reservados a cada um dos poderes, correndo o risco de afrontar a 

Constituição Federal e se desviar do comando prescrito pelo legislador constituinte, que 

                                                           
2“...aquellos que involucran derechos fundamentales colectivos, canalizados a través de los denominados 

litígios de derecho público, desarrollados a partir de la década de los 50’ em el derecho norteamericano”. 
(“aqueles que envolvem direitos fundamentais coletivos, canalizados através dos denominados litígios de 
direito público, desenvolvidos a partir da década de 50 no direito norteamericano”). BERIZONCE, Roberto 
Omar. Los conflictos de interés público. Revista de Derecho Procesal, Santa Fé, t. 2, p. 76, 2011. 
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lhe exige não só a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, mas também do regime democrático.  

Outras vezes, propõe que a instituição deixe de atuar em determinados temas, 

dando ensejo ao acionamento dos órgãos de controle interno que não necessariamente 

podem se conformar com a solução alvitrada (refiro-me ao que dispõe o art. 28, do Código 

de Processo Penal; o art. 9º e §§ da Lei 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública e ao que se 

convencionou chamar por art. 28 Cível, também aplicado quando o integrante entende não 

dever atuar em dada relação processual, por analogia à solução prevista pela legislação 

processual criminal. 

A independência funcional tem sido a mola propulsora e a retaguarda para toda e 

qualquer ação ou inação ministerial.3 Escudados nesse princípio, muitas vezes parece que 

alguns órgãos da instituição, voluntária ou involuntariamente invadem o terreno 

constitucional, fazendo tábula rasa de outros princípios igualmente inscritos na lei 

fundamental, aos quais deve idêntica obediência, ou mesmo atuam em dissonância com a 

orientação da jurisprudência interna ou externa, igualmente importantes para uma atuação 

racional e pragmática, ou ainda parecem querer colher dividendos políticos ao atuar em 

conflitos estranhos ao interesse institucional.4 

Apesar da amplificação dos poderes e deveres do Ministério Público de 1988 sua 

evolução orgânica ainda tem sido obtida pelos esforços individuais, como sempre ocorreu. 

A reconfiguração parece ter surpreendido a velha estrutura organizacional, quando o 

processo individual era a sua meta. Hoje, os conflitos são multifários, e exigem 

conhecimentos específicos, aperfeiçoamento, debates institucionais, inclusão funcional, 

pessoal, técnicos, equipamentos, enfim, esforços jamais sentidos e que têm posto em 

cheque sua eficiência. 

 

                                                           
3“De acordo com o princípio da independência funcional, aos membros do Ministério Público são 

direcionadas duas garantias vitais ao pleno exercício de suas funções: a) podem atuar livremente, somente 
rendendo obediência à sua consciência e à lei, não estando vinculados às recomendações expedidas pelos 
órgãos superiores da Instituição em matérias relacionadas ao exercício de suas atribuições institucionais; b) 
não podem ser responsabilizados pelos atos que praticarem no estrito exercício de suas funções, gozando de 
total independência para exercê-las em busca da consecução dos fins inerentes à atuação ministerial”. 
GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 63. 

4“... são frequentes os excessos, o que torna imperativo o estabelecimento de diretrizes básicas – e certamente 
não-exaurientes – para a densificação do princípio da independência funcional, com o consequente 
afastamento da indesejável semente do arbítrio”. GARCIA, Emerson. op. cit., p. 65. 
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A Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público e dispôs sobre normas gerais para a organização do Ministério Público 

dos Estados, no art.8º elencou cinco órgãos de apoio administrativo, a saber: I) Centros de 

Apoio Operacional; II) Comissão de Concurso; III) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional; IV) Órgãos de Apoio Administrativo; V) estagiários. Todavia, esse aparato tem 

se mostrado ineficiente para a coordenação e a superação das mais variadas questões com 

as quais se defronta o órgão singular, em especial para a racionalização da independência 

funcional, que certamente o levaria a caminhos mais atuais e consentâneos com a ordem 

jurídica, que lhe cabe tutelar.  

Não se pretende flexibilizar ou relativizar o princípio constitucional da 

independência, cuja existência está voltada à garantia dos interesses da população. A 

subinterpretação do fenômeno é importante caminho para o seu aniquilamento. Não é o 

que se propõe.  

Estima-se que a racionalização, a otimização e a eficiência das tarefas do Ministério 

Público podem representar importante avanço na avaliação das demandas (refiro-me aos 

diversos conflitos de que toma conhecimento, e não apenas às ações que propõe), na 

elaboração de estratégias, na estruturação dos meios e na proposição de soluções 

construídas em rede pela própria instituição. Repugno a hierarquização e o retorno à 

ocasião em que o Ministério Público era um apêndice do governo. 

O emprego racional da independência certamente seria sentido pelo Poder 

Judiciário, ou ao menos deslocaria o debate para uma arena de discussão menos ortodoxa e 

igualmente legítima. Refiro-me à necessidade de criação de um sistema de precedentes, 

secundada pelo sincronismo e constante diálogo institucional. A busca e o incremento dos 

meios alternativos para a solução de conflitos, que se não estão claramente delineados na 

legislação, começam a despontar como esperança de que seu advento é interessante 

caminho para a pacificação.5 Busca-se conceber modelo mais consentâneo com o plexo de 

responsabilidades submetidas ao Ministério Público. 

                                                           
5“En este sentido, puede afirmarse que las transformaciones del Estado de Derecho han puesto de relieve uma 

crisis profunda, que tiene que ver com la incapacidade del sistema judicial para responder a las expectativas 
depositadas em la aplicación del Derecho como instrumento de transformación y mejora de las condiciones 
sociales.  
Y es precisamente en este marco de reforma del sistema judicial en el moderno sistema político em el que 
debe entenderse inscrita la crisis de identidade que afecta al Ministerio Fiscal desde la entrada en vigor de 
las llamadas constituciones del Estado social. Parece claro que las transformaciones del Estado de Derecho 
han puesto también de relieve el agotamiento del Ministerio Fiscal liberal, sin que tal modelo haya sido 
sustituido satisfactoriamente hasta ahora por el que podríamos llamar nuevo Ministerio Fiscal del Estado 
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O tema tem suscitado vivas discussões no meio acadêmico e doutrinário, havendo 

quem repudie a substituição do Estado-Administração pelo Estado-Juiz. O primeiro dispõe 

de todos os elementos – recursos humanos, técnicos, planejamento orçamentário e de 

execução para decidir com demasiada segurança o que é possível ou não realizar – 

evidentemente, o raciocínio está fundado em um modelo sério de poder. Seria utópico para 

essa corrente de pensamento entender que o magistrado, cujos recursos são escassos, sem 

ausência de planejamento e no exercício tradicional das suas competências teria melhores 

condições que o administrador. Indiscutivelmente, essa constatação não pode ser 

desconsiderada, inclusive para o Ministério Público.  

