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RESUMO 

 

SILVESTRE, C. L. O Ministério Público brasileiro e a construção de políticas públicas 
de educação para o trabalho: um modelo de promoção da cidadania 

 
 

Promover a dignidade dos cidadãos através de políticas públicas é atuação crucial dos 

policymakers que compõem a organização do Ministério Público brasileiro. Este estudo 

objetiva apontar um modelo que aproxime a identidade dessa instituição à da sociedade, 

expresso na política de promoção da autonomia das pessoas no mercado econômico do 

trabalho através da educação, na inserção dos cidadãos na sociedade do conhecimento. 

Apresenta como problema a influência das visões mecanicista, organicista e complexa na 

implementação dessa política. Quanto ao método, revisa essas visões no pensamento 

organizacional e na instituição estudada e firma-se nos enfoques sistêmico e fenomenológico 

e em pesquisa documental. Por meio dos modelos de organização democrática de Ackoff e de 

sistemas viáveis propugnados por Beer, que oportunizam o confronto com as estruturas de 

poder interna e externa à organização estudada, esta pesquisa aponta como resultado um 

modelo que alarga a comunicação democrática dessa organização para além do mecanicismo 

dominante na gestão de políticas públicas.  

 

Palavras-Chave: Ministério Público; políticas públicas; sistemas; organização democrática; 

educação para o trabalho 



ABSTRACT 

SILVESTRE, C. L. The Brazilian Ministério Público and the construction of work education 
policies: a model of citizenship promotion 

 

Promoting citizens dignity by public policies is a crucial kind of work developed by Brazilian 
Ministério Público’s policymakers. This essay goals to point out a model that turns closer 
Ministério Público and society’s identities, expressed as the policy that enhances people’s 
autonomy in job market by education, that means to integrate citizens in the so called 
knowledge society. It presents as main problem the influence of the mechanicism, organicism 
and complex thoughts in the implementation process of this policy. Concerning to the method, 
this article reviews these worldviews in the organizational literature and is based in the 
phenomenological and systemic approaches, and in documental survey. All through Ackoff’s 
democratic corporation and Beer’s viable system models, that allow the comparison with 
inner and outsider power estructures, it points as result a model that enhances democratic 
communication far beyond the narrow mechanicism approach that up to today is mostly used 
in public policies management.  

Keywords:  Ministério Público; public policies; systems; democratic corporation; work 

education 
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1.  Introdução 

 

 

Na construção do Estado Democrático Brasileiro, a burocracia pública (WEBER, [1920] 

2004) dotada de autoridade para dizer o direito vigente em sociedade, através de estatutos 

políticos solenemente declarados – Constituição e leis infraconstitucionais -, gradativamente 

elegeu interesses sociais como prioritários e, simultaneamente, criou e aperfeiçoou papeis na 

estrutura burocrática do Estado com vistas à finalidade específica de promover e proteger 

esses interesses. Assim, os interesses sociais declarados fundamentais são albergados pelo 

ordenamento jurídico e contam, em complemento à atuação da própria sociedade interessada, 

com a atuação de organizações componentes da burocracia pública essencialmente voltadas a 

impedir as práticas contrárias a eles (papel repressivo) e a estimular as que os favoreçam 

(papel promocional).  

Ao Ministério Público brasileiro se associam prontamente esses papeis repressivo e de 

promoção, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 – CF, em seu art. 127: “O 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.”  

O conceito do que seja o papel de promoção dos interesses sociais se extrai 

imediatamente do direito administrativo, segundo o qual as organizações componentes da 

administração pública existem e justificam-se em função do atendimento de bem comum; 

fala-se na legalidade da atuação da administração pública, no atendimento da finalidade da 

lei1 que prevê e protege esse bem.  

Nesse aspecto, ressalte-se que a organização do Ministério Público, a que o 

ordenamento jurídico atribui autoridade racional, poderes formais, vedações e 

responsabilidades, é constituída por integrantes da sociedade e, desse modo, é orientada pelos 

valores vigentes na sociedade civil organizada, no mercado e no Estado (terceiro, segundo e 

1 Nesta pesquisa, por lei se entendem as normas escritas constituídas conforme processos políticos aceitos 

como válidos por comandos dotados de conteúdo material abstrato -  previsão de situação hipotética - e genérico 

– sem previsão de pessoas certas - e obrigatórios, pois formal e informalmente detêm poder de coerção estatal 

(MELLO, 2009).  
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primeiro setores, respectivamente). Os agentes públicos componentes do Ministério Público 

brasileiro são assim enquadráveis nas categorias de street-level bureaucrats (LIPSKY, 1980), 

agentes de intersecção entre aqueles três setores do país, e de policymakers (GUERREIRO-

RAMOS, 2009), agentes de realização dos interesses da sociedade por meio de políticas 

públicas. Como integrante da burocracia do Estado Brasileiro, segundo contornos da 

sociologia de Max Weber [1920] (2004), essa instituição manifesta-se através de pessoas 

investidas de “poder” que é conferido aos “tecnoburocratas” que assumem autoridade com 

fundamento em conhecimentos específicos acerca da ação e dos processos do Estado. Para 

Weber este é atributo característico da conformação racional-legal da estrutura do Estado e 

fundamenta, no plano teórico-normativo, as faculdades da instituição aqui tratada de requisitar 

informações suficientes à tomada de decisões, de recomendar comportamentos, de produzir e 

legitimar negociações (construir e dotar de autoridade compromissos de adequação de 

condutas aos preceitos legais) e de originar a necessária intervenção coercitiva dos órgãos da 

Justiça para constituir uma situação congruente com a lei2. 

Assim, a aprendizagem organizacional do Ministério Público e a prática do papel social 

respectivo implicam decidir qual o interesse social que deva promover, vale dizer, como 

realizá-lo na sociedade. Nasce assim o ato de planejar uma política pública e as decisões 

acerca dos meios de implementação dela. Aqui a gestão pública vale-se dos conceitos 

fundamentais e gerais da Administração. Aquele policymaker se depara com a necessidade de 

lidar com os elementos da Administração, também conhecidos como funções do 

administrador, originariamente concebidos por Fayol (2009): previsão, organização, 

comando, coordenação e controle, que serão oportunamente conceituados nos capítulos 

seguintes. O papel de street-level bureaucrat ou de ombudsman (CORREIA, 1979) 

representado pelos integrantes do Ministério Público visa alcançar uma política pública 

socialmente relevante, a “avaliação do futuro”, um aprovisionamento de recursos para a 

realização contínua do fim público veiculado na política pública.    

O processo decisório nesse contexto deve incluir a análise de variáveis dos processos de 

2  Registre-se que o Ministério Público tem peculiaridades na sua estruturação que o afastam da 
burocracia weberiana a exemplo da inexistência de hierarquia entre os seus membros que gozam por força de 
determinação constitucional de independência funcional (art. 127, § 1º, CF). Esta, ademais, já foi reconhecida 
pelo próprio Supremo Tribunal Federal que fixou o denominado princípio do promotor natural, como 
decorrência desta independência, do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF) e do princípio da 
proteção dos processados (art. 5º, inciso LIII, CF). 
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modernização da sociedade brasileira, segundo o “modelo de possibilidade” de Guerreiro-

Ramos (2009, p. 59), que concebe o “requisito estratégico do problema da modernização” da 

seguinte forma: 

o fato de que a modernização representa essencialmente uma transformação 
social viva, em que se presume que o curso dos acontecimentos é dirigido 
conscientemente, e nunca se pode determinar a importância de qualquer variável 
de modo abstrato. Nenhuma variável é intrinsecamente positiva ou negativa. A 
importância de cada variável muda de acordo com o contexto sistêmico, isto é, a 
mesma variável pode ser um trunfo em determinado sistema social e um 
percalço em outro. Ou, no sistema social, essa variável pode ser uma coisa ou 
outra, conforme a ocasião. Em outras palavras, somente no terreno da lógica 
abstrata podem as variáveis de padrão ser consideradas dilemas. Nos sistemas 
sociais concretos, toda variável de padrão tem consequências funcionais 
contraditórias 
 

A efetiva realização dos deveres-poderes pelo Ministério Público reside, portanto, na 

relevância dos valores sociais que defende e, em termos internos, repousam na cultura e na 

capacidade organizacional que diz respeito ao aproveitamento ótimo dos recursos e processos 

para a realização de sua missão institucional. Em outras palavras, importa conceber um 

modelo de gestão que tenha contornos sistêmicos e contingenciais (no sentido de que se 

adaptem ao ambiente social que está em constante mutação e precisa de respostas novas para 

problemas novos e antigos) e, ao mesmo tempo, seja estratégico no sentido de que a mudança 

por ele carreada seja assimilada e se constitua em resposta adequada para as necessidades 

sociais (LINDBLON, 2009). 

Diante da infinidade de interesses sociais que devam ser promovidos pelo Ministério 

Público, esta pesquisa restringe-se a um particular interesse, o da educação para o trabalho, 

cuja implementação cabe a um dos ramos especializados do Ministério Público, o Ministério 

Público do Trabalho – MPT, uma vez que tem missão da “promoção social” nos mercados de 

trabalho brasileiros, o que implica dizer, de interferir em tais ambientes de modo a 

implementar o plano solenemente desenhado no texto constitucional de fundamentalidade do 

“valor social do trabalho” ou “a valorização do trabalho humano”3.  

A escolha da educação para o trabalho como política pública a ser implementada pelo 

MPT, diante de diversos outros interesses sociais relevantes, está, em um primeiro momento, 

na importância singular da própria educação, que é um direito social que propicia o 

desenvolvimento sustentável da nação, já que promove a equalização da sociedade, realiza de 

3  Artigos 1º, 6º, 7º e 170 da Constituição Federal de 1988. 
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forma completa a cidadania propiciando a transformação, além de funcionar como antídoto 

para a transmissão intergeracional da pobreza (KLIKSBERG, 2008).  

Note-se que aqui prefere-se a expressão “educação para o trabalho”, em vez de 

“educação profissional” ou “qualificação profissional”, por o pesquisador entender ser aquela 

mais ampla e inclusiva de todas as necessidades implicadas no exercício ótimo da atividade 

laboral e das relações de trabalho correspondentes. Assim a educação para o trabalho deve 

tornar o cidadão apto ao exercício do trabalho, consideradas as exigências do mercado. Nela 

cabem os ensinos fundamental, médio, técnico, superior, de atualização desses, de saúde 

ocupacional, de adaptação e readaptação ao trabalho e outros que sirvam às necessidades para 

gozo do direito constitucional ao trabalho.  

A educação para o trabalho importa a qualificação (e a requalificação) profissional para 

a inserção (e a reinserção) do trabalhador no mercado profissional e dentro de uma visão 

sistêmica funciona como uma forma de alimentar (e retroalimentar) o sistema social, 

produtivo e econômico. Enxergar o trabalhador como cidadão (sujeito de direitos e deveres) e, 

ao mesmo tempo, como capital humano e social é uma concepção indispensável dentro de 

uma proposta de Estado voltada para o desenvolvimento nacional, como determina a CF4. 

Também a escolha de tal objeto resulta da observação prática deste autor, como 

integrante do MP, acerca do potencial transformador da defesa dos interesses sociais 

trabalhistas por meio de relevantes instrumentos de implantação de políticas públicas, quais 

sejam, decisões judiciais, acordos celebrados com diversos integrantes daqueles três setores 

do país em que se obteve o ajustamento de suas condutas aos comandos legais e 

recomendações a eles dirigidas em tal sentido. Cabível, portanto, o pensamento sistêmico 

sobre a utilização dos recursos disponibilizados com vistas ao atingimento de um ponto de 

equilíbrio que seja adaptável, visto que inserido em um suprassistema tipicamente aberto que 

demanda a constante adaptação ao meio sócio-histórico-político com o qual exercita trocas.  

Note-se que o pensamento acerca dessa organização aqui se valerá da 

transdisciplinaridade, como ensinado por Bauer (1999, p. 143), da compreensão dessa 

realidade por meio do uso comum de pelo menos duas disciplinas: a Administração Pública e 

o Direito Administrativo. Nesse sentido, relembre-se que para Bauer (1999, p. 142-143) a 

transdisciplinaridade é a efetivação de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas e, 

4  O desenvolvimento  nacional é  um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 
segundo o artigo 3ª, inciso II da CF. 
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desse modo difere da disciplinaridade, que é o conjunto específico de conhecimentos que 

possui características próprias no plano de ensino, da formação, dos mecanismos, dos 

métodos e das matérias; da multidisciplinaridade, que é a justaposição de disciplinas diversas, 

às vezes sem relação aparente entre elas; da pluridisciplinaridade, que significa a justaposição 

de disciplinas diversas mais ou menos vizinhas no domínio do conhecimento, e da 

interdisciplinaridade, entendida como a interação existente entre duas ou várias disciplinas 

que pode ir da simples comunicação de ideias até a integração mútua dos conceito diretores, 

da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos de dados e da 

organização da pesquisa e do ensino correlato. 

Assim, dentre as diversas organizações públicas que compõem a burocracia no Estado 

Brasileiro, esta pesquisa elege como objeto o Ministério Público brasileiro – MP, para sobre 

ele questionar o modo como as práticas institucionais realizariam o propósito de incremento 

da cidadania, de valorização da dignidade, fonte dos direitos fundamentais, destacadamente 

dos de viés social.    

A pesquisa presente tem ênfase em tema pujante mas pouco aprofundado pelas ciências 

sociais (pesquisa exploratória), conforme se conclui destas declarações de um policymaker da 

organização abordada, Procuradora do Trabalho Érica Bonfante5: 
 
A reversão do valor de multas em bens para instituições e em campanhas educativas 
tem se tornado cada vez mais frequente no âmbito do MPT (Ministério Público do 
Trabalho). Qual sua opinião sobre isso? 
Sou absolutamente favorável à conversão de multa nesses moldes. Embora a 
iniciativa demande grandes esforços do MPT no sentido de romper barreiras e 
paradigmas, o resultado tem se mostrado extremamente realizador, quebrando a 
frieza da lei. Diversos são os exemplos em todo o país, o que denota que o MPT 
encontra-se em perfeita sintonia com a sociedade e conectado com seus reclamos, o 
que só dignifica o exercício e o desempenho de nossas funções institucionais. 
De forma fundamentada, adoto entendimento que é possível a mitigação do valor da 
multa cominada em termo de compromisso, assim como, em caso de 
descumprimento de TAC, haver substituição da sanção por obrigação alternativa que 
guarde consonância com o interesse público perseguido no ajuste (...) atualmente 
vem se flexibilizando a ideia de “reconstituição dos bens lesados” referida na parte 
final do artigo 13 da Lei n. 7.347/85, para se considerar como objetivo da 
indenização e do fundo não somente a reparação daquele bem específico lesado, mas 
de bens a ele relacionados 

 

Não obstante a indicada relevância dessa destinação de recursos, não foram localizados 

em sítios de pesquisa acadêmica6, estudos sobre formas de promoção pelo Ministério Público 

5 Disponível em <<<http://fs1.anpt.org.br/aux1/2011/145/anpt12541O2948419.pdf>>> Acesso em: 30/10/ 2010. 

6  Foram pesquisadas as bases de dados em: http://www.teses.usp.br,  
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brasileiro de políticas públicas com apoio nos referidos recursos, o que indica lacuna teórica 

específica e o caráter inovador desta pesquisa. Menos provável também se mostrou a 

localização dentro da própria Administração Pública de estudo acerca da implementação da 

política específica de educação para o trabalho pela organização em foco. 

A pesquisa consistirá em revisar a literatura da Administração e do Direito acerca da 

incorporação do pensamento organizacional pela administração pública brasileira, consoante 

as visões de mundo mecanicista, organicista e da complexidade, e, do pensamento sistêmico 

pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelos respectivos aplicadores, da estruturação formal 

da organização ora objeto, a aproximação conceitual do Ministério Público Brasileiro com o 

modelo de organização democrática e o modelo de sistema viável – VSM, por fim, de uma 

específica política pública, a de educação para o trabalho, que será apresentada como modelo 

para o desenvolvimento das diversas organizações implicadas e como uma prática que 

sintetize a criação de política pública coerente com a identidade dessa instituição, ilustrada em 

três instrumentos originados no ramo trabalhista, o MPT. 

Espera-se que o alargamento da compreensão das diversas relações de comunicação 

estabelecidas entre as organizações internas dessa instituição e entre elas e as organizações 

exteriores, dos integrantes da sociedade e dos três setores econômicos resulte da descrição da 

estrutura, da autoridade e dos poderes formais da organização em foco, notadamente quando 

exerce a faculdade de promover políticas públicas. Sucessivamente, do confronto dessa 

estrutura formal com conceitos e modelos próprios do pensamento sistêmico: (i) o de 

corporação democrática de Ackoff (1994) e (ii) o modelo cibernético denominado Modelo de 

Sistema Viável – VSM (ESPEJO et al., 1996; MARTINELLI; VENTURA, 2006), para o 

apontamento das relações internas entre as partes integrantes dessa organização e das relações 

externas entre essas partes e os demais grupamentos do ambiente social. Nesse momento, 

destacar-se-ão os conceitos de identidade (ESPEJO et al., 1996), de recursividade (ACKOFF, 

1994), de redundância (BAUER, 1999) e de feedback positivo e negativo (BAUER, 1999; 

BEER, 1969).  

Além da revisão da literatura acerca dos temas aqui referidos, há a pesquisa documental 

por levantamento (survey) incidente sobre os instrumentos de atuação dos agentes públicos, 

úteis à implementação de políticas públicas, a partir dos quais extrair-se-á alguma 

http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites, http://www.periodicos.capes.gov.br/ portugues/index.jsp, 
www.isiknowledge.com, http://www.proquest.com.br e http://scholar.google.com.br/) 
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compreensão acerca da natureza e da frequência de tais políticas e, finalmente, aproximando-

se do cotidiano exercício de autoridade pelos policymakers integrantes do Ministério Público, 

da prática de processos de gestão de uma política pública específica por uma organização 

determinada, apontar-se-á um modelo de promoção da cidadania, acompanhado de exemplos 

concretos de atuação institucional, de um modelo de promoção de uma política pública 

específica, a de educação para inserir e manter as pessoas no mercado de trabalho, a de dação 

de conhecimento para a autonomia delas nesse sistema continente (pesquisa aplicada).  

Como resultado, demonstra-se que a política de educação para o trabalho representa 

uma estratégia viável de cumprimento do objetivo que é a razão de existir da organização 

apontada naquelas ilustrações: o propósito institucional de promover a cidadania.   

De toda essa pesquisa qualitativa e de conceitos elementares de estatística descritiva 

realizar-se-ão considerações perfunctórias quanto ao modo de gestão de recursos para 

políticas públicas, sem idoneidade para explicar exaustivamente o tema, mas que propiciem 

discussões democráticas pela organização e pelos demais integrantes sociais.   

Assim, esta dissertação tem por objetivo geral apresentar um modelo de política pública 

consistente com a identidade da organização pesquisada: o de promoção de educação no 

ambiente do mercado de trabalho – doravante, educação para o trabalho. Especificamente, 

visa:  

i. apontar isomorfia entre a estrutura do Ministério Público e modelos da visão sistêmica 

e, assim, viabilizar uma inédita compreensão da organização estudada (objetivo 

específico 1); 

ii. com fundamento nos conceitos do pensamento sistêmico, destacar a antítese entre o 

pensamento estruturalista empregado na gestão de políticas públicas e o reconhecimento 

da complexidade imanente à própria organização e ao meio que lhe interpenetra 

(objetivo específico 2); 

iii. destacar a necessidade contínua de a organização estudada atualizar o conhecimento 

de si própria, com fundamento nas interações com o ambiente e as partes integrantes 

(objetivo específico 3);  

iv.  aproximar os conceitos de identidade, de recursividade e de propósito institucional 

da organização estudada Ministério Público, por meio do construto da cidadania, de 

modo que os fins e os meios de comunicação que essa organização disponha revelem 
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congruência com os interesses sociais, assim reforçando aquele modelo consistente com 

a identidade da organização de política pública: a promoção de educação indispensável 

à permanência autônoma dos cidadãos no mercado de trabalho (objetivo específico 4);  

v. identificar o interesse e a adesão do Ministério Público do Trabalho no 

desenvolvimento da educação para o trabalho e, como objetivos específicos, 

contextualizar a organização democrática do Ministério Público nos processos de 

modernização social através de políticas públicas, construir uma interface entre a gestão 

pública e o direito positivo em favor da eleição da educação para o trabalho como 

objeto da ação institucional do Ministério Público, analisar os padrões de ação 

institucional do Ministério Público do Trabalho, em especial os de destinação dos 

recursos em benefício da educação para o trabalho (adesão do policymaker) e propor um 

modelo de atuação estratégica em políticas públicas de educação para o trabalho 

(objetivo específico 5). 
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2. Revisão da Literatura 

 

 

2.1 A evolução do pensamento organizacional na Administração Pública e do 

pensamento sistêmico no Direito 

 

 

Para Motta (2003), a teoria da Administração tem as origens na preocupação com a 

produtividade na Revolução Industrial, no século XVIII.  Posteriormente, durante a Segunda 

Guerra Mundial, essa preocupação acompanharia a teoria das organizações, uma “mutação” 

na teoria da Administração, por aquela visar à maior eficiência do sistema social em que a 

administração se exerce. A teoria organizacional, assim, representaria um campo de 

conhecimento instrumental, pois visa a transmitir uma visão de mundo consoante com “o 

poder crescente da elite tecnoburocrática nos países capitalistas monopolistas de Estado” (p. 

113).  

Tão-logo a fábrica tornou-se o espaço hegemônico de convívio na sociedade industrial, 

desenvolveu-se o conceito de homem como parte integrante de uma estrutura social formal, 

porque regido pela autoridade racional-legal, por seguir prescrições de regulamentos e por 

valorizar a hierarquia. Assim, percebe-se na teoria organizacional uma clara influência da 

sociologia estruturalista-fenomenológica de Max Weber (MOTTA, 2003, p. 11; 2008, p. 3).  

Nesse cenário de desenvolvimento do capitalismo industrial prevaleceu a concepção de 

ser humano como homo economicus, ou seja, de natureza simples, previsível e controlável, 

motivado a produzir em resposta a estímulos financeiros adequados. Nessa mesma etapa, os 

embargos à produtividade humana eram vistos como defeitos de estrutura da organização. 

Aqui não se estudavam os elementos identitários dos indivíduos, mas os sistemas de trabalho 

e as estruturas organizacionais formais adequados à produção no modelo fordista-taylorista 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2008, p. 03). 

Portanto, no primeiro “estágio de evolução da ciência” (BAUER, 1999, p. 151), o da 

cosmovisão mecanicista, o estudo das organizações era marcado pela visão de mundo em 

equilíbrio, cujos elementos seriam regidos por relações de causa-efeito necessárias e 
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independentes de interferências externas (causalidade linear). Assim, propagou-se no 

pensamento organizacional o determinismo, o apontamento de estruturas ideais de 

organização, previsíveis como máquinas. Destaque-se, neste ensejo, que Morgan atribui à 

cosmovisão mecanicista a uma necessidade social de apego à estratégia do planejamento 

formal e deliberado. Afirma que “embora tipicamente se assuma que uma estratégia orientada 

para objetivos seja uma necessidade na vida organizacional, isto na verdade é uma 

necessidade socialmente construída, característica da mentalidade mecanicista” (2007, p. 

201). 

Em um segundo estágio, iniciado à primeira metade do século XX, juntamente com o 

avanço da sociologia, da psicologia social, do estudo dos grupos informais no ambiente 

produtivo, surge a visão de homem como homo socialis, o que age transindividualmente, 

cujas ações são produto das relações entre os integrantes de um grupo social. Nesse período, a 

teoria da Administração se vê obrigada a questionar o determinismo, a imutabilidade e o 

isolamento dos sistemas sociais estudados, corolários da visão mecanicista.  

 A curiosidade científica pelas organizações, assim, passou a ver o mundo segundo a 

cosmovisão organicista ou sistêmico-estrutural-cibernético. Nela predomina, como aponta 

Bauer (1999, p. 151): 

 

a visão de que os sistemas são constantemente deslocados do 
equilíbrio pelas influências do meio – mas mantêm-se próximos a ele 
por meio de mecanismos de autorregulação (tal como um organismo 
vivo). A mudança é agora incorporada, mas vista como sendo apenas 
incremental (os sistemas adaptam-se às novas condições ambientais). 

 

Nesse estágio, reconhece-se a abertura dos sistemas sociais ao ambiente social e a 

necessidade de mudança daqueles para “eficazmente” adaptarem-se às mudanças desse, 

aumentando as chances de “sobrevivência” das organizações. O ideal de eficiência passa a ser 

exigido juntamente com o ideal de eficácia. “Não bastava mais fazer bem feito, era preciso 

agora que este bem-feito fosse adequado às circunstâncias” (BAUER, 1999, p. 169). 

Um construto próximo a essas duas primeiras classificações, elaborado por Tenório 

(2011: 1141-172), ao ensejo de apontar a influência do pensamento de Taylor sobre as 

organizações, apresenta um continuum: fordismo (0) ----- (1) pós fordismo. O fordismo dos 

anos 1910 até o fim dos anos 1960 representa “a rigidez organizacional”, a visão de 
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organização como “sistema mecânico”, e o “gerenciamento tecnoburocrático de mão de obra 

especializada sob técnicas repetitivas de produção de serviços ou de produtos padronizados” 

(TENÓRIO, 2011, p. 1144). O pós-fordismo, quando as organizações são estudadas como 

“sistemas orgânicos”, propôs, dos anos 1970 até os dias atuais, um “modelo flexível de gestão 

organizacional e da produção e do trabalho sob a trajetória de inovações tecnológicas em 

direção à democratização das relações sociais nas organizações.” Por flexibilidade, entenda-se 

“capacidade de reagir a, e de procurar mudanças no mercado.” Ademais, a flexibilidade na 

produção implica a dos mercados de trabalho, das qualificações e das práticas laborais 

(TENÓRIO, 2011, p. 1162). Acerca da natureza do pós-fordismo (TENÓRIO, 2011, p. 1143): 

 

Ao que parece, o surgimento do paradigma técnico pós-fordista, 
referência das recentes técnicas de gestão organizacional, propõe criar 
mecanismos no espaço das interações sociais. Técnicas integradas de 
produção que não só atendam às diferentes demandas do ambiente 
operacional das empresas, mas também sugerem promover condições 
democratizadoras nas relações sociais no interior das organizações 
  

Nesse estudo, ao esse autor se autoqualificar “matusalêmico”, porque pensa que o pós-

fordismo contém o fordismo, que o sistema é de base mecânica, e que permanece “um fazer 

fordista travestido, muitas vezes, de moderno, atual.” Afinal, para o ideal taylorista de 

produção que se perpetua, pouco importava o bem-estar do trabalhador, notadamente o de 

nível operacional, o de “chão de fábrica” (TENÓRIO, 2011, p. 1141-1149). Assim, o 

propósito da organização pós-fordista, da estrutura, também é, primeiramente, a 

produtividade. 

Nas recentes décadas, o pensamento organizacional defronta-se com um anseio de 

mudança de paradigmas, outros que não cedam ao anseio premonitório e à ânsia universalista 

das mencionadas formas de racionalidade instrumental mecânica e orgânica, ou fordista-pós-

fordista. 

A visão de mundo da complexidade sugere um nova organização. Em contraposição aos 

conceitos anteriores de homem e inspirado na convicção da impossibilidade de se estruturar o 

homem sem resultar o reducionismo dele7, surge o conceito de homo complexus. Reconhece-

7 “Tornam-se superados por um paradigma da complexidade: 

. o reducionismos, que busca compreender o todo com base nas descrições das partes;  
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se, com esse conceito, a subjetividade intrínseca ao pensamento humano e aos fenômenos 

culturais. Trata-se de aceitar a ambiguidade e a ambivalência necessárias aos fenômenos 

psíquicos e sociais. O reducionismo dos estudos clássicos da Administração, a simplificação 

através da delimitação de condições previstas, não pode ignorar a variedade e a incerteza8 

desses fenômenos, sob pena de incorrer em predições falsas (MORGAN, 2007). A redução da 

complexidade pela criação de redundância entre macro e microssistemas gera a possibilidade 

do planejamento em um sistema denominado “holográfico” (MORGAN, 2007). 

A visão complexa contrapõe à causalidade linear, própria do mecanicismo, a 

causalidade circular: causas e efeitos são interdependentes e “quaisquer efeitos são, 

simultaneamente, causas de outros efeitos, alguns dos quais retroalimentam aquelas causas 

tidas como iniciais num processo circular e recursivo”. Nesse cenário, um esforço permanente 

em torno do equilíbrio organizacional é tido como disfuncional, pois no longo prazo, à 

medida que o ambiente muda cada vez mais rápido, sistema e ambiente vão-se tornando cada 

vez mais desalinhados um em relação ao outro e, quanto maior o desalinhamento, menos o 

sistema permanece capaz de importar do ambiente os recursos e as informações de que 

necessita (BAUER, 1999, p. 47). 

Em vez do equilíbrio organizacional, a visão de mundo da complexidade prioriza a 

autonomia, a auto-organização, o fomento de dois caracteres antagônicos: a variedade 

(diversidade) e a redundância (repetição, coerência) dos elementos componentes e das 

funções. Essa variedade propiciaria maiores possibilidades de resposta aos estímulos 

inesperados do ambiente. A redundância daria à organização maiores chances de realização de 

uma atividade específica e de que eventuais erros sejam detectados com maiores chances. 

Note-se que o fomento desses dois caracteres antagônicos requer um grande número de 

interações entre os componentes dessa organização, o que implica a dificuldade na predição 

exaustiva deles. Nesse estágio, finalmente, a mudança é vista como “um fluxo contínuo, que 

legitima a incerteza, e incorpora a existência de mudanças radicais e estruturais” (Bauer, 

1999). 

. o holismo em sua vertente totalizante, que é também simplificador, ao reduzir o que é por natureza complexo 
a uma única instância-chave (o todo), e que, ao buscar a descrição do todo, termina por negligenciar as partes;  

. o hierarquismo, que impõe uma precedência unilateral do todo sobre as partes, por meio de sistemas que 
englobam sistemas que englobam sistemas etc.” (Bauer, 1999, p. 56) 

8 A incerteza passou a ser aceita pela ciência a partir do estudo dos fenômenos naturais microscópicos,  de 
Werner Heisenberg, em 1927. 
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Essa evolução paradigmática no pensamento organizacional, naturalmente, afeta a 

Administração Pública e tende a ser incorporada pelo Direito que regulamenta a 

correspondente burocracia pública.    

No Brasil, desde a independência do país, a burocracia pública vem sendo formada 

mediante o progressivo acúmulo de regulamentos e procedimentos, sendo o Direito o 

instrumento solene e coercitivo da consolidação das estruturas de poder próprias dessa 

burocracia. Nesse contexto, pergunta-se: como o Direito poderia instituir um ente burocrático 

insulado (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010) idôneo a promover as mudanças 

politicamente desejadas em uma sociedade complexa como a brasileira? Como fomentar a 

realização dos valores tidos pelo poder racional-legal do Estado como fundamentais, em um 

ambiente em essência marcado pela incerteza, pela variedade das informações implicadas, 

pela subjetividade das pessoas e dos grupos envolvidos e pela limitação das técnicas de 

aferição dos fenômenos sociais? 

No quotidiano exercício de atribuições, a instituição pública brasileira denominada 

Ministério Público depara-se com a necessidade de esclarecer a razão de existir (identidade), 

de delimitar os objetivos mediatos e imediatos de suas ações e de conhecer a efetividade 

delas. Assim, uma instituição pública que assume o ofício de operar o Direito para promover a 

dignidade humana e, pari passu, a cidadania9, não raras vezes, deve-se valer de conceitos das 

ciências sociais até então ignorados ao campo do conhecimento denominado Direito. 

Desde o séc. XIX, prospera o ideal positivista de pureza das ciências e de 

desenvolvimento através da metodologia delas, de plena satisfação das necessidades humanas 

por meio das técnicas acumuladas. As ciências sociais nos países industrializados, assim, 

divulgavam a estrutura ideal das organizações como sendo a de máquinas, de sistemas 

fechados, não dissipativos de energia. Neles estaria o modelo a ser perseguido de eficiência e 

de equilíbrio na organização. Nota-se, nesse momento, o predomínio da cosmovisão 

mecanista (Bauer, 1999). 

Essa cosmovisão ou weltanschauung (MARTINELLI; VENTURA, 2006) justifica a 

busca da especialização de conhecimento na Ciência da Administração. Nesse período 

desenvolveram-se os esforços de identificação do profissional de gestão, de funções 

essenciais à gestão de organizações e das hierarquias internas delas10. Ganhou valor e uso 

9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
Especialmente, Arts. 1o., incs. II e III, e 127, caput. 
10 FAYOL, Henri. Administração industrial e geral: previsão, organização, comando, coordenação, controle, 
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intensivo de métodos das ciências naturais nos estudos da produção humana, notadamente os 

estudos mecânicos de Taylor de tarefas no ambiente de trabalho (Motta; Vasconcelos, 2008). 

Difundiu-se o modelo de organização do ambiente do trabalho em linhas de produção 

taylorista-fordista. 

 A industrialização a partir de meados do séc. XIX e o concomitante desenvolvimento 

dos Estados Liberais nos países industrializados foram terreno fértil para o pensamento 

estruturalista acerca das organizações.  Motta e Vasconcelos (2008) bem resumem a paridade 

entre o avanço do processo de industrialização e a difusão do modelo burocrático de 

organização da produção. O pensamento estruturalista funda-se num conceito particular de 

estrutura, pois (2008, p. 124):  

 
estrutura (...) em termos amplos significa tudo o que a análise interna 
de uma totalidade revela, ou seja, os elementos internos de um 
sistema, suas interrelações e sua disposição. O conceito de estrutura é 
especialmente importante para a ciência, porque pode ser aplicado a 
coisas diferentes, permitindo a comparação entre elas. De fato, embora 
a popularização da expressão estrutura social tenha ocorrido após 
1930, seu uso na língua inglesa remonta a um período anterior ao 
século XVI, quando designava simplesmente o modo pelo qual um 
edifício era construído. Posteriormente, a palavra estrutura foi 
empregada também para denotar as interrelações entre as partes 
componentes de um todo, sentido esse usado em biologia. 

 
Segundo Motta e Vasconcelos (2008, p. 124), dentro da cosmovisão mecanicista, o 

estruturalismo “é um método analítico comparativo” e difunde o conceito de sistema: 

 
Para o estruturalismo o conceito de sistema é de especial importância, 
pois considera em sua análise o relacionamento das partes na 
constituição do todo, isto é, o estruturalismo implica totalidade e 
interdependência, já que exclui os conjuntos cujos elementos sejam 
relacionados por mera justaposição 

 
Perceba-se que, no pensamento estruturalista, os sistemas são observados internamente, 

nada importando ao método de pesquisa as interferências externas a ele. Deveras, a 

metodologia consagrada por René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton, difundiram o 

ideal de isolamento do objeto estudado, de sistemas fechados e da análise de seus 

componentes intrínsecos. 

10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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A partir de meados do séc. XX, a teoria geral dos sistemas - TGS imprime na pesquisa 

social e no pensamento acerca das organizações o evidente objetivo da unidade conceitual das 

ciências, notadamente de busca dos caracteres comuns das formas de organização que elas 

estudam. Em 1968, Bertalanffy (2008) destacou os sistemas como abertos às interações com o 

ambiente (p. 31): 

Entretanto, só recentemente se tornou visível a necessidade e a 
exequibilidade da abordagem dos sistemas. A necessidade resulta do 
fato do esquema mecanicista das séries causais isoláveis e do 
tratamento por partes terem se mostrado  insuficientes para atender 
aos problemas teóricos, especialmente nas ciências biossociais, e aos 
problemas práticos  propostos pela moderna tecnologia. A viabilidade 
resultou de novas criações – teóricas, epistemológicas, matemáticas 
etc. – que embora ainda no começo tornaram progressivamente 
realizável o enfoque dos sistemas 

 

Antes da difusão dessa visão sistêmica, prevalecia nos ordenamentos jurídicos de 

tradição romano-germânica (como o português e o brasileiro) o valor do distanciamento 

político do aplicador do direito positivo: o poder participa da gênese do Direito, quando é 

declarado em lei, mas seria algo bem diverso dele, distinto e incomunicante. Assim, o 

interesse que não tenha previsão objetiva, em lei, não poderia ser considerado um direito. 

Com a “Teoria Pura do Direito”, Hans Kelsen11 consolidou um paradigma de isolamento do 

Direito em face dos fenômenos políticos não tratados por lei. Segundo ele, não existiria 

direito sem uma forma necessária, cuja aplicação não é interferida por fenômenos políticos a 

ela estranhos. 

 Nesse contexto restritivo ao acolhimento dos interesses emergentes da comunidade 

política, que não sejam blindados por uma forma estrita, despontou a necessidade concreta de 

abertura do “sistema jurídico” às interferências sociais. Ora, internamente, enquanto sistema, 

o Direito caracteriza-se pelas interrelações complexas entre as normas que lhe compõem. 

Bobbio (1982) conceitua Direito como ordenamento normativo, como sistema normativo, 

como a complexa organização de normas jurídicas, cuja execução é garantida pelo poder 

coercitivo do Estado. A unidade desse sistema é destacada por aquele cientista social como 

resultado da observância ao “poder originário”, a “fonte das fontes”, já teorizado por Kelsen 

(2006). Porém, enquanto esse vislumbrava uma exterioridade dessas fontes, remanescendo um 

11 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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direito puro, Bobbio defende uma abertura do referido sistema, uma vez que, “num 

ordenamento real as normas afluem de diversos canais”, notadamente quando o Estado exerce 

o poder regulamentar, de integração de normas já produzidas, com vista à normatização das 

necessidades locais, ou quando os cidadãos exercem “o poder de regular os próprios deveres 

através de negócios jurídicos (o poder de negociação)”  (1982, p. 41- 42). 

Para Luhman (1985), de pensamento sistêmico no Direito12, a função desse é a de 

promover a generalização congruente de expectativas e a tutela dos direitos sociais. Assim, o 

Direito precisa ser informado dos elementos políticos que lhe correspondem, mas, para que o 

sistema jurídico seja capaz de processar internamente os elementos políticos que envolvem 

um direito social, é preciso que esses sejam expressos através de uma forma reconhecível pelo 

Direito.  

Apregoa Luhman a ideia da possibilidade de sistemas distintos poderem interrelacionar-

se, ou, como prefere, “interpenetrarem-se”, na medida em que as partes de alguns sistemas 

podem ser explicadas como intersecções recíprocas. Assim, o sistema jurídico e o político se 

interpenetram e penetram nos indivíduos, construindo-se reciprocamente. Para ele (2009, p. 

267): 

 
Fala-se em penetração quando um sistema disponibiliza a sua própria 
complexidade, para que outro se construa. Nesse sentido, 
precisamente os sistemas sociais pressupõem vida. Assim, existe 
interpenetração quando essa situação é recíproca; ou seja, quando 
ambos os sistemas mutuamente permitem-se proporcionar sua própria 
complexidade pré-constituída. Em caso de penetração, o 
comportamento do sistema penetrador está codeterminado pelo 
sistema receptor. No caso da interpenetração, o sistema receptor 
exerce também uma influência retroativa sobre a formação de 
estruturas do sistema penetrador, intervindo nele, portanto, de duas 
formas: a partir do interior e do exterior 

 
Nesse cenário, os órgãos componentes da burocracia pública brasileira, dotados da 

autoridade racional para a concretização dos interesses sociais previstos nas diversas leis em 

12 Além do alemão  Niklas Luhman, autor de “Legitimação pelo Procedimento” (1980), de “O Direito da 
Sociedade” (2002) e de “Introdução à Teoria dos Sistemas” (2009), podem-se citar alguns estudiosos do tema 
“sistemas” no âmbito do Direito, elencando as respectivas obras emblemáticas: Vandyck Nóbrega de Araújo (“A 
Idéia de Sistema e de Ordenamento no Direito”, 1986), Claus-Wilhelm Canaris (“Pensamento sistemático e 
conceito de Sistema na Ciência do Direito”, 1996), Juarez Freitas (“A interpretação  sistemática do Direito”, 
2004),  Alexandre Pasqualini (“Sobre a interpretação sistemática do Direito”, 2007), André Trindade (“Direito 
Educacional Sob uma Ótica Sistêmica”, 2007, e, “Para entender Luhman e o Direito como Sistema 
Autopoiético”, 2008) e Mario G. Losano (“Sistema e estrutura no direito [volumes I, II e III]”, 2011). 
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vigor, transitam entre uma tradição positivista, de “pureza” do Direito, que o entende  

exclusivamente como interesse solenemente expresso em norma escrita, garantido pelo poder 

de coerção estatal, cuja realização depende da leitura estrita dos respectivos enunciados 

linguísticos (KELSEN, 2006) -, e uma outra de integração das normas objetivas, da busca de 

significados para elas que, embora não sejam referidos expressamente pelas palavras escritas, 

resulte do confronto de normas diversas e da compreensão dos fenômenos sociais emergentes. 