Esse, talvez, um dos problemas mais aflitivos do processualista e do 

constitucionalista, porque a inversão da ordem das coisas pode levar o Estado ao governo dos 

juízes, para lembrar expressão cunhada na época do constitucionalismo e que levou a Europa a 

adotar o modelo kelseniano de controle de constitucionalidade concentrado das leis.6 

O processo tradicional continua presente na vida institucional, para a eliminação 

das crises de direito privado. Muito embora desde 1985, com a superveniência da Lei da 

Ação Civil Pública e antes dela com a Lei da Ação Popular, o ordenamento local tenha 

passado a enfrentar os chamados direitos de massa, que devem ser tratados coletivamente, 

os instrumentos processuais pouco evoluíram, podendo ser comparados ao do mais 

comezinho processo individual em que se veicula direito disponível (o juiz, o foro de 

discussão, os recursos probatórios são os mesmos e as dificuldades somente se avolumam). 

                                                                                                                                                                                

social. El problema fundamental consiste em encontrar nuevas categorias y espacios intermédios entre la 
dependência y la independência, capaces de definir para el Ministerio Fiscal uma posición de equilíbrio 
entre la comunicación com el Gobierno y las garantias de legalidade e imparcialidade que deben presidir, 
em todo caso, el ejercicio de la acción pública en el moderno sistema constitucional”. (“Nesse sentido, pode 
afirmar-se que as transformações do Estado de Direito tem posto em destaque uma crise profunda, 
relacionada com a incapacidade do sistema judicial para responder às expectativas depositadas na aplicação 
do Direito como instrumento de transformação e melhora das condições sociais. E é precisamente nesse 
marco de reforma do sistema judicial no moderno sistema político o que deve se entender inserida a crise 
de identidade que afeta o Ministério Público desde a entrada em vigor das chamadas constituições do 
Estado social. Parece claro que as transformações do Estado de Direito também tem posto em relevo o 
esgotamento do Ministério Público liberal, sem que tal modelo tenha sido substituído satisfatoriamente até 
agora pelo que poderíamos chamar novo Ministério Público do Estado Social. O problema fundamental 
consiste em encontrar novas categorias e espaços intermédios entre a dependência e a independência, 
capazes de definir para o Ministério Público uma posição de equilíbrio entre a comunicação com o Governo 
e as garantias de legalidade e imparcialidade que devem presidir, em todo o caso, o exercício da ação 
pública no moderno sistema constitucional”). FLORES PRADA, Ignacio. Apuntes sobre la posición 
constitucional del Ministerio Fiscal em España. Revista do Ministério Público, Sindicato dos Magistrados 
do Ministério Público, Lisboa, n. 131, p. 51-52, jul./set. 2012. 

6LAMBERT, Edoard. Gouvernement des juges et la lute contre la legislation sociale aus États-Unis. Paris: 
Marcel Giard, 1921. 
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O Parquet está inserido nesse contexto, porque a ele o legislador constitucional 

conferiu legitimação para a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, mas 

também da ordem jurídica e do regime democrático. Deverá haver um ponto de equilíbrio, 

de razoabilidade e de proporcionalidade, missão das mais difíceis para os operadores do 

direito e da instituição, mas que também deve se apresentar dentre as opções postas à 

disposição do promotor ou procurador. 

Parece-me que o seu modelo atual é insuficiente. A ação individual do promotor ou 

procurador face à multiplicidade de matérias em que deve atuar e o aumento de tarefas 

dificilmente lhe permitirá avaliar adequadamente todas as questões, quiçá instruir 

investigação com elementos necessários à formação da sua convicção e à do magistrado.  

Há experiências suficientes para o aumento da eficiência da instituição, que deverá 

ser baseada em uma atuação sincronizada e em rede, o que ainda depende de 

implementação. Embora o exemplo tenha sido encontrado na esfera processual penal, a 

doutrina espanhola lembra “que um órgão assentado em todo o território nacional, sob uma 

única direção, é mais apto para a investigação penal que aqueles que por sua própria 

natureza atuam sem coordenação nenhuma”7. 

A interdisciplinariedade de matérias processual, constitucional e administrativa 

servirá de supedâneo para a argumentação e as conclusões. 

A presença e a atuação da instituição no Brasil têm sido extremamente marcantes 

além de indispensável, como em qualquer parte do mundo, não apenas por sua 

contribuição para o funcionamento das máquinas administrativa, legislativa e judiciária, 

pois se coloca entre essas respectivas funções do Estado, mas notadamente por sua 

presença em casos de repercussão nacional e internacional, tudo em cumprimento à 

democracia e aos princípios e metas constitucionais que lhe foram confiadas e traçadas 

pela Constituição da República. 

A modificação social e cultural que a Instituição vem imprimindo ao país não tem 

outro fundamento ou destinatário, senão respectivamente, a Constituição e o público, a 

quem seu ministério é devido.8  

                                                           
7“que um órgano assentado em todo el território nacional, bajo uma sola dirección, es más apto para la 

investigación penal que aquellos que por su própria naturaliza actúan sin coordinación alguna”. 
LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. La autonomia del Ministerio Fiscal em el proceso penal y la reforma 
de su Estatuto Orgánico. Madrid: La Ley, 2008. p. 127. 

8“’Carecendo a sociedade de personalização jurídica, inconfundindo-se com os eventuais mandatários que a 
representam na chefia do governo, deve o Ministério Público, definitivamente, conceber-se como Órgão da 
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A batalha travada diuturnamente nos planos extraprocessual e processual confronta 

com inúmeros interesses que se voltam para diminuir seus poderes e limitar o campo de 

atuação que, se estão a exigir ajustes, dispensa qualquer reforma constitucional que ponha 

em risco sua eficiência, garantias, poderes e funções. É preciso verificar se o interesse 

maior do povo está sendo aviltado, ou o seu papel ao incomodar grupos e interesses de 

poderosos autoriza qualquer mudança no seu perfil.  

Ninguém pode ficar acima do pacto constitucional, cujo conteúdo compele todos os 

seus destinatários a com ele se conformarem. Assim é com os poderes, cuja limitação é 

prevista pelos próprios textos fundamentais, vocacionados para submeter todos a quem 

forem dirigidos. 

A importância dessa honrada instituição foi assim definida pela jurisconsulta 

Merlin, citada por Edmond Le Jamtel em 1878:  

«Que úteis e gloriosas funções! Se há alguma dignidade entre nós que 
não se apresenta perante nossa imaginação, sem trazer grandes serviços 
prestados e uma grande glória merecida, é aquela do Ministério Público. 
Cada um dos seus deveres lhe dá direito ao respeito e ao amor dos 
homens: toda a sociedade repousa em paz na fé da sua vigilância; lhe 
procura por toda parte um abuso a se reprimir, um bem a se estabelecer. 
O santuário da justiça se purifica e se enobrece sob seu olhar e por seus 
discursos, e o livro das leis pode frequentemente se abrir para receber 
algum decreto concebido por sua sabedoria. Os fracos e os oprimidos o 
veem como órgão e protetor, e eles sempre abençoam com surpresa esta 
força desconhecida que lhes conservou direitos que eles ignoraram e que 
os redime dos erros da imprudência e da maldade. A eloquência é o 
instrumento da maior parte das suas obras e conseva ainda só para ele sua 
antiga soberania. Todos os cidadãos lhe devem alguma coisa de sua 
felicidade, exceto os maus, cuja fuga e o pavor ofuscam sua glória»’.9 

 

                                                                                                                                                                                

Soberania do Estado, evitando a dubiedade de ‘Instituição Permanente’, permissiva de sua equívoca 
interpretação como agente das autoridades...’”. PENTEADO, Jacques de Camargo. O princípio do 
promotor natural. Justitia, São Paulo, v. 47, n. 129, p. 116-117, abr./jun. 1985. 

9“Quelles utiles et glorieuses fonctions! S’il est quelques dignité parmi nous qui ne se presente pas à notre 
imagination, sans amener de grands services à rendre et une grande gloire à mériter, c´est celle du Ministère 
public. Chacun de ses devoirs lui donne um dorit au respect et à l´amour des hommes: tout ela société 
repose em paix sur la foi de sa vigilance; il cherche partout un abus à réprimer, un bien à établir. Le 
sanctuaire de la justice s´épure et s´ennoblit sous ses regards et par ses discours, et le livre des lois peut 
souvent s´ouvrir pour recevoir quelque décret conçu par as sagesse. Les faibles et les opprimés le trouvent 
pour organe et pour protecteur, et souvent ils bénissent avec étonnement cette puissance inconue qui leur a 
conservé des droits qui´ils ignoraient, et qui les releve des fautes de l´imprudence et du mallheur. 
L´éloquence est l’instrument de la plupart de ses travaux et conserve encore pour lui seul son antique 
souveraineté. Tous les citoyens lui doivent quelque chose de leur bonheur, excepté les méchants, dont la 
fuite et l´effroi achèvent sa gloire” LE JAMTEL, Edmond. Fonctions du Ministére Public em matiére 
civile. Thèse Pour Le Doctorat. Paris: CAEN, 1878. p. 5-6. 
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Tais os propósitos da presente tese, sem se desgarrar da atribuição processual que 

acomete o Ministério Público em especial na fase pós 1988, cuja função de agente e não 

apenas de interveniente tem se confrontado, despertado e aguçado diversos interesses 

contrários, nem sempre com os melhores propósitos. 

É preciso aprimorar as relações entre os diversos órgãos da Instituição, passando 

pelo incentivo e descortino da experiência dos mais antigos frente aos mais novatos.  

Nessa complexa arena de discussão a atuação ainda carece de aparato suficiente e 

mentalidade institucional compatível com o resultado do processo. Não basta a obtenção 

de sentença favorável. É necessário que ela repercuta na vida das pessoas, sob pena de 

arriscar sua própria eficiência e razão de existir. 

A subsunção do fato à norma não se mostra suficiente e adequada a essa altura. Não 

só o promotor autor, mas o interveniente precisa ter claras noções de que na gestão dos interesses 

de massa ou da coisa pública o administrador pode adotar linhas de atuação, a respeito das quais 

é preciso respeitar. Além disso, a falha do serviço público está a exigir maior incursão para se 

combater a causa, e não somente os efeitos pelo processo individual ou de massa.  

A insistência no aforamento das demandas individuais indica claramente que algo 

de errado está a ocorrer. Isso não se corrige apenas com o aforamento da ação civil pública, 

e sim com a detida incursão nas causas que estão levando o poder público ou o particular a 

falharem, senão no exame da conduta pessoal daquele que deixa a população no prejuízo, 

sem os serviços essenciais ou mais que isso, sem a qualidade necessária que está a exigir. 

Não basta prestar serviços de saúde, de tratamento de água, saneamento, assistência social, 

educação ou de transporte. É preciso que se revistam da necessária qualidade para que o 

seu destinatário seja integral e adequadamente atendido. 

O exercício funcional necessita de urgentes complementações para o adequado 

desempenho das suas funções, respeitada a independência funcional, mas também a 

imparcialidade, a isonomia e a eficiência. 

Esse o desafio do presente trabalho, em que se pretende propor mudança de rumo e 

de mentalidade, nunca sem enaltecer o árduo e profícuo trabalho que os colegas de 

Ministério Público já realizaram Brasil adentro e afora. A reflexão é fruto do compromisso 

com a sua evolução, nada mais do que isso.  

Buscam-se fundamentos teóricos e práticos para se propor a alteração do atual 

modelo de atuação, com ênfase aos meios alternativos ou adequados à solução de conflitos. 
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VII. CONCLUSÕES 

 

Capítulo I 

O Ministério Público encontra sua vocação no interesse geral, compreendido como 

o que transcende a esfera de interesses de uma única pessoa. Esse valor está previsto em 

princípios e normas, cuja defesa lhe cabe assegurar para a proteção e o restabelecimento do 

direito substancial.  

Sua estruturação jurídica é resultado da organização do Estado, meramente 

acidental em relação às funções que ocupa em dada comunidade. 

O interesse deve operar como fio condutor de suas ações e inações. 

Esse conector é que o eleva à natureza institucional, cujas tarefas devem respeito à 

sincronia e otimização, interna e externamente, em busca do bem comum. 

Para a consecução desses fins é fundamental a existência de meios aptos. Sua 

ausência põe em risco os fins constitucionais para os quais foi habilitado. 

Apenas o trabalho conjunto permitirá à Organização ultrapassar o viés liberal, 

nitidamente marcante nas ações de muitos dos seus membros para uma conformação mais social. 

Para o alcance desse escopo são desejáveis políticas públicas internas, 

endoinstitucionais. 

A mutação constitucional, como fenômeno do estudo da teoria da constituição 

impõe a dinamização dos seus conceitos, exigindo interpretação e soluções conformes aos 

sistemas e subsistemas sociais. 