Embora bem diversas, uma e outra tradição adotam o discurso uníssono do Direito como 

sistema e da interpretação sistemática dele. 

Assim, a interpretação desse direito, dito objetivo, demandaria um processo sistêmico 

de “comparar o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório ou de leis 

diversas mas referentes ao mesmo objeto”, uma vez que (MAXIMILIANO, 1993, p. 128): 

 

possui todo corpo órgãos diversos; operam-se, coordenados, os 
movimentos, e é difícil, por isso mesmo, compreender bem um 
elemento sem conhecer os outros, sem os comparar, verificar a 
recíproca interdependência, por mais que a primeira vista pareça 
imperceptível. O processo sistemático encontra fundamento na lei da 
solidariedade entre os fenômenos coexistentes. 
O direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos; 
constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto 
harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, 
embora fixada cada uma no seu lugar próprio. De princípios jurídicos 
mais ou menos gerais deduzem corolários; uns e outros se 
condicionam e restringem reciprocamente embora se desenvolvam de 
modo que constituem elementos autônomos operando em Campos 
diversos   

 
Coelho (1996) conclui que, inobstante o evidente apego de estudiosos, intérpretes e 

aplicadores do direito a conceitos da teoria dos sistemas, ela teve repercussão principalmente 

no campo da hermenêutica, de interpretação daquele direito objetivo. 

Note-se, nesse cenário, a dominância da visão mecanicista no Direito brasileiro e na 

burocracia pública criada por meio dele. Também, o ensejo que a evolução do pensamento 

sistêmico deu ao questionamento dessa supremacia reducionista e ao vislumbre de uma 

burocracia pública menos adstrita ao formalismo e mais atenta à emergência da vontade 

popular, aos fenômenos políticos ainda não aprisionados pelo Direito. 

Adiante, expõe-se o insulamento burocrático que originou a organização foco dessa 

dissertação e a necessidade de abertura dela à sociedade complexa a que deve servir. 
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2.2 A estruturação do poder formal do Ministério Público 

 

 

A sociedade brasileira organiza-se como um Estado Democrático de Direito. E essa 

sociedade desenvolveu estruturalmente seu Estado por meio de um sistema normativo que 

declara a primazia de interesses e garante a existência das diversas instituições públicas que 

sirvam à realização deles. É da previsão legal que surge a permissão para existir e para agir de 

qualquer instituição gravada com o ônus de atender a finalidade pública pré-definida. Os 

poderes correlatos a tal autoridade somente se justificam quando compatíveis com aqueles 

valores. Trata-se de fundamento da legitimidade de todas as instituições públicas integrantes 

do sistema social. 

A busca da efetividade no alcance dos objetivos solenemente assumidos pelo Estado, 

positivamente através das leis, é tradicionalmente realizada por sistemas sociais com poderes-

formais e estruturas regulamentados, com a pretensão de continuidade no arcabouço funcional 

desse Estado (instituições permanentes) e com a previsão de modalidades de controle do 

exercício desses poderes. A aplicação desses objetivos públicos expressos em tais leis 

demanda interpretações dos diversos agentes investidos da autoridade estatal. Nesse ambiente 

hermenêutico, os diversos indivíduos e grupos representantes da autoridade do Estado devem 

buscar a afinidade de seus respectivos propósitos e o conserto de ações indispensáveis a tais 

objetivos. 

A Administração Pública assim organizada originou-se da concepção weberiana de 

poder e de burocracia. Weber ([1920] 2004) identificou a burocracia como importante 

integrante do Estado moderno, capaz de evitar a ocupação patrimonialista dos cargos 

públicos, por meio da seleção pública e impessoal de um corpo profissional e meritocrático de 

agentes, capaz de promover a “racionalização da Administração Pública, por meio de 

procedimentos padronizados, substituindo o diletantismo por ações orientadas por 

especialistas” (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010, 12). Tal concepção, propiciou no 

Brasil, ao fim do século XIX, a constituição progressiva de uma burocracia, todavia, 

contaminada pelo caráter centralizador e autoritário dos governos que se sucederam, a 

exemplo das Forças Armadas e do Ministério das Relações Exteriores. Fala-se em uma 

“modernização conservadora” da Administração Pública, hegemônica no século XX 

(LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010, 18). Em 1938, Getúlio Vargas inaugurou a 
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primeira estrutura burocrática destinada a produzir políticas públicas em larga escala, o 

Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP (LOUREIRO; ABRUCIO; 

PACHECO, 2010, 37-41):   

 
Para entender a reforma DASP, é preciso ressaltar sua dupla face. Por 
um lado, ela buscava modernizar a gestão pública, conforme os 
princípios burocráticos weberianos prevalecentes na época no plano 
internacional, com o intuito de criar um Estado eficaz nas suas novas 
tarefas desenvolvimentistas. Em linhas gerais, esse objetivo 
modernizador foi alcançado. Mas, por outro lado, sua matriz política 
era bastante problemática: trata-se de um modelo autoritário e 
centralizador, principalmente na versão consagrada pelo Estado Novo, 
cuja proposta modernizadora não alterou profundamente o status quo 
representado pelos interesses agrários, nem com a necessidade de ter 
uma parcela do Estado voltada à patronagem, com propósito de 
manter o apoio de parcela da elite ao varguismo. 
(...) 
Do viés autoritário derivam tanto o Daspa como mecanismo de 
controle político, buscando a “uniformização” dos aliados e a 
perseguição dos adversários, quanto também uma forma burocrática 
que não é integralmente pública – isto é, responde mais aos desígnios 
do governo de plantão do que da sociedade. Essas características 
ficaram impregnadas em parte da burocracia meritocrática brasileira. 

 
O governo Vargas também foi responsável pela primeira proposição do concurso 

público como regra geral de acesso aos cargos públicos (Constituição Federal de 1937, art. 

169, caput) e pelas primeiras unidades administrativas descentralizadas da burocracia federal, 

as agências. Tal processo de descentralização administrativa foi conduzido inicialmente pelo 

Dasp, com a criação de autarquias.  

Doravante, nos sucessivos governos, aperfeiçoa-se a ferramenta gerencial do 

“insulamento burocrático”, em que a prestação de serviços públicos e, notadamente, a 

realização de políticas públicas, faz-se por meio de unidades burocráticas autônomas, com 

poder de gestão de suas práticas a despeito de comandos do ente central de governo.  

O modelo administrativo do regime militar, consubstanciado no Decreto-Lei n. 200, 

continuou a expansão do Estado brasileiro, especialmente o caráter descentralizador  - 

“desconcentração administrativa” -, “dando maior raio decisório e flexibilidade gerencial à 

administração indireta (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010, 49). Também continha o 

problema básico do caráter autoritário, permeado por uma “ideologia tecnocrática, que pode 

ser resumida pela ideia da superioridade da técnica sobre a política Desse modo, a burocracia 
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federal ficou insulada de qualquer controle público" (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 

2010, 50). 

A Constituição Federal de 1988 passou a condicionar as mudanças administrativas 

anteriormente criadas à égide democrática. Esse foco democratizador revela-se pela 

instauração de instrumentos de participação da população na deliberação e no controle sobre a 

administração e pelo fortalecimento do controle externo, a exemplo do Ministério Público e 

do Tribunal de Contas. 

Assim, inserido no Estado, em meio aos três poderes instituídos – Executivo, 

Legislativo e Judiciário -, existe a organização sui generis do Ministério Público, designado 

como engrenagem dos processos democráticos e da tutela dos interesses sociais, conforme a 

literalidade dos arts. 127 e 128 daquela Carta Política. 

As diversas atribuições hoje exercidas pelo Ministério Público encontram precedentes 

nos Estados Ocidentais antigos e modernos. No Brasil, mesmo que tenha surgido com 

conformações organizacionais, autoridade e atribuições distintas nos primórdios do direito 

brasileiro, o Ministério Público, com a Constituição Federal de 1988, consolidou-se como um 

órgão estatal singular, seja pelo seu regime jurídico diferenciado, seja em sua proximidade 

com a sociedade civil e com a missão de realizar o Estado Providência previsto no contrato 

social formalizado nessa Constituição.13   

Cuida-se de organização pública que se relaciona com os três setores em nossa 

economia. O primeiro, o Estado Brasileiro, é subdividido em quatro subsetores 

independentes, correspondentes às funções e instituições constituintes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, todos com o propósito de realização dos interesses 

protegidos pelo sistema normativo, assim como a própria organização ora focada. O segundo 

setor, o mercado, representa as pessoas e o exercício da vontade delas com propósito de 

produzir riquezas ou contratar o modo de dominá-las. O terceiro setor, a sociedade civil 

organizada, representa todas as frações sociais com mesmos propósitos de interferência nesse 

processo produtivo. 

13 A Constituição Federal de 1934, influenciada pela Constituição do Estado Social de Weimar, foi a primeira a 
criar uma instituição com o nome “Ministério Público”. Ali era considerado “órgão de cooperação nas 
atividades governamentais” (MAZZILLI, 2007). A Constituição de 1937, autoritária, restringia a independência 
da instituição, vinculando-a aos desígnios do Poder Executivo. As constituições sucessivas, anteriores à de 
1988, previam o Ministério Público como ente integrante ora do Poder Executivo, como órgão consultivo ou de 
defesa do interesse imediato do governo, e não da sociedade, ora do Poder Judiciário, como incumbido de 
defender interesses sociais por meio do exercício do direito de ação.   
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O Ministério Público é organização componente desse Estado e se encontra 

constitucionalmente definido como “função essencial à justiça”.14 Importa, desse modo, 

compreender o MP como parte integrante do Estado, não obstante a criação ressalte a 

independência, a autonomia em relação aos demais integrantes desse Estado, devendo 

adstringir-se à ordem jurídico-normativa e aos ditames do regime democrático consolidado 

segundo fatos históricos nacionais e as formas valoradas como legítimas por esses integrantes. 

No seu relacionamento com os órgãos da função de “editar a lei” (Poder Legislativo, 

principalmente), encontra o regulamento do conceito e dos meios de defesa do bem comum: a 

a expressão da vontade social dotada de poder formal, de autoridade racional-legal (WEBER, 

[1920] 2004). Com os órgãos da função de “aplicar a lei” (Poder Executivo, principalmente), 

exerce o controle sobre os serviços públicos necessários a esse bem comum. Com os órgãos 

da função de “dizer o direito” em um conflito de interesses (Poder Judiciário, principalmente), 

inaugura as medidas extremas de coerção para fazê-lo valer (ação e processo judicial). O 

Ministério Público, ao menos quanto o objeto estudado, exerce um papel de controlador da 

conformidade da atividade empresarial com os direitos dos demais integrantes do mercado 

econômico, como o sistema financeiro, o mercado de trabalho e o mercado de consumo. A 

sociedade civil organizada deve ser inspiradora da conceituação do interesse público que 

demanda a interferência institucional naqueles setores; e, não menos importante, também 

participa da criação ou mudança dos regulamentos que pautam a atuação dessa instituição. 

Portanto, nesse contexto de interrelacionamentos, a instituição pública tratada, já por dever 

legal, assume a tarefa de promover a justiça, ou o consenso do que seja justo. Fala-se naquela 

“interpenetração” entre a instituição em exame e esses setores, no citado conceito de Luhman 

(1985).  

No atual sistema normativo brasileiro, o MP estrutura-se segundo uma divisão territorial 

e administrativa inspirada na natureza dos interesses que deve tutelar. Assim, fala-se em 

Ministério Público da União, existente nos ramos do Ministério Público Federal, do Trabalho 

e Militar, e em Ministérios Públicos dos Estados, todos descritos pela Constituição Federal e  

por regulamentação infraconstitucional própria15.  O legislador constituinte desenhou, assim, 

14 Art. 127 da Constituição Federal: O Ministério Público e 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. 
 

15 Artigo 61, d, 85, II, e 127 a 130-A da Constituição Federal. 
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uma organização considerada como indivisível (princípio da “unidade”: as ações praticadas 

por suas partes têm a autoridade do conjunto) e independente em relação aos macrossistemas 

estatal e social (princípios institucionais da “independência funcional” e da “autonomia 

financeira e orçamentária”) (GARCIA, 2010). Ademais, como em toda a administração 

pública brasileira, os processos desempenhados pelo Ministério Público, coletiva ou 

individualmente considerado, devem observar os princípios da legalidade que engloba fazer o 

que autorizado em lei, fazer na forma que se encontra prescrita em lei e fazer o que não está 

vedado em lei, da impessoalidade, ou seja, não visar a vantagens de pessoas determinadas, da 

moralidade, que diz respeito às regras dos costumes, da publicidade, que significa informação 

ao público para possibilitar a incidência de controle, da eficiência, entendida como a realizada 

da maneira ótima e da economicidade, ou seja, com economia de recursos (MEDAUAR, 

2009).  

A organização do Ministério Público revela-se por meio ora de cada agente público 

individualmente considerado, a que a lei denomina “membro”, ora pelos diversos grupos que 

o congregam, denominados “órgãos”, segundo os seus regulamentos legais. Tais agentes 

devem ter a preocupação de efetividade na promoção do respeito à legalidade, segundo a 

significação dada pela sociedade que representam. Trata-se, pois, de pessoas dotadas do 

“dever-poder” (MELLO, 2009) de agir a fim de realizar a ordem jurídica e o regime 

democrático, em concurso com os integrantes da sociedade civil organizada (legitimidade 

concorrente). Fala-se neste estudo de uma organização constituída por pessoas, eventualmente 

reunidas em grupos, a que a lei atribui “autoridade e responsabilidade”, segundo conceituados 

por Fayol (2009), que valem-se de recursos humanos e materiais (input) para cumprimento da 

função de representar a sociedade em processos de implementação dessa política (output). 

Evidencia-se, desse modo, a utilidade do enfoque sistêmico sobre essa organização quando 

visa atender uma política pública eleita. Aqui cabem considerações acerca de modelos 

desenvolvidos pela visão sistêmica, em especial, o da “organização democrática” de Ackoff 

(1994) em que a concepção multidimensional de organização é composta por estruturas que se 

reproduzem (ou se espelham) na consciência e nos diferentes níveis de cultura, fato que 

garante uma interação harmônica entre elas por meio de uma sucessão de planejamentos e de 

desenvolvimento organizacional-sistêmico.  

A organização formal (BERTALANFFY, 2008) do Ministério Público brasileiro é do 

tipo aberta. Mesmo o exercício da lei, de forma a ela adstrita – legalidade -, há muito deixou 
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de ser visto como puro, encerrado, na forma teorizada por Kelsen (2006), sendo que alguns 

pensadores do Direito (especialmente do direito administrativo) como o austríaco Eberhard 

Schmidt-Assmann (2203, p. 54-58) enxergam simplificação e reducionismo na ideia de 

vinculação da Administração à lei, sendo que, em realidade, a submissão do Estado-

Administração é mais ampla e refere-se ao Direito como “sistema”. Desse modo, o sistema 

jurídico deve ser apreendido para além da legalidade em um sentido estrito. Enquanto sistema 

que é se caracteriza pelas interrelações complexas entre as normas (princípios, regras e 

postulados). Também, como sistema aberto que é está em constante interação com o sistema 

político e, necessariamente com as chamadas políticas públicas.   

Convergente ao pensamento de Luhmann (1985) de que a função política do Direito é 

promover a generalização congruente de expectativas e a tutela dos direitos sociais pelo 

sistema jurídico, observa Silvia Badim Marques (2006, p. 209), o sistema jurídico: 

 
precisa ser informado dos elementos políticos que lhe são correspondentes, visto a 
interdependência destes dois sistemas (político e jurídico) na garantia dos direitos 
sociais. Todavia, para que o sistema jurídico seja capaz de processar internamente 
os elementos políticos  que envolvem um direito social, é preciso que estes 
elementos sejam expressos  através de uma forma jurídica, reconhecível pelo 
Direito. Ou seja, é preciso que estes elementos políticos sejam dotados de uma 
qualificação jurídica, para assim serem lidos em processos autopoieticamente 
interpretado pelo sistema jurídico  

 

De fato, o fenômeno político é considerado pelas ciências sociais como fonte 

inesgotável dos direitos. O Direito não foge a esse preciso “paradigma científico” (KUHN, 

2009). Neste, entrementes, o fenômeno político é usualmente situado (topos) na gênese dos 

direitos, como vontade popular solenemente declarada da forma legítima da comunidade 

política. Da previsão hipotética de situações e consequências e adoção das formas legítimas, 

não resulta a congruência imediata com o atendimento das necessidades dessa comunidade. 

Disso resultam diversas posturas aos aplicadores do Direito.  

Como adiantado no capítulo anterior, o positivismo incorporado da academia 

portuguesa pelos “jurisconsultos” do Império e da Primeira República brasileira (MALERBA, 

2008) lastreou-se na legalidade positiva, formal, pura, sem afetação pelos fenômenos sociais 

não referidos ou previstos expressamente em lei. Com a “Teoria Pura do Direito”, Hans 

Kelsen (2006) difundiu nos sistemas jurídicos de tradição romano-germânica (como o 

português e o brasileiro) o valor de distanciamento político do aplicador do direito positivo, 

ou seja, hipótese de fato e consequência jurídica postos como declaração formal: o poder 
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participa da gênese do direito positivo, mas é exterior e incomunicante. Assim, segundo tal 

apego a formas, o interesse que não tenha previsão hipotética em lei não pode considerado ser 

um direito.   

As reivindicações ao Estado da sociedade capitalista industrial e de massa nestes dois 

séculos inspiram a criação e a aplicação das leis que objetivam a realização de interesses 

sociais relevantes.  

Sendo as relações sociais marcadas pela incerteza, ou seja, são complexas (BAUER, 

1999) e, por vezes, conflituosas e por isso o Estado de Direito acabou por se posicionar no 

sentido de inviabilizar a vingança privada e de atribuir ao Poder Judiciário e à própria 

Administração Publica, entendida aqui como Poder Executivo, os instrumentos para a 

realização da justiça e a pacificação social. 

Nas relações entre sociedade civil e Administração Pública, nem sempre vigorou a  

ideia de paridade cidadãos e Estado. Em realidade, ora o Estado-Administração omitia-se, 

abrindo oportunidade para a autotutela ou a autocomposição, ora atuando de forma abusiva 

apoiada na noção de superioridade da Administração Pública e na impossibilidade dos 

soberanos cometerem equívocos e serem responsabilizados, conteúdo da expressão 

consagrada pelo Direito Inglês The King can do no wrong (O Monarca não erra). 

No Brasil, mesmo que se trabalhe com a ideia de responsabilidade civil do Estado e já 

se tenha superado o conceito de Estado “que nunca erra”, ainda vigora, em alguns estudos, o 

paradigma contido no “princípio da supremacia do interesse público sobre o privado”. 

Segundo Carlos Ari Sundfeld (2010, p. 311) alguns críticos desta posição, ainda 

predominante, afirmam que um tal princípio além de vazio de conteúdo, é instrumento, 

mesmo involuntário, do autoritarismo que tanto se combateu no Brasil desde a 

redemocratização e a sedimentação dos direitos no plano constitucional.   

      É compreensível, dentro destas molduras que se tenha dado pouca importância à 

proteção dos direitos fundamentais que são conferidos a todos, enquanto indivíduos e 

coletividades. Em outras palavras, nem sempre foram observadas as garantias dos 

administrados que ora buscavam a solução dos conflitos por meio de uma atuação privada 

(caso da vingança), ora por meio da simples opressão praticada pelo denominado Estado de 

Polícia.  

Com a instituição do Direito Administrativo busca-se suplantar estas duas 

possibilidades de superação de conflitos que vigoraram em momentos históricos bem 
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definidos, especialmente, por meio da utilização da via processual (judicial ou administrativa) 

e do fortalecimento de instituições que tenham como missão própria a realização dos direitos 

mais relevantes do povo, caso do Ministério Publico.  