Ao longo do tempo formaram-se teorias para explicar a lei fundamental, sendo 

importante compreender qual o contexto em que os direitos nela previstos foram 

prometidos ao indivíduo, o que invariavelmente deverá integrar os pleitos do promotor ou 

procurador.  

Esse juízo deve integrar os processos de escolha, ser compreendido e dividido por 

seus integrantes, pena de rompimento da linha condutora que liga um ao outro. 

A adoção de política pública institucional, fundada em dados empíricos e 

consentâneos com a realidade deve integrar suas diretrizes. Incluem-se, necessariamente, 

os meios alternativos na solução dos conflitos. 
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O Ministério Público é permanente e essencial à função jurisdicional e às demais 

funções do Estado, pois é um órgão interpoderes. 

Suas atribuições são necessárias a um processo justo e équo nos casos em que a lei 

exigir sua participação, onde o ordenamento jurídico e o interesse público primário estarão 

ao centro. 

A reorganização institucional levará ao seu aperfeiçoamento, na qual se inclui a 

cultura de que somente o processo judicial é apto à eliminação de conflitos. 

A presença da Instituição poderá ocorrer em regimes democráticos ou autoritários, 

mas apenas no primeiro se apresentará mais independente. 

Há quem distinga interesse de direito. Enquanto o primeiro pode representar a mera 

possibilidade de lesão, este estaria representado pela violação a determinada regra de 

direito material. Para outros são expressões sinônimas, caracterizadas pela oferta de 

proteção extraída do sistema normativo. 

O interesse a ser defendido pelo Ministério é o que a Constituição Federal lhe 

preparou, de onde se extrai o seu perfil institucional. Cabe-lhe, então, promovê-lo, de onde 

decorre o princípio da obrigatoriedade e não o da oportunidade. 

Os interesses sociais são aqueles que transcendem a esfera de um único indivíduo. 

Visam minimizar as diferenças existentes na sociedade de massa e podem se apresentar 

como disponíveis ou indisponíveis. Apoiam-se na promoção da igualdade. 

Os interesses individuais indisponíveis são os que se agregam ao indivíduo, sem 

que lhe seja autorizada a renúncia. 

Para a defesa desses interesses é necessária a reinterpretação do art. 5º, XXXV da 

CF, para que não apenas os métodos adjudicatórios sejam empregados, mas sobretudo os 

alternativos/adequados para a solução das controvérsias, quando possível.  

Cada vez mais se espera da Instituição uma atuação coletiva e racional, não mais 

havendo espaços para decisões individuais sobre temas de interesse institucional ou geral. 

Como órgão autônomo no organograma do Estado, porque se autogoverna, não 

prescinde das demais funções do Estado para o alcance dos seus fins. 

A autonomia subdivide-se em funcional, administrativa e orçamentária. 
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Os membros do Ministério Público contam com as mesmas garantias da 

magistratura: Vitaliciedade, Inamovibilidade e Irredutibilidade de Vencimentos. 

Destinam-se a assegurar o justo temperamento na solução de dada controvérsia, se 

esteja em juízo ou não. 

As vedações impostas baseiam-se na preservação do adequado vínculo que deve 

existir entre o membro e o Parquet. A quarentena prevista para aposentados ou exonerados 

também visa a obtenção de resultado justo é équo nas suas ações. 

O Conselho Nacional do Ministério Público é órgão constitucional autônomo com 

competência para o controle externo dos seus diversos ramos, para traçar normas e metas 

administrativas comuns a todos eles. A transcendentalidade de interesses vai de encontro 

ao que foi propugnado no presente estudo, o de uma atuação integrada e interdependente, 

focada na isonomia e na eficiência. 

As Ouvidorias são órgãos criados para a escuta de quem se quiser fazer ouvir, com 

o escopo de compartilhar o aperfeiçoamento dos serviços a cargo da Organização, não só 

local, mas geral. Para tanto, possui a incumbência de provocar o Conselho Nacional, 

quando for o caso. 

 

Capítulo II 

Pelo princípio da unidade os integrantes do Ministério Público agem em nome do 

Órgão, o presentam. 

Pode ser orgânica ou funcional. Enquanto na primeira a Instituição biparte-se em 

Federal e Estadual (o MP Distrital é da União), na segunda há um só todo, o que autoriza o 

Ministério Público Federal a atuar nas demandas promovidas pelo Ministério Público dos 

Estados, junto aos Tribunais Superiores. 

Diz-se que a ramificação de Ministérios Públicos no Brasil está superada, porque para 

o completo cumprimento da Constituição Federal é preciso que seja visto como um só.  

A pulverização de atividades afronta a unicidade e a eficiência, o que tem levado à 

criação de grupos com o propósito de fortalecê-las. 

A integração institucional é meramente acidental. Só ocorre por acaso. 
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No sistema verdadeiramente uno, como ocorre em Portugal, França e Espanha, 

seus órgãos de cúpula visam a atuação homogênea e coordenada, creditando-se suas 

ações na política fixada pelo legislador e pelo governo, para garantir a isonomia de 

todos os cidadãos. 

No Brasil, os Ministérios Públicos podem unir-se em litisconsórcio facultativo ativo 

ou em assistência litisconsorcial. Todavia, há sérias críticas contra esse entendimento, pelo 

fato de não se poder desunir o que ontologicamente nasceu uno. 

A indivisibilidade decorre da unidade, pois não há como as separar, até porque a 

divisibilidade pressupõe a desunião. 

Significa que entre um e outro membro, todas as manifestações que se 

sucederem, ainda que divergentes, encontram suporte nesse princípio. É como se uns 

controlassem os outros, em nome dos escopos institucionais. A Instituição não se 

confunde com seus integrantes. 

É garantida ao membro do Ministério Público a independência funcional. Para a 

doutrina dito agente público deve obediência à sua consciência jurídica e ao direito. 

A legitimação para os direitos individuais e coletivos coloca a Instituição na defesa 

de múltiplos interesses que se relacionam entre si, não sendo razoável rejeitar a releitura da 

garantia para adequá-la a uma atuação coletivizada e racional. Deve ser reconhecida a 

interdependência entre suas áreas de atuação, única maneira de se cumprir a contento os 

escopos constitucionais que lhe foram conferidos. 

O elo das funções deve ser erigido de maneira transparente e específica, para se 

evitar eventual abuso contra a ordem jurídica por qualquer dos seus integrantes.  

A segurança jurídica conduz à estabilidade e à confiança do sistema, levando-o à 

coerência, da criação do direito à sua aplicação. 