A organização Ministério Público brasileiro somente pode ser compreendida a partir do 

construto do Estado de Direito em nosso país. No Brasil, a conformação de estado burocrático 

com recentes nuanças gerencialistas (PAULA, 2005) resultou em um ente burocrático público 

singular, diverso do que se encontra em toda burocracia pública nacional ou nas dos demais 

países. Quando se fala em Ministério Público brasileiro quer-se apontar uma instituição com 

semelhante função democrática a de outras instituições mundo afora, mas com as mais amplas 

possibilidades de representação jurídica da sociedade, nem tão criminalista como os diversos 

MP’s na Europa e ainda mais civilista que o MP estadunidense, propositor usual de class 

actions, ações coletivas. 

As funções ministeriais brasileiras, inseridas na Carta Política, além de numerosas, 

possuem considerável maior abrangência que aquelas elencadas por algumas importantes 

Constituições europeias. É o que se extrai do levantamento consignado por Paes (2003, p. 

276) que, em sede de direito comparado, apresentou as seguintes redações constitucionais 

sobre as funções do MP16: 

a) “Promover a ação da justiça em defesa da legalidade, dos direitos dos 
cidadãos e do interesse público tutelado pela lei, de ofício ou por petição dos 
interessados, assim como velar pela independência dos Tribunais e procurar 
perante estes a satisfação do interesse social” (Constituição espanhola). 

b) Representar o Estado, defender os interesses que a lei determina, assim como 
[...] participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de 
soberania, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender 
a legalidade democrática.” (Constituição portuguesa). 

c) Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 
individuais indisponíveis.” (Constituição brasileira). 

d) Obrigação de desenvolver a ação penal”. (Constituição italiana). 

 

Dessa constatação resulta considerar na nossa análise a amplitude de atribuições 

materiais que lhe foram conferidas e o desprendimento das demais estruturas burocráticas 

16  O próprio Paes (2003) afirma que a representação do Estado pelo Ministério Público português é anomalia 
questionada pela própria doutrina portuguesa. As funções meramente criminais do MP italiano, também, expressam a 
limitação de sua abrangência quando comparado com as funções do MP pátrio. 
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públicas com que convive. Embora a finalidade de atendimento legal seja universal em toda a 

burocracia pública brasileira, os deveres e os poderes especifica e formalmente atribuídos a tal 

organização conferem-lhe um caráter especialmente complexo. 

Nos ordenamentos normativos ocidentais admite-se como valor fonte de todos os 

interesses protegidos pelo Estado o da dignidade da pessoa humana. Falam-se em direitos 

fundamentais todos aqueles necessários ao gozo dessa dignidade (SARLET, 2006a). 

Desde a desestruturação dos estados estamentais feudais e patrimonialista (Portugal), 

evidenciou-se a necessidade pública de ordenação racional das relações e fenômenos 

políticos. Deveras, o pensamento político dominante da classe burguesa emergente a partir do 

séc. XVII levou o valor da racionalidade formal ao centro do poder: o Estado passou a ter a 

existência e as manifestações limitadas às leis escritas. Estado Liberal e lei tornaram-se 

sinalagmas, nesse período, cruciais na política ocidental moderna. Montesquieu [1748](1994) 

explica as leis como relações necessárias que derivam da “natureza das coisas”. A lei, assim,  

foi considerada como a forma de ordenar a sociedade de maneira racional, ou seja, de maneira 

formal, previsível, abstrata e genérica. Segundo tal visão de mundo, a sociedade política 

ordena-se através da produção prolífica de documentos escritos solenes, cujos conteúdos 

linguísticos ora se sucedem, ora se complementam e ora se contrapõem. 

Assim, a superação do Estado absolutista representou o “governo das leis e não de 

homens”, conforme ilustra o art. 30 da Constituição de Massachussetts de 1780 (AFONSO 

DA SILVA, 2009). No Estado de Direito, no primado das leis, notadamente nos sistemas 

normativos inspirados pelo constitucionalismo americano de meados do séc. XVIII, a 

Constituição passou a ser considerada a máxima legislativa, em que todas as demais leis 

encontram um fundamento de validade e de coerência. Nessa conformação, fala-se em um 

conjunto sistêmico de leis, em que a Constituição tem posição nuclear. 

Em cada Estado Moderno, o incremento da atividade de produção de leis gerou um 

sistema de normas conhecido como ordenamento jurídico (BOBBIO, 1996). Esse sistema de 

normas origina e confere autoridade à burocracia pública que lhe replica. Deveras, cada 

integrante dessa estrutura burocrática existe em razão do objetivo de concretizar os interesses 

centrais nesse ordenamento. Tais interesses, inicialmente concebidos como exclusivos e 

imanentes ao indivíduo, progressivamente passaram a dividir importância com outros 

interesses pertencentes às diversas outras frações componentes da sociedade. Fala-se no 

desenvolvimento de sucessivas gerações de direitos, pari passu ao incremento das vicissitudes 
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do Estado. 

A primeira modalidade de Estado Moderno, o Estado Liberal de Direito, instaurado com 

o êxito das Revoluções Liberais Burguesas, fundou-se na doutrina política do individualismo, 

que concebe cada pessoa como uma unidade de direitos inatos e declarados através do 

instrumento solene da lei. Segundo a doutrina política assim instituída, a lei impõe que cada 

indivíduo nasce igual aos demais (igualdade formal) e é dotado de liberdades políticas, de 

faculdades de exercício da vontade individual sobre as quais o Estado não interferiria 

(liberdades negativas). Desse modo, a autonomia da vontade do indivíduo justificou a 

realização dos anseios da classe revolucionária burguesa de realizar relações comerciais  

livremente (sem ingerência de terceiros não contratantes, em especial do Estado) – poder de 

contratar - e da garantia absoluta do direito de propriedade, emblemáticos nesse momento 

(AFONSO DA SILVA, 2009). 

A partir de meados do séc. XIX, os conflitos de classes emergentes nos países 

industrializados fomentaram na redefinição do papel do Estado: esse passou de simples 

reverente às liberdades individuais a provedor de iniciativas úteis à satisfazer necessidades 

coletivas. Em 1880, o Império Alemão do chanceler Bismarck inaugurou o Estado-

providência para “conter a subida da maré socialista”, “uma resposta à ameaça da luta de 

classes”. Surge, assim, o Estado Social de Direito. A crise do Estado Liberal – e do 

enaltecimento do individualismo - ocorrida entre a Primeira e a Segunda Grandes Guerras 

(HEIDEMANN, 2009) - legitimou o surgimento do Estado Social de Direito, que não nega as 

liberdades civis já instituídas pelo modelo liberal anterior, mas a elas soma a promoção estatal 

de outros interesses, valorizando a interferência do Estado na realização dos novos direitos 

declarados (liberdades positivas). Em vez de figura meramente observadora ou garantidora 

das liberdades políticas do indivíduo, reconheceu-se o Estado como agente na criação e na 

proteção do bem da coletividade. Fala-se aqui em um Estado ator no cenário econômico e 

prestador de serviços de interesse da sociedade. Nesse momento os direitos deixaram de ser 

compreendidos como interesses individuais juridicamente protegidos, cuja defesa se reserva à 

iniciativa individual de seus titulares; os direitos ganham um viés social, na medida em que se 

vislumbram a multiplicidade de titularidade (corpos intermediários da sociedade) e a 

necessidade de proteção e fomento qualificados, não restritos a indivíduos determinados. 

Nesse momento, também se reconhecem os riscos da ampla autonomia da vontade individual, 

uma vez que a anterior doutrina da igualdade formal dos indivíduos (todos sendo titulares dos 

35



mesmos direitos) ignora as desigualdades concretas dos mesmos, e se atribui ao Estado o 

dever de reduzir tais desigualdades através das ações equalizadoras, da prestação de serviços à 

coletividade. Nessa fase, nascem os denominados direitos sociais, culturais e econômicos, 

como o trabalho, a seguridade, a educação e o lazer.    

Finalmente, o Estado Pós-Social (a partir de meados do séc. XX) é caracterizado por 

novos atores sociais, pelos movimentos sociais em uma sociedade de massa 

(CAMPILONGO, 1999). Somente neste tipo de sociedade de massa, industrialmente 

desenvolvida, criou-se o contexto para observação dos conflitos e das violações (também) de 

massa, com repercussão no modo de prestação da jurisdição. Esses novos problemas 

manifestam-se nas noções de preservacionismo ambiental e de proteção dos consumidores. 

O desenvolvimento da sociedade política e do Estado são emblemáticos no 

desenvolvimento do Direito, da previsão de interesses que orientam a ação da burocracia 

pública e dos integrantes da civis moderna.  

O estudo do direito objetivo (doutrina jurídica) nacional e alienígena identifica 

justamente no pensamento de Emmanuel Kant as bases de uma fundamentação e, de certa 

forma, de uma forma de conceituar dignidade da pessoa humana. É certo que o valor da 

dignidade da pessoa natural, no conceito de Kant, de “autonomia ética do ser humano”, de 

primazia intrínseca à pessoa humana, de proibição de que o ser humano seja tratado como 

objeto de interesse extrínseco, foi difundido pelas Luzes de nações em Revolução Industrial, 

na Europa e nos Estados Unidos da América  (SARLET, 2006a). 

As doutrinas políticas modernas do Contratualismo e do Constitucionalismo são ambas 

convergentes na consagração de declarações solenes que sejam fonte de todo o poder formal 

do Estado e que materialmente representem as liberdades civis a serem garantidas por ele. 

Universalmente apontam o valor fonte de qualquer ordenamento jurídico, a partir do qual 

resultaria a proteção por instituições públicas de interesses tidos como fundamentais: a 

dignidade da pessoa humana. 

Norberto Bobbio (1992), por exemplo, estabeleceu uma seguinte classificação, 

amplamente adotada no Direito e referida ao Quadro 1 adiante: 

 
- os direitos de primeira geração correspondem aos direitos de 
liberdade, associados à formação do Estado Liberal; 
- os de segunda correspondem ao lema da igualdade, em que o ator 
social relevante é o grupo de indivíduos, e tem o Estado Social como 
pano de fundo; 
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- os de terceira, inspirados nos debates do Estado Pós-Social, encontram 
correspondência no lema da fraternidade (solidariedade), novos direitos 
que poderiam ser designados como “transindividuais” ou 
“metaindividuais”, que transcendem o indivíduo. Os direitos de terceira 
geração e.g. paz, desenvolvimento, meio ambiente e patrimônio comum 
à humanidade, à autodeterminação dos povos; e 
- os direitos de quarta geração que diz respeito à manipulação genética 
do ser humano, “referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da 
pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético 
de cada indivíduo” (BOBBIO, 1992). 
  

Essa última categoria não encontra consenso. Bonavides (1997) identifica a quarta 

geração de direitos respeito à democracia, à informação e ao pluralismo, introduzidos pela 

“globalização política na esfera normativa jurídica”. O sistema de democracia representativa 

une-se aos sistemas de democracia participativa e de democracia deliberativa. A 

interpenetração desses sistemas gera, portanto, um conceito mais abrangente de democracia, 

fundado no consenso da coletividade (LUHMANN, 2009).    

Quanto aos interesses transindividuais, a sistematização no direito brasileiro previu três 

categorias: direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, caracterizados, 

respectivamente pela indeterminação dos sujeitos (ex: consumidores atingidos por uma 

propaganda enganosa ou abusiva), pela indivisibilidade do objeto (ex: meio ambiente), pela 

alta conflituosidade (ex: adoção de práticas antissindicais pela empresa). Também destaca-se 

a fragmentariedade (ex: defeito de fabricação de pequeno custo individual), própria das lesões 

de direito mínimas, porém frequentes e difundidas na sociedade.  

A defesa dos referidos interesses transindividuais encontraram em nosso ordenamento 

jurídico definição analítica universalmente aceita. O art. 81 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que os direitos transindividuais podem ser de três espécies: difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. Mazzilli (2000, p. 231) assim os define: 
 
Em nosso Direito, os interesses de grupos passaram a ser classificados de acordo 
com sua divisibilidade, sua abrangência e sua origem. Assim, difusos são os 
interesses que não podem ser quantitativamente divididos entre os integrantes de 
um grupo indeterminável de pessoas, reunidas pela mesma situação de fato (p. 
ex., os moradores de uma mesma região, alcançados por um acidente ecológico). 
Coletivos, em sentido estrito, são os interesses que também não podem ser 
quantitativamente partilhados entre os integrantes de um grupo já agora 
determinado ou determinável de pessoas, que se encontram unidas por uma 
relação jurídica comum (p. ex., os pais de alunos que se rebelam contra a 
ilegalidade de um aumento de mensalidades escolares). Por fim, individuais 
homogêneos são os interesses que podem ser quantitativamente divididos entre 
os integrantes de um grupo determinado ou determinável de pessoas, unidas pela 
origem comum (p. ex., os consumidores do mesmo bem produzido em série, 
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com o mesmo defeito) 
 

Dada a relevância social da sucessiva declaração do Estado de respeito e garantia de 

interesses sociais relevantes, podem-se apontar diversos interessados na prevenção de danos e 

na reparação a eles. São diversos esses interessados, cujas motivações têm maior ou menor 

proximidade ora com a proteção do indivíduo ora com a da coletividade.  

Já Sarlet (2006b, p. 44) prevê a classificação de dimensões de direitos: 

 
 Somente a partir do reconhecimento e da consagração do direitos fundamentais 
pelas primeiras Constituições é que surge relevo a problemática das assim 
denominadas “gerações” (ou de dimensões) dos direitos fundamentais do homem, 
visto que umbilicalmente vinculada às transformações geradas pelo reconhecimento 
de novas necessidades básicas, de modo especial em virtude da evolução do Estado 
Liberal (Estado formal de Direito) para o moderno Estado de Direito (Estado social 
e democrático de Direito), bem como pelas mutações decorrentes do processo de 
industrialização e seus reflexos, pelo impacto tecnológico e científico, pelo processo 
de descolonização e tantos outros fatores  

 

Quanto às diversas transformações sofridas pelos direitos fundamentais, em conteúdo, 

em titularidade, em eficácia e em efetivação, Sarlet (2206b, p. 54) prevê a existência de ao 

menos três “dimensões” desses direitos, tendo em vista o histórico caráter cumulativo, 

expansivo, de fortalecimento e de complementaridade recíproca desses direitos - e não um 

caráter de alternância, sugerido pelo termo “gerações”. Esse autor, a despeito desse dissenso 

terminológico, aponta a uniformidade científica, o consenso no que diz com o conteúdo das 

respectivas dimensões e gerações de direitos. Ele entende como de primeira dimensão os 

direitos como os de matriz liberal-burguesa do séc. XVIII, de marcado cunho individual, que 

afirmam-se como direitos do indivíduo perante o Estado, em suma, “como relembra 

Bonavides (1997), cuida-se dos assim chamados direitos civis e políticos, que, em sua 

maioria, correspondem à fase inicial do constitucionalismo ocidental” (p. 56). Os direitos de 

segunda dimensão, evidenciados com o impacto da industrialização e os problemas sociais e 

econômicos resultantes, correspondem aos direitos econômicos, sociais e culturais, que 

atribuem ao Estado o comportamento ativo na realização da justiça social. Os direitos de 

terceira dimensão “trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da 

figura do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos 

(...) e caracterizando-se , consequentemente, como direitos de titularidade difusa” (p. 58). Por 

direito de quarta geração, Sarlet ratifica o entendimento de Bonavides (1997, p. 525/526) de 

se tratar de direitos à democracia, à informação e ao pluralismo, “que compendiam o futuro da 
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cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos”. Nessa classificação, além do caráter 

cumulativo, o autor destaca os caracteres unitário e indivisível dos mesmos direitos 

fundamentais, que, afinal, “são, acima de tudo, fruto de reivindicações concretas, geradas por 

situações de injustiça e/ou de agressão a bens fundamentais e elementares do ser humano”. 

Assim, prima pela contínua ampliação da proteção dos diversos interesses a que a sociedade 

aponte como necessário ao gozo pleno do valor intrínseco da dignidade. Nesse cenário, Sarlet 

(2006b) aponta como sendo imediata a eficácia dos direitos fundamentais, sendo cada cidadão 

titular do contínuo dever de o Estado realizá-los.  

O Quadro 1, em seguida, sintetiza o quanto foi dito e insere o papel do Ministério 

Público na realização de direitos fundamentais. Nele destacam-se as gerações de direitos e a 

proximidade com o interesse institucional dele:  
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Quadro 1. Gerações de direitos e Ministério Público 

 
 

 

de primeira geração 

 

 

- negativos 

- liberdades civis 

- de não intervenção do 

Estado 

- de titularidade 

individual 

 

 

Individuais 

Individuais 

Disponíveis 

individuais indisponíveis 

 

 

de segunda geração 

 

 

- positivos 

- direitos sociais e 

econômicos 

- prestação do Estado 

- de titularidade 

individual ou coletiva 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

de terceira geração 

 

 

- transindividuais 

- de titularidade coletiva 

 

 

 

Sociais 

 

 

de quarta geração 

 

 

- de democracia e 

pluralismo  

 

 

- de bioética 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A necessidade de se garantir a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente 

aqueles com repercussão social-coletiva resultou em diversas instituições paralelas, 

independentes dos tradicionais poderes do Estado. 

A constituição sueca de 1809 criou a figura do ombudsman, que, vinculada ao Poder 

Legislativo, tem como missão fiscalizar a atividade da administração pública, prevenindo ou 

reprimindo a violação dos direitos fundamentais do cidadão, exigindo a responsabilização dos 

agentes públicos envolvidos e a indenização às vítimas. Correia (1979) destaca a função de 

Atuação do 
MP 
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controle administrativo do ombudsman em Portugal, enquanto provedor de justiça. Registra o 

autor que: 
E se é certo que os nossos textos legislativos sobre o Provedor de Justiça estão 
inquinados de alguns defeitos e que, em Portugal, ainda não existem as 
condições ideais  que permitam um funcionamento exemplar da instituição, e 
que sãos sólidas instituições democráticas, alto civismo, fácil comunicação entre 
cidadãos e autoridades e sentido de responsabilidade por parte da Administração, 
a verdade é que a criação de um ombudsman no nosso país, constitui uma das 
mais nobres conquistas históricas dos particulares na sua luta contra os abusos e 
ilegalidades praticados pela Administração Pública  

 

Vários países incorporaram, cada um a seu modo, essa ideia: mediateur na França, 

comissário parlamentar na Inglaterra, provedor de justiça em Portugal, prokuratura na Rússia, 

defensor do povo na Espanha. 

A tradição do órgão nominado Ministério Público iniciou com a primeira constituição 

republicana, a de 1891, que nele depositava a atribuição de órgão acusador, de promotor da 

ação penal.  

A Constituição Federal de 1988 agregou ao atributo de dono da lide criminal a de 

controlador do respeito dos órgãos da administração aos direitos dos cidadãos e de promotor 

dos interesses sociais do povo dentro de todos os integrantes da civil.  

De fato, a vontade do legislador constituinte de 1988 foi criar um órgão estatal não 

alinhado a qualquer dos três Poderes da República Federativa do Brasil e perante eles 

representar os interesses da sociedade em meio ao regime democrático de direito.  

As diversas atribuições hoje exercidas pelo Ministério Público encontram precedentes 

integrantes dos Estados Ocidentais antigos e modernos. Mesmo que tenha surgido com 

conformações organizacionais, autoridade e atribuições distintas nos primórdios do direito 

brasileiro, o Ministério Público brasileiro, com a Constituição Federal de 1988, consolidou-

se17 como um órgão estatal singular seja pelo seu regime jurídico diferenciado, seja em sua 

proximidade com a sociedade civil e com a missão de realizar o estado-providência previsto 

no contrato social formalizado na CF.  

Podem-se numerar diversas inspirações ao atual Ministério Público Brasileiro, segundo 

a literatura. Alguns apontam que ela estaria na figura do magiaí, funcionário real do Egito, há 

17  Desde a Constituição de 1934, influenciada pela constituição do Estado Social de Weimer, foi a 
primeira a criar uma instituição com o nome “Ministério Público”. Ali era considerado “órgão de cooperação nas 
atividades governamentais” (MAZZILLI, 2007). Em 1937, a Constituição de 1937, autoritária, restringiu a 
independência da instituição, na medida em que inaugurou a ainda presente escolha e demissão do Procurador-
Geral da República, chefe da instituição (art. 97, CF).  
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mais de quatro mil anos. Outros, apontam o gérmen da instituição ministerial na Antiguidade 

Clássica, na Idade Média ou no direito canônico. Entrementes, a origem mais mencionada é 

aquela referente aos “procuradores do rei” do antigo direito francês que teve como primeiro 

texto legal a tratar objetivamente da função junto ao rei (Ordenança de 25 de março de 1302, 

de Felipe IV) o primeiro texto legislativo (MAZZILLI, 2007). No caso brasileiro, tem-se 

como certo que o Ministério Público evoluiu a partir do Direito lusitano e, como bem aponta 

Mazzilli (2007, p. 38), formou-se lenta e progressivamente em resposta às exigências 

históricas de ampliação da proteção aos direitos fundamentais pela atuação positiva ou 

integrativa do Estado.  

Nos regimes constitucionais anteriores à Constituição Federal de 1988, o Ministério 

Público já foi considerado “órgão de cooperação nas atividades governamentais” 

(Constituição de 1934). Sofreu retrocessos, sendo que por força da Constituição de 1937, 

outorgada na ditadura Vargas, retirou-se da instituição boa parte de sua independência na 

medida em que previu a livre escolha e demissão do procurador-geral da República18. 

Outrossim, com a promulgação de uma nova Constituição em 1967, sob o golpe militar de 

1964, colocou-se o Ministério Público como Seção no capítulo do Poder Judiciário19. 

                    Mas o pior ainda estava por vir, como bem registrou Mazzilli (2007, p. 44): 
 
Em virtude de mais um golpe, uma junta militar, sob a forma de “emenda 
constitucional” n. 1/69, decretou a Carta de 1969, cujos arts. 94 a 96 colocaram 
o Ministério Público no Capítulo do Poder Executivo. Houve notável 
crescimento das atribuições do chefe do Ministério Público da União, porque 
nomeado e demitido livremente pelo presidente da República. Apoiando-se em 
atos institucionais, em 1977 o chefe do Executivo federal decretou a Emenda 
Constitucional n. 7. Pela nova redação do art. 96, previu-se a existência de uma 
lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, que viria a 
estabelecer normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério 
Público Estadual 
 

            Mas a histórica dependência do MP com relação ao governo na maior parte da 

América Latina, até os dias de hoje, no tocante ao exercício da função ministerial no processo 

penal, é reafirmada na doutrina que propugna a importância da independência ministerial para 

uma atuação eficaz contra as ilegalidades, abusos e desvios perpetrados pelos setores 

hegemônicos da sociedade. Para Amaral Machado (2007, p. 114-115): 

18  art. 99, CF/1937. 

19  arts. 137 a 139, CF/1964. 
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A histórica dependência do governo foi a tônica de grande parte da história do 
MP na América Latina, situação agravada pelo predomínio do modelo 
inquisitivo no processo penal e pela burocratização da atuação do órgão 
incumbido da persecução penal (CRUZ CASTRO), 1995, p. 81-82). É 
necessário, afirma Cruz Castro, transformar o processo penal e a função do MP, 
caso se pretenda uma atuação eficaz diante da corrupção, do abuso do poder e da 
criminalidade não convencional. Sustenta o autor que um MP dependente 
(realidade na maior parte da América Latina) não pode assumir, de nenhuma 
maneira, estratégias eficazes de persecução do atos  de abuso do poder político 
(CRUZ CASTRO, 1995, p. 83). 
 

No Brasil, a almejada independência do Ministério Público só se tornou realidade com a 

edição da Constituição Cidadã de 1988. Perceba-se que a tradição patrimonialista na 

administração pública da Colônia e do Império nestas terras dispôs tão-somente de agentes de 

acusação criminal e advogados dos interesses dos monarcas como correlatos à missão hoje 

entendida do Ministério Público Brasileiro. Parte da história do direito vislumbra nestes 

agentes a origem desse órgão que além de uma fase onde a instituição representava (e 

respondia a consultorias sobre questões do interesse do Estado Administração), passou por 

uma fase de agente interveniente20 com o intuito de garantir a fiel aplicação da lei e chegou ao 

momento atual onde goza, de legitimidade para a propositura de ações típicas de defesa 

social, como as ações civis públicas. 

A instituição do estado burocrático pela República positivista de 1891 trouxe consigo o 

valor da soberania popular, presente em todos as constituições republicanas, destacadamente 

na atual vigente, de 1988. O parágrafo único do art. 1º da Constituição deixou claro quem é o 

titular de todo o poder exercido através do Estado Democrático Brasileiro instaurado por 

aquela Declaração.21  

Disso resultam os diversos princípios e regras que, durante todo o texto constitucional, 

ressaltam a soberania popular ora por invocação expressa dela ora por lhe apontar 

20 Sobre esta fase ensina Ronaldo Porto Macedo Júnior (2000, p. 73-88): 

O promotor de Justiça passa a atuar como fiscal da lei (custos legis), apresentando 
seu parecer após a manifestação das partes. A sua intervenção visava proteger 
basicamente os valores e interesses sociais então considerados indisponíveis ou mais 
importantes como as relações jurídicas do direito de família, casamento, registro e 
filiação, defesa dos incapazes, defesa da propriedade privada (dai a intervenção em 
feitos de usucapião, testamentos e disposições de última vontade) 

21  “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.”  
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modalidades de expressão.22 

No âmbito da administração pública brasileira a faculdade da participação do povo já 

inspira os princípios específicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Como citado acima, a obediência à lei e aos ritos por ela previstos (devido 

processo legal) implica a consonância com a vontade política do povo que lhe dá origem. O 

tratamento igualitário e segundo o arcabouço moral vigente visa a conduta isonômica sobre os 

integrantes do corpo coletivo, afastando critérios de discrímen não tolerados pela coletividade. 

A eficiência visa ao atendimento ótimo ao interesse público. Por fim a publicidade é 

instrumento do controle da sociedade e do Estado sobre aqueles incumbidos pelo fiel 

cumprimento da vontade popular.   

Portanto, a ação da administração pública, através de quaisquer agentes públicos, tende 

à execução da vontade popular, expressa em lei. O princípio administrativo da legalidade 

resulta no da finalidade, pois, tradicionalmente, existe uma imbricação no sentido de que a 

previsão legal enfeixa o próprio interesse público. 

O Ministério Público brasileiro consiste em uma organização perfeitamente observável 

segundo o instrumental da ciência da administração, uma vez que nele se revelam conceitos 

elementares dela, como de Teoria Geral dos Sistemas (exemplo dos sistemas abertos, 

alimentação e retroalimentação, sinergia, homeostase, entradas, processos e saídas), de gestão 

pública (gestão de políticas públicas, gestão societal, capital social, capital humano, controle 

social), de gestão da mudança, de planejamento e estratégia e de outros aspectos ligados ao 

processo decisório. Ora, no papel dessa instituição pública se inclui a definição de objetivos e 

de correlatos recursos (inputs) e estratégias para sua persecução, considerando aspectos 

intrínsecos e externos a ela, como a autoridade do gestor público, de modo a obter efetividade 

em sua atuação voltada para a defesa social. 

O Ministério Público é órgão do Estado e se encontra constitucionalmente definido 

como “função essencial à justiça”23, no sentido da perseguição do bem comum, segundo o 

conceito dado pela ordem jurídica e pelos ditames do regime democrático, para a realização 

concreta dos interesses sociais e individuais indisponíveis delimitados pelos estatutos 

jurídicos, em especial, pela CF. Importa, desse modo, compreender o MP como parte 

22   arts. 14, 27, § 4º, 29, XIII, 60, § 4º, II, e 61, § 2º, CF. 
 
23  Art. 127 O Ministério Público e 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 
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integrante do Estado, mas que sua atuação é independente em relação aos entes públicos 

incumbidos de declarar a vontade do povo, ou seja, de “editar a lei” (Poder Legislativo, 

principalmente), aos entes públicos incumbidos da execução direta, imediata da lei (função 

executiva) e dos entes públicos incumbidos de dizer o direito aplicável diante dos conflitos de 

interesse emergentes na sociedade (função jurisdicional). Fora da estrutura burocrática 

pública, a sociedade civil organizada e o mercado inspiram a criação, a interpretação e 

aplicação da lei e, pari passu, a atuação de todos os integrantes da burocracia pública do 

Estado, notadamente do Ministério Público.   

Importa enxergar o representante ministerial como um street level bureaucrat, ou seja, 

como aquele que realiza o controle social por meio da utilização dos meios processuais e 

extraprocessuais que lhe são disponibilizados pela legislação no sentido de “impor” ao 

administrador público a realização de condutas que estejam de acordo com o bem público. 

Afinal como aponta Lipsky (1980) os “burocratas do nível da rua” ou , ainda,  “líderes de 

linha de frente”, como prefere Vinzant e Crothers (1998), não apenas executam mas moldam 

ativamente os resultados das políticas, interpretando regras e alocando recursos escassos e por 

meio de sua rotina e das decisões que tomam, “produzem” políticas públicas tal como os 

cidadãos as experimentam.  Como apontam Meyers e Vorsanger (2010, p. 250): 
Devido a sua posição na interface entre os cidadãos e o Estado, os burocratas de 
nível de rua têm oportunidades significativas de influenciar a execução das 
políticas públicas. Os trabalhadores de linha de frente são responsáveis por 
muitas das atividades centrais dos órgãos públicos, desde a determinação da 
elegibilidade do programa à alocação de benefícios, o julgamento de 
conformidade com as normas em vigor, a imposição de sanções e a isenção (ou 
não) de penalidades a indivíduos e empresas 

 

Da mesma forma que importa atualizar a compreensão do marketing enquanto função 

administrativa no campo das organizações privadas; no setor público, é relevante promover 

uma releitura das funções de determinadas organizações públicas, especialmente daquelas 

que, como o MP, exercem pontes entre a entre a sociedade civil e o Estado e entre o mercado 

e o Estado. Lambin et al. (2007) expõem visão atual de marketing dirigido ao mercado, 

segundo o qual a estratégia da venda agressiva, através de objetivos de curto termo, deu lugar 

aos fatores sócio-culturais e tecnológicos ligados à satisfação por longo termo do mercado e 

ao mercado verde, ambientalmente responsável. Os novos comportamentos estratégicos 

demandam uma performance crente na vantagem competitiva da sustentabilidade e informado 

pelas demandas do mercado da promoção da democracia e da inclusão de novos integrantes, 
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mesmo tendo que arcar com elevados custos de mudança. 

O cumprimento da missão institucional, o estado ótimo de realização do mandado 

constitucional do Ministério Público exige então, que todos os órgãos que lhe representam, 

instituam formalmente, atendendo todos os atributos que o princípio democrático exigiria, um 

conceito finalístico que oriente a ação institucional. 

Ora, os órgãos do Ministério Público Brasileiro através dos mais diversos ramos (MP de 

cada Estado e da União, sendo esse subdividido em Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios - MPDFT, Ministério Público Federal - MPF, Ministério Público Militar - MPM e 

Ministério Público do Trabalho - MPT) são agentes públicos concebidos como street-level 

bureaucrats, no conceito de Lipsky (1980). Cabe a tal figura ser a interface entre a sociedade 

civil e o Estado que lhe deve a razão de existir.  

O Ministério Público, por dever expresso imposto pelo legislador constituinte 

originário, deve atenção ao princípio democrático. A missão de defesa do regime democrático 

é combinada com princípios dele derivados (e antípodas): a autonomia administrativa dos 

integrantes dele e a unidade de seu sistema (organicidade), o binômio independência-unidade 

funcional. 

Percebe-se tanto a independência entre os elementos integrantes do Ministério Público e 

a imposição de unidade das ações para maior controle no atendimento da finalidade que lhe 

autoriza e inspira. Cada elemento, individualmente considerado, vale-se da autoridade 

(FAYOL, [1916] 2009) da instituição. 

O Poder Constituinte Originário instituiu o Ministério Público com a vontade soberana 

de criar o órgão que garantisse aquela missão em meio à sociedade civil, ao mercado e a 

outros entes e órgãos estatais. Para tanto criou um órgão plúrimo cujos integrantes têm 

individualmente resguardada a autonomia no exercício profissional, que não segue hierarquia, 

frequente nas organizações que desempenham a atividade pública administrativa (com mais 

força nas militares e de polícia judiciária). A hierarquia dá lugar à necessidade de 

coordenação entre os pares (atuação com unidade) e a sujeição ao controle multidirecional. 

Talvez por isso o Constituinte Originário de 1988 deixou de vincular o Ministério Público ao 

comando de qualquer dos Três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.   

O contratualismo é da constituição e da fisiologia do Ministério Público, que é em 

essência órgão democrático sob dois vieses. Primeiro, deve conviver com todas as formas 

democráticas de exercício da cidadania e defender o mínimo essencial de cada cidadão e de 
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cada grupo civil envolvido. Segundo, o princípio democrático não vale somente externamente 

ao Órgão, deve disciplinar o desenvolvimento da cultura organizacional do Ministério 

Público.  

A existência do Ministério Público através de atos de cada um dos representantes 

individualmente considerados revela uma dimensão individual dessa instituição. De fato, está 

representado concretamente na pessoa de cada um de seus policymakers, seus “membros”; 

assim, vale-se de sua consciência e habilidades técnicas e exterioriza-se pelos atos humanos 

por ele praticados. A essa faceta individual, agregue-se a correspondente faceta coletiva, em 

que as ações institucionais resultam de manifestação da cultura organizacional daqueles 

policymakers interrelacionados. O Ministério Público existe em uma organização social, vale 

dizer, constituída por elementos autônomos que desempenham autoridade estatal firmada na 

ordem jurídica legítima e por ela imposta ao mesmo tempo o dever de consistência e coesão 

(unidade).   

Note-se que, a despeito da intrincada nomenclatura de “membros”, são os Promotores 

de Justiça, os Procuradores de Justiça, os Subprocuradores de Justiça e os Procuradores da 

República, Militares e do Trabalho todos titulares do poder-dever de interferir na formação e 

implementação de planos de atuação institucional única necessários a realizar aspirações tão 

valorosas. A eles cumpre serem efetivos no cumprimento da missão institucional, eficazes 

quanto à evidência de seus resultados e eficientes no curso dos seus ritos e condutas. 

Portanto, os desígnios do Ministério Público demandam a delimitação do campo de 

atuação institucional coordenada dos membros, em que sejam reciprocamente respeitadas a 

independência funcional e a fortaleza da ação institucional uniforme.  

Assim, o sistema jurídico nacional disponibiliza aos policymakers do Ministério Público 

os recursos indispensáveis ao desenvolvimento da missão promocional. São conferidos ao 

Ministério Público poderes de controle, manifestos através das faculdades de requisitar 

informações suficientes à tomada de decisões, de recomendar condutas, de produzir e 

legitimar negociações (construir e dotar de autoridade compromissos) e de originar a 

necessária intervenção dos órgãos da Justiça para constituir uma situação ou estado 

congruente com a lei, através do cumprimento forçado de uma obrigação de fazer (executar), 

de não fazer (abster-se), de pagar (“direito público de ação”). Como exemplo de cumprimento 

forçado de uma obrigação de fazer, o de obrigar o ente público a incluir dotação orçamentária 

na legislação do exercício financeiro - LOA do ano seguinte (STJ, 2ª Turma). Como exemplo 
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de cumprimento de uma obrigação de pagar, citam-se as multas pelo descumprimento de um 

comando judicial anterior coleta, com destinação de recursos a fundos públicos criados por lei 

(exemplo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT). 

A visão contratual-patrimonialista dominante no Estado Liberal de Direito alcançava a 

prestação do serviço judiciário. Já na Magna Carta de 1215, peça básica da constituição 

inglesa surgida como um pacto entre o monarca (rei João sem Terra) e os barões fundiários 

apoiados pela burguesia de Londres, a judicialidade é introduzida como um dos princípios do 

futuro Estado de Direito (séc. XVII). Nesse documento emblemático, o item 39 dispõe que 

“sem julgamento leal dos pares, de conformidade com a lei da terra”, nenhum homem livre 

será detido, preso, despojado de seus bens, exilado ou prejudicado de qualquer maneira. 

O paradigma inicial do Estado de concretização dos direitos instituídos (tutela) foi a 

resolução dos conflitos de interesses mediante a jurisdição individual-privatista, fundada na 

necessária iniciativa do indivíduo interessado (não interferência do Estado na liberdade de 

defesa de interesses próprios), na igualdade formal das pessoas envolvidas nos conflitos 

(todos são iguais perante a lei, nada importando a disparidade de poder no meio social), na 

possibilidade de fracionamento dos interesses violados (delimitação e redução do dano a uma 

expressão econômica) e na estruturação linear da responsabilidade do infrator (necessária 

identificação e comprovação das relações causais).  

Vale dizer: a reparação a qualquer dano fundamental, independentemente da escala da 

lesão (particular, de grupos ou de toda a sociedade), dependia, segundo a doutrina privatista 

do direito, da iniciativa individual de quem conseguisse se provar prejudicado por essa lesão. 

Prevalecia nesse momento convicção de igualdade de poderes dos indivíduos em defesa dos 

direitos próprios. 

O aparecimento da sociedade de massa revelou a existência de lesões a direitos 

resultantes de mesmas origens e cuja satisfatória reparação demandaria a concentração e a 

uniformidade de tratamento das demandas correlatas. 

Na recente história da tutela estatal de tais direitos desenvolveu-se progressivamente, 

pois, o instituto da tutela jurisdicional coletiva, a concepção de que existem interesses comuns 

a uma população, que têm origem comum (mesmas causas de fato ou de direito), titularidade 

com difícil determinação e repartição (vários sujeitos de direito) e dependente de um tutela 

estatal coercitiva diferenciada da referida jurisdição acerca de lides individuais, ou seja, mais 

econômica, mais célere e mais adequada às peculiaridades do dano coletivo abordado. 
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No ordenamento jurídico brasileiro identifica-se um desenvolvimento gradativo da 

tutela jurídica e uma cumulação de leis de conteúdo processual cada vez mais abrangente e 

mais receptivo à ação dos diversos agentes sociais. 

Cappelletti e Garth (1988) enunciam a essa evolução através do instituto do acesso à 

Justiça, ou à ordem jurídica justa, que progrediu segundo “três grandes ondas”. A “primeira 

grande onda” teve início em 1965, com a promoção da assistência judiciária. A “segunda 

grande onda” refere-se às “reformas tendentes a proporcionar representação judiciária para os 

interesses ‘difusos’, especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor” – o que 

interessa particularmente a este trabalho. A “terceira grande onda”, também chamada de 

“enfoque de acesso à Justiça”, busca-se “atacar as barreiras ao acesso de modo mais 

articulado e compreensivo”. 

A ordem jurídica brasileira incorporou esses anseios de aprimoramento do sistema 

judiciário já no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Posteriormente, 

o princípio do acesso à Justiça foi assim aprimorado na redação dada ao inciso LXXVIII do 

mesmo art. 5º: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 

A adequada garantia dos direitos com o uso, se necessário, da força do Estado (coerção) 

foi construída textualmente por consistente regulamentação. A legislação infraconstitucional 

seguiu tais fundamentos da Constituição com a criação de diversas regras de defesa dos 

interesses sociais. A lei de ação popular (Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965) representou o 

marco da defesa privilegiada de interesses não aprisionáveis em uma esfera meramente 

particular de direitos. Tal lei, por compatível com o texto constitucional, foi por ele 

recepcionado e tem inteira vigência. A lei de ação civil pública (Lei n. 7.347, de 24 de julho 

de 1985) aprimorou o construto da defesa dos interesses metaindividuais e foi complementada 

pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990), que 

instituiu a definição ótima de direitos metaindividuais (“direitos coletivos”) - ele inspira a 

defesa deles muito além do campo do direito consumerista (art. 81 do CDC). Nova redação do 

art. 461 do Código de Processo Civil – CPC 2(especificidade da tutela jurisdicional e razoável 

duração do processo) confere aos órgãos do Poder Judiciário ampla faculdade de criação da 

defesa desses interesses. 