O princípio do Promotor Natural ou Legal exige atuação livre e desimpedida de 

cada integrante, segundo critérios de distribuição de serviço preestabelecidos em lei. A 

interdependência não o anula, porquanto essa atua a posteriori e consiste na necessidade de 

se ajustar a atuação em nome da eficiência e da isonomia da Instituição. Está proscrito do 

sistema o Promotor ad hoc. 
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Distingue-se competência de atribuição. A primeira refere-se ao órgão jurisdicional 

e está vinculada a critérios de distribuição previstos em lei. A segunda prende-se à divisão 

interna de serviço e sua distribuição a cada integrante do Parquet. Ambas se completam. 

O ofício fundado na falta de atribuição pode levar o processo à nulidade, por 

violação ao princípio do Promotor Natural. 

Quando ao menos dois promotores entenderem portar atribuição para atuar em um 

processo judicial ou administrativo haverá conflito positivo de atribuições. Se entenderem 

não a ter, haverá conflito negativo de atribuições. Em ambos os casos a decisão caberá ao 

Procurador-Geral de Justiça. 

O conflito de atribuições, positivo ou negativo, entre procuradores de Ministérios 

Públicos Federais de ramos diferentes será dirimido pelo Procurador-Geral da República. 

Se do mesmo ramo, às respectivas Câmaras de Coordenação e Revisão. 

Na fase extrajudicial, o conflito de atribuições entre Ministérios Públicos será 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, f da CF). Se o incidente surgir em 

juízo se estará diante de conflito de competência do órgão jurisdicional, a ser dirimido pelo 

Superior Tribunal Justiça (art. 105, I, d da CF). 

A mera discordância em atuar em determinado feito implica na negativa em exercer 

suas funções. 

O integrante do Ministério Público deve buscar a eliminação  das crises de direito 

material que chegarem ao seu conhecimento, ainda que para tanto precise instar outro 

agente. Essa racionalização de funções conduzirá a um sistema mais eficiente e isonômico. 

Não só a integração do Ministério Público, mas o empoderamento dos grupos e 

movimentos sociais é importante passo para a promoção da igualdade. 

O acesso à ordem jurídica justa significa muito mais do que o simples acionamento 

da jurisdição. Nela se incluem a universalidade de legitimados, o devido processo legal, o 

afinco ao contraditório para a informação do julgador, o diálogo entre os litigantes, a busca 

de soluções para a pacificação e a tempestividade da tutela. 

O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República, podendo ser reconduzido sem solução de 

continuidade. O chefe dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal são os 
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Procurador-Gerais, nomeados cada qual pelos respectivos Governadores dos Estados, 

podendo ser reconduzidos uma única vez. 

Cada Ministério Público tem sua própria lei orgânica. 

Quem presenta o Ministério Público, administrativa ou processualmente é o 

Procurador-Geral. Por integrar a estrutura do Estado, o órgão não tem personalidade 

jurídica própria, apenas personalidade processual. 

A revisão do arquivamento dos inquéritos policiais, civis, parlamentares ou peças 

de informação é da competência das Câmaras de Coordenação e Revisão da cada 

Ministério Público da União (inclusive o Distrital) e dos Conselhos Superiores Estaduais, 

se se tratar dos Ministérios Públicos Estaduais. 

A revisão do arquivamento do inquérito policial da competência originária da 

Procuradoria-Geral cabe ao Colégio de Procuradores. Se se tratar de inquérito civil ao 

respectivo colegiado incumbido dessas funções, Câmaras de Coordenação e Revisão ou 

Conselho Superior, se se tratar do Ministério Público da União ou dos Estados. 

O Procurador-Geral porta independência funcional, mas também deve agir de 

maneira racional, não apenas para demonstrar qual é a vontade institucional enquanto seu 

representante, mas também para guardar coerência com o posicionamento assumido por 

seus antecessores. 

Cabe ao Conselho Superior exercer atribuições administrativas e de execução, 

dentre aquelas as de expedir recomendações, sem caráter vinculativo,  para a adequada 

cooperação, coordenação e harmonização dos serviços dos demais integrantes da 

Organização. 

A Corregedoria-Geral também tem o escopo de promover o aperfeiçoamento 

funcional, podendo orientar, fiscalizar e instaurar processos administrativos para tanto. 

Suas recomendações não possuem caráter normativo. 

Essa não vinculação deve ser devidamente compreendida. Se o seu enunciado 

portar a solução ótima para a espécie, não se vê razão para que não seja acatada. Mas, se o 

caso comportar melhor interpretação segundo a ordem jurídica, fundamentadamente o 

promotor poderá segui-la. 
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Promotores e procuradores devem atuar como catalisadores dos fins propugnados 

pela ciência processual, operando como intermediários para a pacificação social. 

As iniciativas individuais devem se submeter à institucionalização, mediante seu 

prévio conhecimento, discussão e deliberação pela classe ou por órgão que legitimamente a 

represente. 

É fundamental a adoção de mecanismos alternativos para a solução de 

controvérsias em âmbito institucional, o que levará a Instituição a rever o posicionamento 

de que a eliminação de controvérsias só se dá através da sentença. 

 

Capítulo III 

Ao mesmo tempo em que o ordenamento jurídico fortaleceu a importância da 

Instituição seu aprimoramento estrutural foi tímido, seus recursos são controlados pelo 

Executivo e Legislativo na lei orçamentária e os conflitos são cada vez mais numerosos e 

complexos. 

As decisões dos órgãos da Administração Superior devem operar como vetores de 

condução das funções dos órgãos de execução, sem prejuízo de sofrerem o necessário 

controle por seus destinatários, em um sistema de freios e contrapesos. 

O controle jurisdicional das políticas públicas é básico para o fortalecimento da 

democracia e concretização das ondas renovatórias do processo: 1) assistência jurídica aos 

necessitados; 2) tratamento molecular dos direitos transindividuais; 3) acesso à Justiça. 

Para o tratamento desses conflitos é necessário recorrer aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

As Políticas públicas podem ser definidas como “programa de ação governamental, 

visando realizar objetivos determinados”. Suas fontes são a Constituição Federal e a lei. 

Assim como as liberdades públicas, os direitos sociais exigem instrumentos 

processuais aptos à sua realização e controle da constitucionalidade das ações e omissões 

governamentais. 

As políticas de estado são projetadas para o futuro; as políticas de governo para 

momento mais próximo da sua realidade. O operador do direito deverá conhecê-las para 

enfrentá-las. 
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A defesa dos interesses sociais está diretamente ligada à isonomia material. Nessa 

direção é que o integrante da Instituição deve trilhar. 