A presença de outras organizações autônomas no espaço público que é o ambiente a que 
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pertence o MP, abre oportunidade para, doravante, melhor explicitar essa construção do poder 

formal dessa organização pública, com apoio em ao menos duas ferramentas de visão 

sistêmica, o modelo de organização democrática de Ackoff (1994) e o Modelo do Sistema 

Viável (Viable System Model – VSM) e as respectivas formas de busca de melhoria desse 

sistema em que a troca de informações é fundamental (BEER, 1969; MARTINELLI; 

VENTURA, 2006). A necessidade institucional de comunicação, de consenso e de 

comprometimento de todos os envolvidos na implementação de uma dada política pública 

realiza-se em um sistema social complexo, que se estende por todo aquele espaço público, 

destrinçado a seguir.        
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2.3 A organização democrática do Ministério Público e o planejamento de políticas 

públicas: a construção da burocracia do rés do chão 

 

 

O Ministério Público brasileiro apresenta todos os atributos de uma corporação 

democrática, como conceituada por Russel L. Ackoff (1994). Esse autor propôs um modelo 

de organização adequado à sociedade global e estabeleceu uma série de conceitos e 

explicações convergentes com o ideal de democracia, entendida como unidade de propósitos 

nas diversas organizações implicadas. Para esse autor, em qualquer sistema social sob os 

impactos da Segunda Revolução Industrial - caracterizada pela substituição da importância da 

força mecânica do operário pela valorização da habilidade do trabalhador na comunicação e 

no processamento de informações – deve-se buscar a convergência de propósitos entre suas 

partes, entre ele próprio e a sociedade que lhe abrange e entre aquelas partes e os demais 

componentes dessa sociedade. 

Na organização do Ministério Público, as pessoas influenciam-se mutuamente, mediante 

a assunção e o exercício de cargos públicos (internos) para a representação fundamental da 

sociedade. Essas relações resultam um produto de regras e de procedimentos adotados por 

essa instituição, um agir institucional. Nesse contexto, a compatibilidade de propósitos entre 

os diversos colaboradores, também individual ou coletivamente considerados, é apontada por 

Ackoff (1994) como necessária a atender uma missão e, ao mesmo passo, à construção da 

identidade “corporativa” no ambiente social. O objetivo do desenvolvimento dos diversos 

colaboradores, vale dizer, o aumento do desejo de transformação de cada colaborador e da 

respectiva habilidade em realizá-lo (competência), para ele, deve ser constante e revela-se 

mais adequado que o de simples crescimento de ganho, que a racionalidade econômica focada 

em processos e quantificação de tarefas impõe. 

De fato, mesmo no mercado econômico em que o Ministério Público também atua por 

meio da execução de políticas públicas vale a estratégia atual de marketing dirigido ao 

mercado, segundo o qual a estratégia da venda agressiva, através de objetivos de curto termo, 

deu lugar aos fatores culturais e tecnológicos ligados à satisfação por longo termo do mercado 

e ao mercado verde, ambientalmente responsável. Os novos comportamentos estratégicos 

demandam uma performance (ESPEJO et al., 1996, p. 45) focada na vantagem competitiva da 
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sustentabilidade e na inclusão de novos integrantes no mercado - promoção da democracia -, 

mesmo tendo que arcar com os custos de mudança (LAMBIN, 2000). Da mesma forma que 

no campo das organizações privadas importa atualizar a compreensão do marketing como 

função administrativa voltada para os valores sociais do mercado, no setor público, é 

relevante promover uma releitura das funções de determinadas organizações públicas, 

especialmente daquelas que, como o MP, atuam nas interações entre a entre a sociedade civil 

e o Estado, entre o mercado e o Estado e entre a sociedade civil e o mercado, como já visto. A 

racionalidade econômica, com mais razão no setor governamental, dá lugar ao propósito de 

desenvolvimento progressivo dos diversos setores sociais e o MP ocupa um papel 

diferenciado na implementação desse propósito. Portanto, também vale ao MP a orientação 

aos consumidores externos, compreendidos como cidadãos interessados pelo respeito ao 

contrato social, à ordem jurídica posta e aos interesses sociais. 

A identidade (ESPEJO et al., 1996) da organização Ministério Público dá-se, portanto, 

por sua missão única no direito brasileiro em defender o cumprimento da ordem jurídica 

posta, dos valores fundamentais previstos no contrato social transcrito solenemente na 

Constituição Federal e regulamentados pelas sucessivas leis, segundo os ditames necessários 

da democracia. Trata-se de instituição única no arcabouço do sistema burocrático do Estado, 

dotado do atributo de representação dos interesses públicos ou individuais indisponíveis dos 

cidadãos perante o Estado que compõe e perante os outros setores econômicos. Nesse ente 

estatal, percebe-se a notória necessidade (obrigação) de compatibilizar os diversos propósitos 

sociais, de suas partes componentes e das estruturas sociais exteriores. 

Ackoff (1994) também propõe três características das organizações democráticas, 

simultâneas: circularidade, multidimensionalidade e economia de mercado. A circularidade da 

organização democrática diz com a “hierarquia democrática”, em que todos integrantes 

podem participar direta ou indiretamente nas decisões que os afetam a organização, não 

havendo uma “autoridade final” (descentralização), proporcionando uma maior autonomia 

para os níveis mais baixos da organização, e onde o trabalho é realizado de modo coordenado. 

A organização democrática vista como economia de mercado diz respeito ao fim de 

monopólios econômicos, ao histórico crescimento da competição no mercado, que resultou o 

aumento da autonomia de cada unidade da organização para a realização de negócios entre si 

e com o exterior e da variedade de interrelações. O caráter multidimensional dá-se pela 

simplificação estrutural da organização, em que todas os integrantes podem representar 
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simultaneamente três unidades:  INPUTs, unidades funcionais (insumos); OUTPUTs, 

unidades de produto/serviço (resultados); e MARKETING, unidades de mercado (clientes). 

Para esse autor, tal construção resulta da transição das organizações dos modelos mecanicista 

e organicista para o modelo social-sistêmico. 

Em seu ambiente interno, o MP convive com a necessidade contínua de aproximar seus 

colaboradores internos, tanto os agentes políticos, os policymakers denominados “membros”, 

quanto os servidores públicos que lhes assistem, através de contínuos processos que 

propiciem a aprendizagem e o desenvolvimento da identidade organizacional, de modo a se 

tornarem idôneos a realizar a vontade de promover a cidadania, ao concretizar um certo 

interesse social numa situação contrária a ele. O aumento da competência desses 

colaboradores, portanto, depende da vontade e da aprendizagem contínua dos integrantes da 

organização (ACKOFF, 1994). É a partir do comprometimento dos integrantes que se fala de 

efetividade da organização. Os colaboradores exercentes do atributo de promover políticas 

públicas, também chamados “membros” da instituição, são pessoas dotadas do dever 

institucional e de autoridade racional do Estado, tendo-lhes o sistema normativo ordenado a 

autonomia quanto aos fins e aos modos do atendimento de finalidades públicas. Ora se 

apresentam como indivíduos dotados de autoridade e poderes próprios dessa instituição, ora 

como coletividades compostas por tais indivíduos em ação coordenada. Tais partes do sistema 

social MP podem eventualmente exercer tarefas específicas através de coletividades, em 

prestígio à necessidade de coordenação das partes individuais. Note-se que a instituição aqui 

tratada exerce a autoridade pública mediante atuação tanto individual quanto coletiva. Nesse 

contexto, fala-se na convivência dos princípios institucionais da unidade e da independência 

funcional, que tornam mais evidente a adequação dos conceitos de sistema social, e dos 

consectários de desenvolvimento dos colaboradores (internos e externos), de competência e 

de qualidade de vida no trabalho. Vale ressaltar que cada membro integrante do MP, ao tempo 

que tem reconhecidos sua autonomia na formação de sua vontade em realizar um interesse 

público específico, construído a partir do conhecimento técnico sobre o direito (conhecimento 

adquirido e dinâmico) e do conceito de justiça, consoante ao sentido de cidadania 

(recursividade). A independência funcional encontra limite no dever de perseguir uma atuação 

coordenada dos integrantes da instituição (princípio da unidade), de modo que prevaleça a 

sinergia dentro dela. Assim, a cultura organizacional implica a construção democrática de 

valores e normas que repliquem esse binômio, e não somente o domínio de conhecimentos 
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técnico-jurídicos, como sugeriria a denominação “tecnoburocracia” (WEBER, [1920] 2004). 

Trata-se de um estado constante de transformação, de premência contínua de aprendizado, de 

superação de resistências a tal aprendizado e de fortalecimento do comprometimento daqueles 

colaboradores. Sua identidade, portanto, exige um sistema viável, capaz de adaptação em uma 

sociedade complexa, caracterizada por uma multiplicidade de fins e de meios mutáveis, 

voláteis e globais (ESPEJO et al., 1996). Aqui cabem os modelos de análise da visão 

sistêmica, desse modo conhecendo e propondo estados, desenvolvendo o conceito de 

identidade própria da organização e gerando competências, internas à instituição e no 

ambiente social em que se insere (aprendizagem organizacional).  

A performance da organização aqui tratada, notadamente no planejamento de políticas 

públicas efetivas, requer a máxima valorização do Direito, da disseminação de uma forma de 

convívio social nele prevista. Em outras palavras, o MP realiza a razão de existir por meio do 

incremento da cidadania, através da via democrática de empoderamento dos cidadãos e de 

seus grupos. Nesse aspecto, o Ministério Público revela-se como verdadeiro policymaker, ou 

agente de implementação do desenvolvimento social, realizador das políticas públicas 

segundo os interesses manifestos desses componentes sociais. 

Como a organização democrática em foco realiza o planejamento de políticas públicas? 

Tendo em vista a prevalência na Administração Pública das visões de mundo 

mecanicista e organicista, o modo ocidental de administrar as organizações empresariais e 

públicas adota como paradigma a função planejamento, com anseio de reduzir a incerteza, de 

adaptá-las ao ambiente social, de dotá-las de eficiência (MOTTA; VASCONCELOS, 2008) e 

de alcançar um estado contínuo de equilíbrio (BAUER, 1999).  

O planejamento impõe-se como princípio aplicável à toda a administração pública 

brasileira. Assim manda a Constituição Federal de 1988 às três esferas de governo, federal, 

estadual e municipal, e à instituição familiar.24  

24  Vejam-se seus enunciados sobre o planejamento: 
 

 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. (...) § 3º Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
 (...) 
 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
 (...) 
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A imposição da Carta Política aos órgãos públicos em exercer o planejamento tem por 

fonte a teoria política liberal de restrição da intervenção do Estado na vida civil, 

especialmente no direito natural de propriedade de Locke [1689] (2006) e no princípio do 

laissez-faire, laissez-passer de Adam Smith, e nos preceitos de gestão coletados pela 

sociedade civil organizada desde a teoria clássica da administração.    

Na teoria geral do Estado, encontra-se um conceito de planejamento aplicável a suas 

estruturas constituintes. Para Zippelius (1997, p. 476): 
 
Planejar significa projetar mentalmente um objeto ou uma situação desejada, 
indicando os meios e os métodos para a sua prossecução. Um plano abrange, 
portanto, a concepção de um determinado objetivo, assim como os meios e 
métodos técnicos para a sua realização. Em ambos os aspectos, o planejamento 
pode ‘racionalizar’ a ação e, sobretudo, torná-la transparente. É que, no 
pensamento planejador, os objetivos são especificados e, em especial em casos 
de objetivos conflituantes, são delimitados com maior precisão quanto à sua 
importância relativa, e delimitados uns em relação aos outros. Com base em leis 
e dados experimentais, escolhem-se aqueles meios e métodos com os quais se 
pensa conseguir concretizar o objetivo do modo mais seguro, completo, rápido e 
com menor custo possível 
 

No ocidente, um dos primeiros empreendedores a estudar a administração com os 

rigores do que à época se considerava ciência, foi Frederick Winslow Taylor (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). Entretanto, somente com o industrial francês Henri Fayol (1841-

1925), foi que se estabeleceram as funções da administração das organizações empresárias e 

do Estado. Este pensador identificou o papel do administrador nelas. Tais conceitos são 

continuamente referidos e revisados nos nossos dias e são ferramentas de diversas publicações 

na Ciência da Administração.  

 XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal; 
 Art. 30. Compete aos Municípios: 
 (...) 
 VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
 (...) 
 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
 § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de  
desenvolvimento. 
 (...) 
 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 (...) 
 § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
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Fayol [1916] (2009) partiu da identificação das funções básicas de uma empresa que 

segundo seu entendimento englobariam seis:  

i) técnicas,  

ii) comerciais, 

iii)  financeiras, 

iv)  de segurança,  

v)  contábeis, e  

vi)  administrativas. 

 Estas últimas funções seriam as mais importantes de todas na medida em que definem o 

destino de todas as demais ações de uma organização. Nesse sentido trabalhou e elencou os 

“elementos da função administrativa” em: previsão, organização, comando, coordenação e 

controle. 

Esse empreendedor e teórico clássico da administração definiu a previsão como “ao 

mesmo tempo calcular o futuro e prepará-lo; é, desde logo, agir.” Essa previsão tem como 

“principal manifestação” e “instrumento mais eficaz”, “o programa de ação (...) uma espécie 

de quadro do futuro em que os acontecimentos próximos figuram com certa clareza, segundo 

ideias preconcebidas, e onde os acontecimentos distantes surgem mais ou menos vagos.” 

(FAYOL, [1916] 2009, p. 65).  Por organização denominou o ato de dotar uma empresa de 

tudo que é útil ao funcionamento dela, “matérias-primas, utensílios, capitais e pessoal” – 

“organização material e social.” (FAYOL, [1916] 2009, p. 77-78). Por comando, levar a 

empresa a “funcionar” (FAYOL, [1916] 2009, p. 47). Por coordenação, “estabelecer a 

harmonia entre todos os atos de empresa de maneira a facilitar o seu funcionamento” e 

“adaptar os meios ao fim, dar às coisas e aos atos as proporções convenientes” (FAYOL, 

[1916] 2009, p. 126). 

Neste trabalho toma-se como base essa classificação clássica de Fayol porque 

fundamental ao desenvolvimento de outras classificações, mas desenvolve-se o tema segundo 

a perspectiva de outros pensadores historicamente posteriores. Deve-se, contudo, registrar que 

apesar de ser verdade que outras classificações surgiram após a iniciativa de Fayol, todas 

representam o esforço de sintetizar, de desmembrar ou de expandir as categorias por ele 

previstas, denominando-os “elementos administrativos” também conhecidos como “funções 

do administrador”.  

O também teórico clássico da administração Gulick (MOTTA; VASCONCELOS, 2008, 
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p. 100/101) assim classificou tais elementos: 

 
i) planejamento (traçar linhas gerais), 

ii)  organização (estabelecer uma estrutura formal de autoridade e 

de divisão de trabalho), 

iii)  assessoria (treinar o pessoal e manter boas condições de 

trabalho), 

iv)  direção (o líder tomar decisões e incorporá-las em ordens e 

instruções), 

v)  coordenação (estabelecer relações entre as partes da empresa), 

vi)  informação (divulgar o que se passa na empresa), e 

vii)  controle (elaborar, executar e fiscalizar orçamento).  

 

O conceito de planejamento inaugurado por Fayol [1916] (2009), através da categoria 

da “previsão”, abandonou a qualidade de requisito perante os demais elementos da função 

administrativa e passou a ser explicado e relacionado com cada uma dessas. De fato, de estrito 

antecedente lógico passou a ser informado pelas vicissitudes dos outros elementos: planejar 

implica modernamente interagir com os atos de organizar, de comandar, de coordenar e 

controlar.  

Mintzberg (2000), quando escreve sobre o planejamento estratégico, ilustra esse 

continuum ao expor o desenvolvimento de dez escolas de formulação de estratégia, sendo as 

três primeiras prescritivas e as demais descritivas. As escolas do design (estratégia como 

concepção, um desenho informal), do planejamento (estratégia como processo formal, 

separado e sistemático) e do posicionamento (estratégia como processo analítico de seleção de 

posições estratégicas no mercado) têm em comum o fato de serem “mais preocupadas em 

como as estratégias devem ser formuladas do que em como elas são formuladas.” As demais 

escolas, preocupadas como são formuladas as estratégias, consideram aspectos específicos do 

processo de formulação dessa estratégia e são elas: empreendedora (estratégia como processo 

visionário, associado ao “espírito “empreendedor” do líder), cognitiva (estratégia como 

processo mental, segundo “as mensagens da psicologia cognitiva para entrar na mente do 

estrategista”), de aprendizado (estratégia como processo emergente, pois “o mundo é 

demasiado complexo para que as estratégias sejam desenvolvidas de uma só vez como planos 

ou visões claros”; “a estratégia deve emergir em passos curtos, à medida que a organização se 
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adapta, ou ‘aprende”), de poder (estratégia como processo de negociação dentro da 

organização e com outras organizações), cultural (estratégia como processo coletivo, na 

cultura da organização), ambiental (estratégia como processo reativo “no qual a iniciativa não 

está dentro da organização, mas sem seu contexto ‘externo”) e da configuração (estratégia 

como processo de transformação, que incorpora literatura e a prática prescritiva com o 

objetivo de um salto de um “quadro” para outro).   

O planejamento é, portanto, inicialmente estudado como antecedente da ação. Essa 

sucessão vem sendo abandonada na Ciência da Administração. A oportunidade de considerar 

os demais elementos da administração, hoje, é questão crucial no processo de planejar. As 

abordagens iniciais de gestão das organizações valem-se do planejamento como premissa à 

ação: planeja-se para agir proficuamente. Deveras, as escolas prescritivas tratam do 

planejamento em ambiente anterior ao da ação. Planejar e implementar são nitidamente 

separados. A ação participa desse planejamento como antecipação da causa necessária dos 

objetivos eleitos. Nas abordagens descritivas, diversamente, a implementação se aproxima da 

própria formação do plano implementando. Nelas a ação é o próprio modo de ser da 

organização bem sucedida. 

O estabelecimento de metas como realização de condutas instrumentais, coerentes com 

a missão de uma organização, representada na escola neoclássica pela vertente da 

administração por objetivos - APO (DRUCKER, 2007), vai ao encontro do paradigma das 

ciências sociais do determinismo histórico (teoria N), e de encontro à postura científica que 

acredita na impossibilidade de valorar positiva ou negativamente qualquer variável 

considerada na avaliação das ciências sociais (teoria P), segundo descreve Guerreiro-Ramos 

(2009). Segundo a administração por objetivos, a meta existe para aproximar a organização 

dos objetivos declarados por ela mesma. Entretanto, como sugeriu Guerreiro-Ramos, não é 

necessário que as metas escolhidas resultem no atendimento desses objetivos. Aqui também 

não se descarta a possibilidade desses objetivos serem melhor atendidos por vias diversas e 

eventualmente não previstas por planos formais.  

A teoria da complexidade de Morgan (2007) bem explica as maneiras de bem organizar, 

equacionar e resolver os problemas organizacionais partindo de uma premissa menos 

prescritiva que a de Fayol e compreendendo a organização como as metáforas:  

 
(i) da máquina, 
(ii) dos organismos,  
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(iii) dos cérebros,  
(iv) das culturas,  
(v) dos sistemas políticos,  
(vi) das prisões psíquicas,  
(vii) do fluxo e transformação, e  
(viii) dos instrumentos de dominação. 
 

   Chamam a atenção dentro da abordagem de Morgan, duas concepções específicas: i) a 

de organização como cérebro e ii) a de organização como fluxo e transformação. Para ele, as 

organizações pensadas como cérebros implica enxergá-las como sistemas holográficos de 

processamento que se criam e recriam, aprendem a aprender a cada momento, reestruturando-

se, reformulando-se, amoldando-se às novas realidades por meio da auto-organização. Por sua 

vez, a organização como fluxo e transformação enfeixa uma crítica a estas na medida em que 

elas buscam uma forma de confinamento autorreferencial em relação ao seu ambiente, ou 

seja, interpretam o ambiente como projeções das sus próprias identidades ou autoimagem. 

Dentro desta última metáfora, fica clara a contraposição entre esta visão autolimitada e a visão 

sistêmica que propicia a mudança e à própria evolução das organizações por meio de um 

processo de exposição à contradição que implica, necessariamente, na transformação, 

(qualitativa ou quantitativa).  

Dentro deste panorama, Morgan sugere o planejamento holográfico como resposta à 

necessidade de se gerenciar o fluxo como resposta à contradição intrínseca que todas as 

organizações constatam ao longo de suas existências. Este tipo de planejamento se baseia nos 

seguintes princípios relevantes na criação de conexões no processo de planejamento e 

implementação: (i) aprender a aprender, (ii) variedade de requisito, (iii) especificação crítica 

mínima e (iv) redundância de funções (MORGAN, 2007, p. 103). 