Para tanto, é preciso ter consciência do custo dos direitos, do sistema prestacional 

existente e das condições para o seu funcionamento. Destacam-se, nesse ponto, os 

mecanismos alternativos de solução dos conflitos. 

A fonte de custeio dos direitos é a dos tributos. 

O Estado não pode, dolosamente, se desonerar das prestações sociais. 

A reserva do possível consiste na disponibilidade financeira para o cumprimento 

dos seus deveres. 

O direito processual deve se apoiar nesses elementos, sob pena de não funcionar 

como instrumento para a realização do direito substancial. 

Em se tratando do mínimo existencial o princípio da reserva do possível não serve 

de impedimento à sua prestação. 

O mínimo existencial consiste nas distribuições, ações e prestações que inserem o 

indivíduo em uma vida com dignidade. 

É preciso aferir se o direito reclamado é justiciável ou acionável; se se trata de 

prerrogativa passível de ser imediatamente deferida pelo Estado-juiz. 

Há quem sustente a variabilidade do mínimo em conformidade com a situação de 

fato. Para sua adequada apuração o intérprete deverá avaliar o grau de necessidade e 

excepcionalidade da pretensão. 

Com a missão constitucional de defender o interesse geral da população, o mínimo 

existencial se insere nessa categoria. O adequado desempenho dessa missão sugere a 

atuação mais coletivizada, interdependente. 

No exercício das suas funções deve zelar pela aplicação da Separação entre os 

Poderes, incluída sua harmonização. No Estado Democrático trata-se de princípio universal 

a ser seguido por todos os seus integrantes. 
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Capítulo IV 

Há um sistema positivo que orienta a investigação a cargo do Ministério Público, 

tal como se extrai do ordenamento jurídico-constitucional e que o orienta nessa atuação. 

O fundamento é o de que deve prevalecer a liberdade do indivíduo em detrimento 

da sua limitação, entendida como exceção. A flexibilização dos direitos fundamentais deve 

ter critérios e fins legítimos. 

Comumente a prova viceja no processo jurisdicional, mas sua formação se encontra 

fora dele. É recomendável que os integrantes da Organização se organizem para utilizar 

das mesmas fontes e meios para a reconstrução da realidade. 

O inquérito civil foi criado pela Lei 7.347/85, constitucionalizado em 1988 e está 

previsto na Lei 8.625/93, Lei Complementar 75/93 e em outros atos normativos que tratam 

do Ministério Público. 

É entendido como procedimento administrativo, mas nada impede seja visto como 

processo administrativo em sentido lato. 

É regido por princípios administrativos, destacando-se os da publicidade (que 

poderá ser mitigada), exclusividade, facultatividade, formalidade restrita e 

inquisitividade.  

É instaurado para se apurar violação aos direitos ou interesses metaindividuais ou 

individuais indisponíveis. No Estado de São Paulo há atos normativos específicos para as 

duas situações. 

A instauração pode se dar de ofício, mediante provocação e por ordem dos Órgãos 

da Administração Superior da Instituição. Para tanto, deverá preencher um requisito 

material (violação), outro formal (portaria ou despacho). Contra a decisão que instaura ou 

indefere sua instauração é previsto recurso administrativo. O controle jurisdicional é feito 

através do mandado de segurança contra ato do presidente do inquérito. 

Seu campo de abrangência deve ser delimitado no ato de instauração. O 

surgimento de novos fatos exigirão aditamento da portaria ou a extração de peças 

para novo inquérito civil. 
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Para a correta apuração dos fatos que deram ensejo ao mesmo, seu presidente 

poderá expedir notificações e requisições (ordens). 

Deve estar concluído em prazo certo. Seu prolongamento é mal visto pela doutrina, 

havendo quem sustente a possibilidade da existência de dano a reparar, quando a 

procrastinação foi despropositada e causou prejuízos ao investigado. 

O arquivamento deverá ocorrer em decisão motivada e submetido ao órgão interno 

de controle no prazo de 3 dias, sob pena de falta grave.  

Poderá ser confirmado; rejeitado com determinação da propositura da ação civil 

pública; se arquivadas peças de informação, sem base para a ação, poderá ser determinada 

a instauração do inquérito civil; o arquivamento poderá ser convertido em diligência para 

que outras providências sejam adotadas, conforme decidir o órgão revisor. 

A recomendação consiste em uma advertência para que o investigado adote 

determinada conduta, pena de ser acionado ou ser chamado a firmar ajustamento de 

conduta. 

O ajustamento de conduta consiste em medida posta à disposição de órgãos 

públicos, por meio do qual se colhe do infrator aos interesses metainviduais o 

compromisso em restabelecer ao status quo ante o bem violado, com eficácia de título 

executivo extrajudicial. Não tem natureza de transação. 

O ajustamento de conduta é importante instrumento de solução das controvérsias e 

deve ser prestigiado pelo Ministério Público. 

É possível falar em Teoria Geral do Processo Estatal, no qual se inserem os 

processos administrativos. 

A prova conduz a percepção humana ao reconhecimento da realidade ou de dada 

situação. 

Realiza-se por quem a apresenta ou oferece os meios para sua concretização. 

O objetivo da atividade probatória é a busca da verdade cabal, mas em virtude da 

precariedade dos meios tolera-se a realidade obtida. 

O máximo ponto de persuasão é o que reúne convicção e certeza. 
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Na sua atividade o investigador deve projetar sua atividade para o processo 

jurisdicional onde as provas serão, em regra, repetidas, desta vez em ambiente jurisdicional 

para a definitiva eliminação do conflito. 

Na fase administrativa o presidente do inquérito será o destinatário das fontes e dos 

meios de prova. Se se estiver em juízo esse destinatário será o juiz. 

“Prova é demonstração e provar é demonstrar”. “No inquérito civil a prova é o 

conjunto de atividades de verificação e demonstração, mediante as quais se procura chegar 

à verdade quanto aos fatos relevantes...”. 

O sistema processual constitucional rejeita a prova ilícita, obtida através de meios 

ilegais ou que decorrer da indevida manipulação das suas fontes (art. 5º, LVI da CF). 

A teoria dos frutos da árvore envenenada ou contaminada foi construída com base 

na prova ilícita. Significa que todas as fontes de prova e todos os meios de prova 

decorrentes da prova ilícita também são atingidos pela nulidade. 

Formaram-se duas correntes em torno do assunto: a) a de que deve prevalecer o 

interesse da justiça na descoberta da verdade, ainda que isso tenha se dado a partir da 

produção de uma prova ilícita; b) a prova obtida com sacrifício da ordem jurídica jamais 

poderá servir de fundamento ao deslinde da controvérsia posta em juízo. 