Transferindo a discussão para o setor público temos que o planejamento está 

diretamente relacionado ao modelo de gestão adotado em um determinado país. No Brasil é 

possível se identificar manifestações dos quatro modelos de gestão mencionados pela 

literatura: o patrimonial, o burocrático, o gerencial e o societal. E como assinala Pedro Thomé 

de Arruda Neto (2010, p. 133)25: 

25 E prossegue o autor (2010, p. 134): 

 Padece esse modelo multifacetado de gestão adotado na administração pública brasileira de 
ineficácia social, quer pela ausência, quer pela inadequada prestação de serviços básicos à 
população. Em um quadro, a realização do bem comum, da justiça social e a inclusão cidadã se 
tornam objetivos cada vez mais distantes de ser atingidos. Nessa mesma linha, o estímulo ao 
abuso do poder econômico e político, ocasionado pelo vácuo instalado ou pela ineficiência 
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Afastada a uniformidade de modelagem e o purismo teórico, é possível se 
identificar a preponderância de elementos do modelo burocrático de gestão na 
administração pública pátria, fato que não afasta a convivência paralela, dentro 
do sistema, de manifestações sócio-jurídico-políticas das outras três modelagens, 
mesmo que rarefeitas 
 

Enquanto o modelo patrimonialista foi mitigado sob a crítica de o gestor público tratar a 

coisa pública mais como um patrimônio a ser explorado do que como um conjunto de bens 

voltados para a consecução do interesse público (PAULA, 2005), o modelo burocrático 

atualmente é severamente criticado por boa parte da literatura da gestão pública, em especial, 

por não ter logrado superar as características pessoalizantes (exemplo do nepotismo) típicos 

do patrimonialismo e sem agregar para a eficiência e qualidade da prestação dos serviços 

públicos. No entender de Matias Pereira (2008, p. 16) a burocracia brasileira é: 
 
Pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos. Por sua 
vez, argumenta Bresser Pereira (1996, 1997) que o novo papel do Estado, com vista 
a atender a estas demandas, é o de facilitar a competitividade internacional, o que 
pode ser conseguido  mediante melhoria dos seus sistemas de gestão para uma ação 
mais efetiva e eficiente em benefício da sociedade  
 

Na visão dos pensadores que apregoam um estado gerencial como solução para os 

problemas de gestão no Brasil estão Kliksberg, Matias Pereira e, principalmente, Bresser 

Pereira que é considerado o pai da reforma de estado gerencialista, sendo à época da edição da 

Emenda Constitucional n. 19, o ministro responsável pelo Ministério da Administração e 

Reforma do Estado - MARE. Foi ele quem lançou as bases técnicas e idealizou este modelo 

de gestão no país (MATIAS PEREIRA, 2008).    

Ocorre que a reforma gerencialista também não logrou superar as disfunções 

burocráticas (tampouco o patrimonialismo) e acabou tendo outras consequências nefastas para 

a gestão pública. A literatura da administração pública aponta fragilidades e consequências 

indesejáveis deste modelo implantado no Brasil, a saber (PAULA, 2005):  

 
i) fetichismo no controle de resultados; 
ii) encarecimento do controle; 
iii) excesso praticados nas privatizações (e nas terceirizações);  
iv) transporte de ferramentas gerenciais da administração de empresas sem 
qualquer adaptação para a realidade do setor público, 
v) fragmentação do aparelho do Estado, e por fim, 
vi)  a não democratização da gestão pública. 

estatal gera a institucionalização da violência da discriminação, marginalização, alienação e 
vulneração de parcelas relevantes da população (grupos sociais). 
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 Nascimento (2006, p. 254) também pondera que na prática a reforma gerencial não 

acarretou a modernização da estrutura administrativa do Estado e ficou restrita ao plano da 

retórica e ao ideário do ajuste fiscal e corte de gastos com pessoal (downsizing). Nesse sentido 

aponta o estudioso que: 
 
Houve muitas iniciativas em relação à contenção de gastos com pessoal, enumeradas 
no texto, aí incluídas as demissões, voluntárias ou não. Ao final, não há como evitar 
a impressão de que sob a retórica de mudanças mais substantivas quanto ao modo de 
atuação do Estado, que de um “elefante pesado e balofo” se transformaria em um 
“tigre ágil”, segundo as palavras do ex-ministro Bresser Pereira (1996), o que 
ocorreu efetivamente foi uma política de enxugamento da máquina do Estado, com a 
diminuição do quantitativo de servidores civis, além de restrições dos direitos dos 
que permaneceram na ativa. Quaisquer outros propósitos parecem estar orientados 
pelo objetivo maior do ajuste fiscal, com vistas ao equilíbrio macroeconômico, o que 
parece estar guiando as ações do governo, no qual tem predominado  as opções que 
privilegiam a ordem econômica, à qual estão subordinadas as decisões políticas   
 

Mas é na ausência de democratização da gestão pública, no entender de Ana Paula P. 

Paula (2005, p. 09), que está a grande fragilidade deste modelo gerencial que não promoveu a 

participação do corpo social e o equilíbrio de três dimensões da gestão pública, a saber:   

a) a econômico-financeira, relacionada aos problemas financeiros e de investimentos 
estatais e engloba questões de natureza fiscal, tributária e monetária;  
b) A institucional-administrativa que se relaciona com os problemas de organização 
e articulação dos órgãos estatais a exemplo das dificuldades de planejamento, 
direção, controle e profissionalização dos servidores públicos, e  
c) a sociopolítica que abrange a problemática da relação Estado e sociedade, ou seja, 
os direitos dos cidadãos como um todo, e, especificamente, o de participar gestão da 
res pública. 
 

  Nesse sentido, está em construção no Brasil um novo modelo de gestão pública onde o 

corpo social participa ativamente da gestão das políticas públicas por meio da participação ou 

da deliberação. Nesse sentido são metas deste modelo democrático (alternativo, social, 

societal) a:  

 
(i) descentralização, 

(ii) transparência dos processos decisórios, e 

(iii) a ampliação da participação social na gestão das políticas públicas. 

 

Portanto, sob esse novo viés, o planejamento que orienta a ação da organização pública 

forma-se no espaço público, onde a sociedade civil organizada tem participação deliberativa 

na realização do bem comum por meio da estratégia do consenso (HABERMAS, 2003).  

É nesse sentido que mostra-se emblemática a denominação “burocratas de rés de chão”, 
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street-lavel bureaucrats, dada aos agentes incumbidos de realizar políticas públicas com a 

participação da coletividade cuja dignidade, cujos direitos fundamentais, cujo estado de 

cidadania possam ser por elas influenciados. Afinal, eles “têm oportunidades significativas de 

influenciar a execução das políticas públicas, desde a determinação da elegibilidade do 

programa à alocação de benefícios”. Eis atributos idôneos a de um Ministério Público que 

enxerga “sua posição na interface entre os cidadãos e o Estado” (Meyers; Vorsanger, 2010, p. 

250). 
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2.4 Análise VSM do Ministério Público: a promoção cibernética da cidadania 

 

 

O pensamento sistêmico sobre o Ministério Público e o propósito dele de promoção da 

cidadania através de políticas de educação, em uma sociedade em que o conhecimento é 

crucial à participação autônoma das pessoas no mercado de trabalho (DRUCKER, 2008), 

conduzem ao avanço na compreensão dessa organização pública e no planejamento de 

políticas que efetivamente observem a razão de existir dessa instituição.  

Bertalanffy (2008), quando da proposição da Teoria dos Sistemas, pensou o termo 

cibernética como “teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação (transferência de 

informação) entre o sistema e o meio e dentro do sistema”, entendendo sistema como 

conjunto de elementos relacionados, integrados, com respostas coerentes (MARTINELLI; 

VENTURA, p. 106). 

Os sistemas de comunicação eficiente, por meio dos quais, a organização possa 

sobreviver e manter a competitividade no mercado em que atua, nesse momento, são 

apresentados como sistemas de comunicação para o controle efetivo (BEER, 1969; 

MARTINELLI; VENTURA, p. 105-118). Esse controle interage com os demais subsistemas 

por meio de feedbacks. Por feedback ou retroalimentação entenda-se “regulador do processo 

através do qual as informações atuais são verificadas (...) comparado a objetivos” (ESPEJO et 

al, 1996, p. 65). O feedback diz respeito à informação resultante de uma transformação e 

enviada de volta ao sistema. Entenda-se feedback positivo (de amplificação) o caráter da 

informação de acelerar a transformação a favor de uma transformação precedente. Entende-se 

por feedback negativo (de amortecimento) o de a informação de produzir um resultado na 

direção contrária à da transformação anterior. Tanto um quanto outro são preocupação do 

controle cibernético da homeostase, sendo ela o estado de equilíbrio dinâmico do sistema, 

“por meio do qual o dispositivo de controle mantém as variáveis críticas em um nível 

desejado, por meio de um mecanismo autorregulador.” (MARTINELLI; VENTURA, p. 107) 

Tendo em vista o objetivo concreto do fomento à educação para o trabalho, 

notadamente pelo ramo especializado em matéria trabalhista, o Ministério Público do 

Trabalho, mostra-se oportuna a aplicação do Modelo de Sistema Viável – VSM (ESPEJO et 

al., 1996; MARTINELLI; VENTURA, 2006). De fato, o VSM é um modelo útil ao 

“diagnóstico da eficiência da estrutura de uma organização e de seus canais de comunicação”. 
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Segundo Martinelli e Ventura (2006), o modelo do VSM constitui uma tentativa de aplicar os 

conceitos da cibernética à gestão empresarial e, notadamente, do controle de uma organização 

viável, com um eficiente fluxo de informações. Os conceitos da cibernética têm plena 

aplicação na vertente aqui apresentada do modelo VSM.   

Esses autores propõem uma estrutura como a representada às figuras Fig. 1 e Fig. 2, a 

seguir. Nelas vemos o sistema dividido em cinco subsistemas: implementação, coordenação, 

controle, auditoria, inteligência e política.   

A implementação diz respeito à divisão funcional ligada à produção (outputs), de 

produtos ou de prestação de serviços relacionados à identidade da organização. Caracteriza-se 

por práticas em um nível “inferior” de redundância e de recursividade e por atuarem 

diretamente naquela produção (na Fig. 1: Div. A, Div. B. Div. C) (MARTINELLI; 

VENTURA, 2006). 

A coordenação é o conjunto de regras e comportamentos utilizado para controlar as 

operações de produção rumo aos objetivos previstos. Segundo os preceitos cibernéticos 

seguidos pelo modelo VSM, o sistema deve permitir que os vários subsistemas dele possam 

resolver problemas de forma autônoma e descentralizada. Para a atuação viável, combatem-se 

as oscilações descontroladas entre as diversas divisões funcionais da organização (Na Fig. 1: 

Div. A, Div. B, Div. C, Adm. A, Adm. B, Adm. C e controle). 

O controle, conhecido também como Inside&Now, é subsistema pelo qual as 

informações acerca das operações entre o sistema de implementação (na Fig. 1: Div. A, Div. 

B e Div. C) e o ambiente (na Fig. 1: Amb. A, Amb. B e Amb. C), e das ordens (comandos) 

respectivos são difundidas pelo meio interno do sistema. Esse subsistema recebe essas 

informações do sistema de coordenação, “filtradas”, e é o único subsistema com comunicação 

com o sistema de auditoria. É o sistema regulador da homeostase em um sistema que 

reconhece a autonomia desses subsistemas. Por homeostase entende-se a regulação de 

“variáveis críticas do sistema, até certos limites”. Nesse ponto, Espejo et. al. (1996) ressalta 

que “as atividades primárias da organização são a sua razão ser”, são “o objeto do controle 

por parte da administração” (p. 112). 

A auditoria é o subsistema de coleta de informações necessárias aos responsáveis pelo 

sistema de controle acerca de qualquer parte do sistema. Ela transmite e processa informações 

no interesse do controle. Sua utilização busca garantir o estado de sinergia do sistema. Vale 

dizer, o subsistema de auditoria “só é acionado para fim sinérgico”, quando o subsistema de 
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controle identifica um conflito entre as informações obtidas nos subsistemas de coordenação e 

de controle. Como exemplos, citam-se as auditorias internas, as inspeções no sistema de 

implementação e os controles de qualidade de produtos.  

A inteligência  é o subsistema que proporciona a integração do sistema com o ambiente 

externo. Ela fornece ao sistema informações acerca das condições externas que possam 

determinar seu futuro, tornando possível a prospecção de cenários futuros para ele. Aqui fala-

se em identificar feedbacks positivo e negativo do macrossistema social, informações 

fundamentais aos subsistemas de política e de controle (Fig. 2).  

O subsistema da política diz respeito com a definição de direções para o sistema. Utiliza 

as informações do subsistema de inteligência para indicar direções ao subsistema de controle, 

a fim de implementar outputs, produtos e serviços, coerentes com aquelas direções. Também 

serve a projetar a identidade da organização no ambiente interno. Assim, é uma canal de 

informações entre os subsistemas da inteligência e os subsistemas do controle da 

implementação. Arrematam Martinelli e Ventura (2006, p. 114), que o subsistema da política 

deve, ainda, verificar o equilíbrio das ações ao longo prazo sugeridas pelo subsistema da 

inteligência e as que são indicadas em curto prazo pelo subsistema de controle, “certificando-

se de que a organização é capaz de adaptar-se ao ambiente externo ao mesmo tempo em que 

mantém um grau apropriado de estabilidade interna (Prêmio Descartes 1998 – Resumos)”.  

É valioso, no pensamento de Espejo et al. sobre o subsistema da política, o 

esclarecimento do papel dos policymakers no sistema em que se inserem: “o papel de 

policymakers é redefinido como de prover clareza acerca da direção geral, dos valores e do 

propósito da organização, tanto quanto desenhar, no mais alto nível, as condições para a 

efetividade organizacional” (1996, p. 112). 
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Fig. 1 - Mecanismo de monitorização e controle na organização social 
 

 

 

Fonte: Martinelli; Ventura, 2006, p. 117 

 

A Fig. 2, abaixo, destaca a interação dos subsistemas da Fig. 1 com os subsistemas de 

inteligência e de política. Nela, mais detalhadamente, a função de controle deve interagir com 

as funções política e de inteligência, que levam em conta a dimensão política da organização e 

a interação direta com os colaboradores externos, colhendo informações deles e repassando-as 

as funções política e de controle. 

O modelo VSM apresenta dois mecanismos para a manutenção da viabilidade dos 

sistemas. O primeiro mecanismo, o de adaptação, de administração da complexidade, através 

do emprego de estruturas flexíveis, capazes de se adaptar rapidamente às mudanças no meio 

ambiente. Fala-se aqui em duas ordens de complexidade a ser administradas: a do próprio 

sistema, com habilidades e fraquezas imanentes, e a do ambiente externo, cheio de 

oportunidades e ameaças. Aqui os subsistemas de controle e de inteligência informam ao 

subsistema de política as complexidades internas e ambientais. Correspectivamente, é o 

subsistema da política que “mantém um balanceamento adequado” entre o controle e a 

inteligência, permitindo a efetividade dos objetivos e das ações de curto e de longo prazo (Fig. 
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2). O segundo mecanismo, o de monitoração e controle, exercido pelo subsistema de controle, 

com apoio do subsistema de auditoria, visa às ações primárias da organização, que definem a 

identidade dela, através da criação de variedade de gestão das diversas divisões de modo que 

possam lidar com a complexidade das atividades primárias de modo autônomo. “No modelo 

em estudo, a ideia de controle não é a imposição direta de ordens de um controlador sobre um 

controlado, mas o resultado de autorregulação e comunicações efetivas” (MARTINELLI; 

VENTURA, 2006, p. 116). 

 
 

Fig. 2 - Mecanismo de Adaptação 

 

Fonte: Fonte: Martinelli; Ventura, 2006, p. 115 

 

Assim, o modelo VSM, do modo explanado, abre inúmeras discussões acerca de 

políticas públicas viáveis, que efetivamente promoveriam a cidadania. Dentre elas, citam-se 

as atinentes aos limites da comunicação, à autonomia dos sistemas envolvidos, à redundância 

das partes nela envolvidas e aos meios de redução da complexidade do ambiente social, com 

aquisição da variedade de informações e de funções útil à performance institucional. 

Com apoio nos modelos propostos às Figuras 1 e 2, propõe-se a Figura 3, abaixo, como 
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representação dos mecanismos de monitoramento e controle de políticas públicas pelo ramo 

trabalhista do Ministério Público. Nela, destaca-se uma variedade de relações implicadas no 

planejamento e na implementação de políticas públicas. Primeiramente, os elementos de 

realização das finalidades da organização estudada se confundem com os da respectiva gestão 

(fusão entre elementos da Fig. 1: Div. A e Adm. A, Div. B e Adm. B, Div. C e Adm. C), 

tendo em vista o mencionado princípio da independência funcional dos policymakers 

envolvidos na promoção de políticas públicas. As relações entre os policymakers e o ambiente 

social (representadas por setas pretas) implicam a negociação direta entre ambos ou o 

exercício da autoridade dos primeiros sobre o segundo de molde a criar tais políticas; também, 

relembre-se que nessas relações vigora a norma de independência desses agentes no exercício 

das funções institucionais (autonomia). As relações entre os policymakers e ora as 

coordenadorias temáticas, ora os “órgãos de controle”26 (representadas, respectivamente, por 

setas cinza horizontais e verticais) têm importância mediata e instrumental nessa criação, uma 

vez que visam à uniformização de procedimentos e ao controle prospectivo de políticas 

públicas já existentes. As relações entre o controle e a coordenação (representadas pela seta 

branca) são tênues, por ausência de regulamento específico e pelas frequentes dissonâncias no 

apontamento das prioridades de atuação institucional.  

Nesse contexto, mostra-se clara a suma importância da formação de consenso com o 

ambiente social acerca do que seja bem comum para construir-se uma política pública com 

viés democrático.  Nele, as funções de coordenação e de controle convivem com a práxis da 

comunicação democrática entre os policymakers e os cidadãos integrantes do ambiente social 

implicado. Ademais, a centralidade dos policymakers na Fig. 3 evidencia tanto a 

independência funcional deles quanto a necessidade de mecanismos de controle do 

atendimento do referido bem comum. O controle e a coordenação existem para aprimorar a 

comunicação democrática interna e externamente à organização em foco. 

 

 

 

26 São órgãos de controle interno do Ministério Público, segundo a atual redação da Constituição Federal de 
1988: O Conselho Nacional do Ministério Público; oss Conselhos Superiores em cada ramo ministerial; 
Corrregedorias em cada ramo ministerial 
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Figura 3. Mecanismo de monitoração e controle da promoção de políticas públicas 
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Adiante, enfrenta-se o problema da realização da identidade organizacional, da 

delimitação dessa performance, por meio do planejamento de políticas públicas e, 

especialmente, da implementação da política de educação para o trabalho. 
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2.5 Políticas públicas como meio de realização da identidade institucional: a 

promoção da educação para o trabalho na sociedade do conhecimento 

 

 

Não existe um consenso científico acerca do conceito de política pública. Apresentar-se-

ão aqui algumas das definições trabalhadas na literatura. 

Merecem referência alguns estudos realizados pelos autores franceses Y. Mény e J. C. 

Thoening segundo os quais “uma política pública se apresenta sob a forma de um programa 

de ação governamental num setor da sociedade ou num espaço geográfico” (MEDAUAR, 

2009, p. 222). Assim, no entendimento destes autores e de P. Muller, cinco são os elementos 

fundamentais da existência de uma política pública:  

 
i) é constituída de um conjunto de medidas concretas que formam a sua 
essência;  
ii) abrange decisões de natureza mais ou menos imperativas;  
iii) se inscreve num quadro geral de ação, o que permite distinguir uma política 
pública de simples medidas isoladas;  
iv) afeta a situação de indivíduos, grupos ou organizações, e 
v) define obrigatoriamente fins ou objetivos a atingir. 

 

Pierre Muller alerta para a falta de “congruência” entre o sentido da política pública e a 

promessa divulgada pela autoridade, demonstrando que não haveria a rigor uma adstrição do 

administrador público àquilo que está contido em sua promessa política. 

 Medauar (2009) observa que na linha desse entendimento conceitual dos autores 

franceses seria inadequado se imaginar um controle jurisdicional das políticas públicas, pois 

este não poderia incidir sobre um programa governamental enquanto diretriz. Até por isso, 

nesta dissertação, faz-se distinção entre política governamental e política pública, sendo que 

aquela varia com o tempo e segue as orientações ideológico-técnicas dos governantes, sendo, 

destarte não perenes, sazonais.  