Para a aplicação de uma ou outra corrente é necessário recorrer à 

proporcionalidade, para se aferir qual delas melhor atende ao interesse público. 

A prova produzida na esfera penal poderá ser utilizada no processo civil (art. 63 do 

CPP e 475N, II do CPC). 

Os fatos notórios e as presunções legais dispensam a produção de prova (art. 334 do 

CPC). 

O objeto da investigação e da atividade de provar são as proposições. As que não se 

conhecem se comprovam; os fatos não se comprovam, se conhecem. 

O grande desafio do promotor no inquérito civil é o da reconstrução dos fatos 

históricos objeto da investigação, de modo que se recomenda o quanto possível, a adoção 

de técnicas dialogais e democráticas nessa fase para a necessária apuração da verdade. 



31 
 

Está superada a formulação da verdade real e da verdade formal, pois de acordo 

com a atual concepção instrumentalista essa teoria só era aceita no contexto da 

disponibilidade de direitos e na aceitação de que o processo era um fim em si mesmo. 

O sistema probatório trabalha com a probabilidade prevalente, ou seja, a que leva o seu 

intérprete a acreditar que esclareceu o ocorrido. Daí a necessidade de se adotarem técnicas e 

providências investigativas para se aproximar da realidade. Carga da prova é a conduta imposta a 

um ou a ambos os litigantes para a confirmação da verdade dos fatos por eles alegados. 

É possível a aplicação dessa teoria para um escorreito juízo de convicção do 

promotor, ainda que na fase do processo administrativo. 

A teoria do ônus dinâmico da prova é um critério de igualação das partes no 

processo e na produção das provas, permitindo-se a flexibilização do ônus previsto no art. 

333, I do CPC. 

A inversão do ônus da prova poderá funcionar como elemento de convicção para 

levar o investigado a firmar o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. 

A audiência pública utilizada pelo promotor é vista como sério instrumento para o 

alcance da eficiência da administração pública, pois o diálogo que se forma permite a 

discussão de temas de interesse da coletividade. 

Esse o caminho que vem seguindo o Supremo Tribunal Federal, como preveem os 

arts. 13, XVII e 21, XVII do seu Regimento Interno para o esclarecimento de questões e 

circunstâncias de fato, com repercussão geral e interesse público. 

A adesão a um sistema coletivo de atuação é fundamental, para o que será 

necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre a unidade do Ministério Público e a 

independência funcional dos seus integrantes. 

 

Capítulo V 

Há certa obscuridade nas origens do Ministério Público, pois no direito antigo havia 

certas funções que se assemelhavam a que é exercida hoje pela Instituição, como os 

procuradores do rei, constituídos por agentes do governo que tinham a incumbência de 

castigar rebeldes, reprimir os violentos, proteger os cidadãos pacíficos, defender as 

viúvas e os órfãos.  
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Nega-se que o Direito Romano o instituiu através dos quaestores parricidii, 

procuratores Cesaris e defensores civitatis. 

A acusação era deduzida pela própria vítima ou seus familiares; somente o 

julgamento era realizado por órgão público. 

Somente a partir do século XIV é que a Instituição se desenvolveu. A Ordenança de 

23 de março de 1302, criada na França sob o império do Rei Filipe, o Belo, é tida como a 

certidão de nascimento da Instituição. 

Nessa época as funções dos agentes estavam melhor definidas. Os procuradores do 

rei eram incumbidos de processar crimes e delitos e os advogados do rei eram 

encarregados de defender seus interesses pessoais ou os da coroa. 

Com a Revolução Francesa e com a separação dos poderes, o Ministério Público foi 

redefinido. 

Com o Código de Processo Penal Napoleônico e leis de organização judiciária o 

Ministério Público francês se tornou hierarquizado. Atualmente, sua autoridade máxima é 

o Ministro da Justiça e abaixo dele há o Procurador-Geral da Corte de Cassação. 

No Brasil, somente com a Constituição de 1988 é que a Organização atingiu o seu ápice. 

Pode atuar como autor, inclusive assumindo essa posição em caso de abandono ou 

de desistência por colegitimado, ou como interveniente. 

O que assegura sua participação em uma relação processual é a necessidade de 

assegurar o respeito a normas jurídicas indisponíveis, de interesse público. 

Como parte, tanto poderá figurar no polo ativo, quanto no passivo. 

Ainda que esteja autorizado a comparecer em juízo em substituição ao titular do 

direito material – legitimação extraordinária, há de zelar pela ordem jurídica. 

Embora o art. 81 do CPC preveja que o Ministério Público possui os mesmos 

poderes e ônus que as partes, sustenta-se não lhe ser possível prestar depoimento pessoal 

ou confessar. No entanto, para outra corrente se detiver conhecimento do fato sobre o qual 

está litigando poderá revelá-lo ao juízo e até mesmo confessar. 

Como defensor do interesse público não lhe é exigido o pagamento das despesas do 

processo, nem mesmo quando a demanda que aforou for julgada improcedente. Todavia, 

tem se entendido pela aplicação da Súmula 232 do STJ. 
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O art. 82 do CPC prevê a possibilidade do ingresso do Ministério Público na 

relação processual alheia como interveniente, pena de nulidade (art. 246 do CPC). 

A intimação deverá ser requerida pela parte interessada, mas se seu integrante 

entender não deva dela participar não haverá o vício. 

Há correntes doutrinárias que equiparam essa função à do assistente e à do amicus 

curiae. Outra, porém e que se adotou nesse trabalho é a de vê-lo como custos legis ou 

fiscal do cumprimento da lei. Não há como apartá-lo do interesse que justifica sua 

intervenção para aproximá-lo do exclusivo interesse da parte. 

Em dois casos pode se dar a intervenção: 1) pela presença de direitos ou 

interesses indisponíveis do grupo social; 2) pela presença de interesses de pessoas ou 

classes de pessoas. 

Sustenta-se que no primeiro caso o direito de recorrer é mais amplo, se comparado 

ao segundo. Sob esse entendimento, não haverá interesse recursal para que o promotor 

recorra em desfavor de quem ensejou o seu ingresso na relação processual. 

Entende-se que o raciocínio não atende aos escopos do processo, que não mais está 

preso às antigas amarras do direito privado, devendo ser manejado conforme os 

fundamentos do direito público. 

A decisão sobre a intervenção deve se dar de acordo com os princípios e fins que 

iluminam a Instituição. Como o rol do art. 82 do CPC é meramente exemplificativo, cabe 

ao seu membro decidir se adere ou não ao chamamento para essa participação. 

O interesse público pode ser definido pelo interesse comum, a todos pertencente 

porque transcende a esfera individual de cada um. Pode variar em conformidade com 

fatores históricos, socioeconômicos ou culturais, o que leva à afirmação de que deve ser 

investigado em conformidade com o direito material objeto do exame.  

Ainda que a demanda trate de interesse individual indisponível e interesse social o 

integrante da Instituição deverá examinar se contém interesses que ultrapassam esses 

limites. Sem prejuízo do posicionamento que irá assumir no processo tradicional, deverá 

propiciar que a crise seja tratada coletivamente através dos meios adequados. 

Deve-se buscar o ponto de equilíbrio entre a unidade e a independência funcional. 
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Capítulo VI 

O Ministério Público é legitimado universal para a defesa dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, conforme se vê dos arts. 127, in fine, 129, III da CF; 

5º, caput da Lei 7.347/85 e 82 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Defende interesses sociais e coletivos, independentemente dos interesses que cabe 

ao Estado defender. Há autonomia entre ambos, muito embora devam perseguir interesses 

comuns. 

Todavia, a liberdade da Instituição a coloca em xeque, porque deve haver uma 

ordenação que lhe leve a uma atuação interdependente e integrada, para viabilizar o 

cumprimento do postulado da isonomia do indivíduo, corolário da ordem jurídica. 

A intervenção como custos legis ocorre em virtude da exigência prevista nos arts. 

5º, § 1º da Lei 7.347/85 e 92 da Lei 8.078/90. Há interesse público a legitimá-la.  

Cabe ao autor requerer a intimação do Paquet para funcionar na relação processual, 

pena de nulidade. 

Há quem afirme que o interesse coletivo é espécie de interesse público. Para outra 

corrente o interesse metaindividual com ele não se confunde, embora possa lhe ser 

coincidente. 

Através da adequada identificação da causa de pedir e do pedido se permitirá ao 

integrante da Instituição que realize o adequado encaminhamento do conflito: se coletivo, 

deverá ser coletivamente tratado.  

Nas demandas coletivas é preciso distinguir as que veiculam os chamados conflitos 

de interesse público. Conforme vem recomendando a doutrina, o que já havia sido 

detectado no direito norteamericano nos anos 50 seus resultados devem ser mais 

normativos e menos jurisdicionais, obtidos em processo dialogal, com contraditório e 

cognição ampliada, democrático e inclusivo.  

A existência de disponibilidade orçamentária é colocada como pressuposto para a 

atividade prestacional do Estado. 

Para o Supremo Tribunal Federal os benefícios sociais devem ser assegurados pelo 

Estado, ainda que para a sua prestação não haja previsão orçamentária e tenha que 

dispensar o processo licitatório. Entende não ser possível que tais normas programáticas se 

transformem em promessa inconsequente. 
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O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em Recurso Especial que o Estado tem o 

direito de produzir prova de que não tem como fazer frente a determinada política, sem que 

se lhe defira o tempo necessário para sua implementação. 

As medidas de urgência existem para abrandar o risco da demora do julgamento do 

mérito, em prejuízo ao titular do direito material e da efetividade do processo. 

A Lei 7.347/85 previu cautelares (art. 4º) e liminares (art. 12).  Ao sistema agrega-

se a antecipação de tutela (art. 273 do CPC), assim como o art. 461, § 3º do CPC, por força 

do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública.  

Em um critério de ponderação – razoabilidade e proporcionalidade se deve preferir 

a concessão da medida de urgência para o restabelecimento do direito coletivo lesado ou 

ameaçado de lesão. 

As medidas de urgência dependem da qualidade da prova que o promotor e o 

procurador levarão a juízo. Nesse sentido é de se entender que sua formação se dá 

fora e antes do processo judicial. Assim, o sucesso para o seu deferimento dependerá 

do desempenho do investigador e dos elementos de convicção obtidos durante o 

inquérito civil.  

A sentença deve atender à congruência ou correlação com o pedido, mas se contiver 

obrigação de fazer ou de não fazer a obrigação específica poderá dar lugar ao resultado 

equivalente. Por isso, diz-se haver mitigação àquele princípio. 

Quaisquer espécies de sentença são admissíveis nas ações coletivas, sendo 

preferível a teoria quinária dos provimentos. 

Todavia, quando se está diante dos conflitos de interesse público é preciso 

distinguir. A presença do Estado no polo passivo da relação processual enseja 

modelos diferentes dos que tradicionalmente se concebe, para se permitir a realização 

do direito material. Orientação diversa tem levado o sistema ao anacronismo, com 

baixa ou nenhuma efetividade. 

Seu cumprimento deve se dar através de decisões para o futuro, flexíveis, de 

maneira que o tempo e o modo permitam sua realização prática. De lege ferenda, é 

importante que os integrantes da Instituição compreendam e aceitem esse novo processo e 

busquem sentenças compatíveis com a natureza do conflito que pretendem eliminar. 
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A execução da sentença coletiva se realiza conforme o art. 15 da Lei 7.347/85 e o 

CPC. 

Dela deve se extrair o máximo possível para a recomposição do direito material. 

Para tanto, é necessário que o autor projete seus esforços para os escopos do processo, que 

não estão mais na sentença. 

Devem ser evitadas sentenças de difícil cumprimento ou inexequíveis. O 

diferimento da execução parece ser o ponto desejável, face à necessidade de se 

acompanhar o caso após a prolação da sentença. 

Em virtude da separação e harmonia entre os poderes o Legislativo está vinculado à 

decisão proferida contra o Executivo, em determinada demanda. Entre eles existe um 

sistema de colaboração e controle recíprocos, que impede hajam compartimentadamente. 

Devem prevalecer os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da 

confiança nas expressões do Estado Democrático de Direito. 

Há um incipiente esforço para a integração do Ministério Público em torno de 

diretrizes eleitas em planos e programas. O Planejamento Estratégico Nacional do 

Conselho Nacional do Ministério Público e os Planos de Atuação das Procuradorias-Gerais 

confirmam esse caminho. 

Confirma-se a necessidade de se fortalecer a unidade do Ministério Público, única 

maneira de se atingirem soluções comuns e metas institucionais. 

A ausência de controle sobre os seus atos tem suscitado a crítica de que isso se deve 

em virtude da falta de coordenação entre os seus integrantes. 

A integração é necessária.  

Para tanto, não se vislumbra conflito entre a independência funcional e a unidade. 

O que deve haver é o consenso de posições a ser buscada democraticamente em um 

ambiente onde a independência funcional é princípio. Para eventuais desvios o 

sistema de freios e contrapesos deve ser utilizado por todos os membros da 

Instituição, uns contra outros. 
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