Quer parecer que o conceito dos autores franceses se aproxima mais daquele referente à 

política governamental e, nesse contexto, Medauar ensina que apesar da pouca precisão 

técnica difundiu-se no Brasil o uso da expressão políticas públicas para envolver as decisões e 

omissões do Poder Público e que demandam decisões judiciais determinativas da adoção 

desta ou daquela medida ante a sua inércia no que diz respeito a direitos consagrados na 

Constituição cidadã ou a deveres do próprio Poder Executivo, conforme atestam algumas 
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decisões do órgão de cúpula da Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal.27   

Por sua vez,  para Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 285) políticas públicas são 

programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Políticas públicas são “metas coletivas conscientes” e, como tais, um problema 

de direito público, em sentido lato. Enxerga-se na definição de Bucci dois elementos chaves: 

o Estado e a coordenação governamental, sendo que esta se volta para a realização da lei, ou 

seja, daquilo que chama de metas coletivas conscientes, já politicamente determinadas, 

definidas pela legislação do direito público, veículo próprio para tanto.  

Para Comparato (1997) políticas públicas são um conjunto organizado de normas e atos 

tendentes à realização de um objetivo determinado, unificados por uma finalidade. Enxerga a 

política pública em suas exteriorizações oriundas de um sistema legislativo e direcionados à 

finalidade pública e, portanto, sua definição enxerga-a, sobretudo, como atividade, que, 

ademais, estaria diretamente vinculada ao controle judicial. 

Pires (2009, p. 286) identifica três elementos que compõem a noção de políticas 

públicas: 

 
i) as metas,  

ii) os instrumentos legais, e 

iii)  a temporalidade, ou seja, o prolongamento no tempo que implica na 

realização de uma atividade e não de um simples ato. 

 

 A abordagem da política pública neste diapasão engloba, também, a sua fase de 

implementação primária, já que diz respeito à realização de uma sequência de atos 

encadeados por parte do Poder Público. Por outro lado, deixa de mencionar a exteriorização 

por meio da prestação de serviço público que está sujeita ao controle e que diz respeito, 

finalisticamente, à implementação propriamente dita.     

Heidemann e Salm (2009), em uma acepção mais operacional do termo, afirmam que as 

políticas públicas devem ser entendidas como ações, práticas, diretrizes políticas, fundadas 

em lei e empreeendidas como funções de Estado por um governo, para resolver questões 

gerais e específicas da sociedade. Dentro desta definição, identificam a atuação estatal  

27  Como por exemplo aquela proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45 MC/DF, j. 
29.04.2004, DJU 04.05.2004. 
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sobretudo por meio do uso do planejamento, que depende de uma definição prévia do seu 

alcance que pode ser de dois tipos:  

 
i) de alcance geral ou horizontal (exemplo da política econômica), 

e 

ii) de alcance ou impacto setorial (por exemplo, a política de 

saúde).   

 
Para Tenório (2002) ela é uma ação deliberada dos poderes públicos constituídos 

visando atender necessidades de uma sociedade em suas dimensões setoriais - educação, 

saúde, habitação, segurança, justiça, saneamento, transporte, ou, geograficamente delimitadas 

– nacional, regional, estadual, municipal, local.   

No âmbito desta dissertação política pública deve ser delimitada ao campo educacional, 

mais especificamente à seara da “educação para o trabalho” que aqui possui uma conotação 

particular, como será explanada. 

Antes de mais nada, deve-se diferenciá-la daquilo que a literatura chama de 

“qualificação profissional”, uma vez que tem uma abrangência mais ampla e não diz repeito 

apenas ao processo produtivo em si. 

 Tradicionalmente, a ideia de qualificação profissional se limita ao preparo do 

trabalhador para as exigências requeridas pela função que ele desempenha no processo de 

trabalho. Nesse sentido, a qualificação profissional se restringe:  

 
i)    aos treinamentos técnicos, e 
ii) ao desenvolvimento de atributos comportamentais necessários às 
suas intervenções nos sentido de adequá-los ao desempenho da função 
produtiva.  
 

Ocorre que, historicamente falando, a própria divisão manufatureira do trabalho e o 

desenvolvimento do capitalismo aprofundaram-se e se, em um primeiro momento, a execução 

do trabalho dependia da habilidade do trabalhador para manejar o instrumental de trabalho 

(período artesanal), em momento posterior demandou-se deste um conhecimento amplo sobre 

o produto e o processo de execução (período manufatureiro) e esta mudança inicial propiciou 

ao trabalhador a possibilidade de aumentar seu poder de barganha uma vez que se antes ele  

apenas vendia sua força de trabalho por ser despossuído de meios para produzir, 

posteriormente, se dá conta de que sua força de trabalho só funciona se estiver vendida ao 
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capital (ALANIZ, 2007, p. 34). 

Neste segundo período, a qualificação profissional passa por um período de crescimento 

em termos de importância uma vez que a operação de máquinas, mesmo que tornando o 

trabalhador alguém facilmente substituível demanda do empresário-capitalista investimento 

mínimo no sentido de prover a técnica e, assim, engrenar o processo produtivo.  

Surgem, neste período, os estudos da Escola da Administração Clássica e Científica, 

com destaque para os trabalhos de Taylor e Fayol  e a experiência prática de Ford que se 

expandiu e se tornou o modo de produção até pouco tempo atrás hegemônico. Ademais, todos 

estes pensadores e pragmáticos da Administração vislumbravam a hierarquização dentro das 

empresas-fábricas e a diferenciação dos níveis de qualificação necessários, decorrentes da 

própria divisão do trabalho. 

Um terceiro momento, dentro deste processo evolutivo, está contido no pensamento de 

Drucker (2008) que lança referências nas ciências econômicas e empresarias quanto a “novos 

paradigmas de gestão” e a “cidadania no setor social”.  

Nesse sentido, o pensador neoclássico da Administração traz uma importante 

contribuição para o tema desta dissertação ao falar sobre a principal transformação social do 

século XX: a emergência da sociedade do conhecimento por meio da ascensão da classe dos 

trabalhadores do conhecimento que, paulatinamente, substituem os trabalhadores manuais e 

manufatureiros, que tem dificuldade em se adaptar à nova realidade e necessidade da 

modernidade.  

Para Drucker, mesmo nas atividades industriais a instrução é uma ferramenta de 

trabalho essencial nesta nova sociedade que exige uma abordagem ao trabalho e uma atitude 

mental diferentes, com importância destacada para a qualificação e o hábito da aprendizagem 

contínua.  

Na sociedade do conhecimento a instrução formal é o meio indispensável para o acesso 

do trabalhador ao trabalho, ao emprego e à posição social e, neste sentido, as primeiras 

implicações desta emergência são a de que a instrução é o centro social e o ensino uma 

instituição principal. A competitividade do mercado de trabalho e as necessidades de 

especialização do trabalhador são decorrências naturais deste processo e apontam para o 

atendimento das necessidades da educação profissional e da formação da chamada “pessoa 

instruída”.  

A formação do trabalhador do conhecimento por meio da educação, na visão de 
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Drucker, era a resposta adequada para a superação dos desafios do século XX e deveriam ser 

resolvidos antes do desencadeamento das transformações deste século que, por sua vez, 

demandariam inovações sociais e políticas possivelmente ainda mais assombrosas para fazer 

frente aos problemas postos no século XXI . Nesse sentido afirma Drucker (2008, p. 346):  
 
O século XXI será seguramente um século de agitação e desafio social, 
econômico e político, pelo menos nas suas décadas iniciais. A Era das 
Transformações Sociais ainda não terminou e os desafios que se aproximam 
podem ser mais graves e assombrosos do que aqueles colocados pelas 
transformações sociais do século XX que já ocorreram. 
Contudo, não teremos sequer a possibilidade de resolver estes novos problemas 
que se aproximam no futuro se não enfrentarmos primeiro os desafios 
apresentados pelo desenvolvimento que já são fatos consumados. Se o século 
XX foi um século de transformações sociais, o século XXI terá de ser um século 
de inovações sociais e políticas 
 

No contexto  desta dissertação, a educação para o trabalho enfeixa um conceito 

diferente do formulado por Drucker uma vez que pressupõe a ideia de complexidade do 

mundo contemporâneo e que não seria suficiente apenas a instrução do trabalhador para sua 

inserção e reinserção no mercado uma vez que as relações sociais e políticas estão sempre 

mudando e o caos é uma realidade que precisa ser operacionalizada pelo trabalhador do 

mundo complexo.  

Dentro deste panorama a Teoria Geral da Administração traz  importante contribuição 

para o ponto aqui tratado, em especial, ao trabalhar com as diversas concepções de homem 

dentro das perspectivas das escolas administrativas.  

Assim sendo, enquanto para a escola clássica (e da administração científica) o homem 

era visto do ponto de vista econômico (homo economicus), para a escola das relações 

humanas ele era o homem essencialmente social (homo socialis), este conceito transmudou-se 

dentro das visão da escola comportamental (homem administrativo) chegando, finalmente, à 

concepção do homem complexo (homo complexus) da escola contingencial.  

Aqui importa traçar o paralelo entre duas visões de homem que de certa forma esclarece 

a necessidade humana de conhecer, aprender e assim de realizar-se como indivíduo e como 

membro da coletividade: o homo economicus e o homo complexus.  

Enquanto o homem econômico é influenciado de forma exclusiva por recompensas 

salariais, econômicas e materiais (atomismo tayloriano) e trabalha “por medo da fome e pela 

necessidade do dinheiro para viver” e desse modo é compreendido como um ser mesquinho e 

preguiçoso (MOTTA; VASCONCELOS, 2008, p. 67), o homem complexo é um sistema 
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complexo de valores, características pessoais, percepções e necessidades” e por isso além de 

possuir elementos motivacionais ligados às necessidades de autorrealização, é um ser que 

opera como um sistema aberto em busca de se “manter em equilíbrio interno com as 

demandas feitas pelas forças externas do ambiente” (MOTTA; VASCONCELOS, 2008, p. 

457). E essa necessidade de adaptabilidade e busca da autorealização por meio do 

desenvolvimento pessoal que faz do homem contemporâneo alguém essencialmente complexo 

e que tem na educação, na instrução pessoal, o meio ideal para o atingimento da homeostase 

com o ambiente criado pela sociedade do conhecimento a que se refere Drucker e pela 

complexidade ambiental inerente ao mundo contemporâneo. 

A educação para o trabalho, enquanto política pública, se insere no contexto destas 

inovações necessárias para o enfrentamento da questão social e do desenvolvimento 

sustentável no Brasil do século XXI, no sentido de sua efetivação concorrente tanto na esfera 

privada, quanto na esfera de “responsabilidades do Estado”. Pressupõe, assim, uma atuação 

integrada no sentido de se realizar a educação com qualidade e segundo as exigências do 

mundo atual. Afinal, A Constituição Federal de 1988 dispõe, aos artigos 205 e 206, VII, que a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família”, e que “será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, razão pela qual 

deve-se observer o princício da “garantia de padrão de qualidade”. 

 Nesse contexto, a literatura aponta para o fato de que o custo de reprodução do 

empregado era internalizado na estrutura produtiva até a década de 1930, sendo que a partir 

dali passou a ser incorporado, também, na seara estatal por meio das políticas públicas, 

conforme esclarece Pochman (2008, p. 112): 
 

Até a década de 1930, por exemplo, o empregado industrial tinha praticamente 
todo o seu custo de reprodução internalizado na estrutura produtiva. Isso 
significa que a responsabilidade pela sua formação e manutenção, além do 
salário e das chamadas vilas operárias, com moradia, educação, saúde e 
assistência, era da empresa. 
(...) 
A partir da Revolução de 1930, predominou o projeto de industrialização 
nacional (...) Por isso, parcela importante do custo de reprodução da força de 
trabalho saiu da estrutura produtiva interna da empresa e foi transferida para as 
políticas públicas 
 

   A educação para o trabalho ganha, historicamente, contornos de políticas públicas e 

sua importância está não apenas em se garantir a qualificação profissional necessária para a 
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inserção no mercado de trabalho, mas também a reinserção do trabalhador por meio da 

mudança ocupacional e, por fim, a própria ideia de qualidade de vida e dignidade da pessoa 

humana no ambiente de trabalho.   

Especificamente sobre o tema da reinserção do trabalhador no mercado de trabalho, 

Elias (2008) desenvolveu estudo no mercado de trabalho do Reino Unido com vistas a 

pesquisar a requalificação e desqualificação do trabalhador dispensados involuntariamente e, 

assim, fazer referência à formação ou à subutilização da competência ocupacional. 

Compreende o autor por qualificação “o período normalmente necessário para que uma 

pessoa se torne competente na execução de um dado trabalho” diante da reestruturação 

(mudanças ocorridas no mercado de trabalho) do mercado com vistas à mudança ocupacional.  

Seus estudos tem como objeto as diversas categorias das ocupações em termos de 

escolaridade. Estas possuem três posições definidas na metodologia da pesquisa, sendo que o 

seu foco primordial diz respeito às posições intermediárias que são entendidas como aquelas 

que se situam entre os “empregos que exigem investimento significativo em escolaridade, 

além dos anos de ensino obrigatório de treinamento-experiência para se alcançar a 

competência” e “aquelas para os quais os requisitos de escolaridade, além dos anos de ensino 

obrigatório de treinamento-experiência de trabalho são de um ano ou menos”. 

Com relação aos grupos de ocupações superiores e mais baixas a grande surpresa da 

pesquisa foi a da queda no aumento da proporção dos empregos masculino e feminino de 

baixa qualificação, contrariando um consenso de que a economia britânica passava por um 

período de desqualificação entre 1981-1991 e entre 1991-1995. Neste mesmo período houve 

uma ascensão quantitativa e qualitativa (relativas à remuneração) das ocupações superiores 

altamente qualificadas. Por sua vez, quanto ao grupo focal de seu estudo, concluiu Elias que 

(2008, p. 66): 
As ocupações intermediárias manuais qualificadas estão em constante declínio, 
caindo em cerca de dois por cento de todos os empregados entre 1981 e 1991. 
Surpreendentemente, a taxa de queda aumentou  no período 1991-1995, caindo 
três vírgula cinco pontos percentuais. No caso das ocupações intermediárias 
manuais não qualificadas ocorreu o inverso verificando-se no período de 1981-
1991 um aumento, no caso de homens e mulheres, e uma fase de estabilidade de 
1991 a 1995 
 

   Tudo isto aponta para a importância da qualificação do trabalhador como real  e 

sustentável instrumento de ascensão e desenvolvimento social na medida em que apenas por 

meio da educação para o trabalho poder-se-á falar de inclusão social e da manutenção das 

pessoas no sistema produtivo em uma “sociedade de organizações” estritamente dependente 
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do conhecimento e da instrução, como exposto na visão de Drucker. 

Entrementes, claro está que o conceito de desenvolvimento no mundo contemporâneo 

não pode se basear em uma visão simplista, com base apenas na realidade econômica (renda 

per capita, taxa de emprego etc.), mas devem ter por ponto de partida os conceitos de capital 

humano e capital social. Afinal, o homem está no centro da questão do desenvolvimento e o 

crescimento que se deseja é o do homem e do meio no qual ele vive: a sociedade e se assim o 

é, pode-se concluir que os demais fatores relacionados de natureza estritamente econômica, 

não fazem parte dos objetivos, mas seriam condições necessárias para que os objetivos 

possam ser alcançados (PASSADOR; NALLE-JR, 2007, p. 18).  

 Por capital humano deve-se entender a capacidade que temos individualmente de agir 

em prol do desenvolvimento, ao assumirmos um papel ligado às responsabilidades dentro de 

uma visão global de sociedade. Claro que os elementos que compõem o capital humano não 

dizem respeito apenas ao nível de escolaridade ou ao ajustamento pessoal aos processos de 

produção econômica, mas envolve uma concepção de construção pessoal de futuro que passa, 

necessariamente, pela possibilidade de promover as mudanças sociais necessárias 

proporcionando o acesso à educação, à informação e à reciclagem da aprendizagem.  

O gasto social (melhor seria se falar em investimento social) com a formação garante a 

inserção e a reinserção do trabalhador, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento 

econômico e socialmente responsável de qualificação continuada. E mais: ganhos 

relacionados à realização pessoal e possibilidade de compreensão e participação no fenômeno 

social mais amplo. 

Por isso, para Passador e Nalle-Jr (2007, p. 27), os investimentos no capital humano 

envolvem: 
a) Ampliação do acesso ao ensino e à educação: necessidade básica quando 

pensamos em capital humano, a educação não pode ser entendida como simples 
repasse de informações, mas deve imprimir nos indivíduos qualidades sociais e 
uma maior percepção da realidade. 

b) Ampliação das oportunidades de capacitação e qualificação profissional: a 
educação para a produção que responde por tornar as pessoas capazes de 
assumirem determinadas funções produtivas de acordo com as necessidades 
econômicas do local. (...) 
 

Outro conceito relevante a ser aqui trabalhado é o de capital social. Antes de mais nada, 

é necessário se pontuar que não existe um consenso na literatura acerca da sua conceituação 

ou acerca dos elementos que o compõe, apesar de ser possível se constatar sua importância 

como elemento fundamental de desenvolvimento regional, como bem aponta Valentim (2008, 
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p. 259). 

  Interessante é o conceito formulador por Passador (2006) que define capital social: 
 
como o conjunto das características da organização social, que engloba as redes de 
relações entre indivíduos, suas normas de comportamento, laços de confiança e 
obrigações mútuas, o capital social, quando existente em uma região, torna possível 
a tomada de ações colaborativas que resultem em benefício para toda a comunidade 
 

A participação da comunidade, seu envolvimento em programas e projetos em prol do 

desenvolvimento regional, está intimamente ligada às características culturais da comunidade, 

à confiança, à organização social, enfim, à acumulação de capital social (VALENTIM, 2008).  

Se as características culturais do corpo social tem peso neste processo de investimento 

no capital social, ao Estado, por sua vez, incumbe criar condições para que o capital social 

seja um elemento ativo do desenvolvimento e, nesse sentido, importa estimular a participação 

popular na tomada de decisões, especialmente, no plano das políticas públicas.  

A resposta estatal é, sem dúvida, a gestão societal das políticas públicas por meio do seu 

capital social que é crucial e estratégica para o desenvolvimento na medida em que a própria 

sociedade tem a capacidade de identificar suas necessidades e estabelecer conjuntamente seus 

objetivos. 

Como se vê a  ideia enfeixada nesta pesquisa é bastante mais abrangente e pressupõe 

uma formação que possibilite a compreensão da totalidade do sistema produtivo e da própria 

gestão e tem como objetivo o atingimento da qualidade de vida do trabalhador. Trata-se, em 

última análise, de voltar a formação para o componente intelectual e não apenas 

comportamental e reprodutivo, tudo isto dentro de uma visão complexo-sistêmica da realidade 

atual.. E tudo isso se reflete na busca da qualidade da educação, que, ademais, é determinada 

pela própria Carta Magna de 198828, além de legislação federal (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB) e no Plano Nacional de Educação (PNE-2001-2010) que fala em garantia 

de um “padrão de qualidade”. 

É certo que o termo qualidade é muitas vezes criticado na literatura por se entender 

vazio de conteúdo e se referir aos atributos intrínsecos de um determinado objeto de estudo 

(RICHARDSON, 2008), mas pode ser aceito quando erigido a um parâmetro de comparação, 

de contraste, desde que tenha conteúdo definido e clareza.   

Falar em qualidade na educação implica, dentre outras coisas, avaliar a adequação 

28  Art. 206, inciso VII, CF. 
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globalizante do sistema educacional, ou seja, avaliar, as organizações educativas propriamente 

ditas, mas também todos os atores envolvidos nos “processos” relativos à educação para o 

trabalho, inclusive, o Ministério Público do Trabalho que deve zelar pela implementação de 

uma política pública onde se garanta a congruência entre as finalidades e recursos resultantes 

dos processos de reparação de danos sociais, como se abordará em momento próprio.  

No mundo contemporâneo não se pode mais falar em sistemas fechados ou sistemas 

estanques. Não há mais como se separar os sistemas econômico, social e o jurídico sob a 

simplista alegação de que “não se confundem”. Mesmo que não sejam idênticos, são 

comunicantes, acoplam-se e interpenetram-se, trocando elementos de suas complexidades uns 

com os outros e com o ambiente maior no qual se encontram inseridos. Ademais, como bem 

afirma Sabbag (2006, p. 209-210), ao questionar, a submissão do sistema jurídico ao da lógica 

de mercado:  
 
Que Direito é este que se preocupa com as moedas de arrecadação e não liga para as 
notas do gasto público nem para a construção de um futuro melhor para todos? É 
preciso que o sistema normativo funcione na defesa da sociedade como um todo, 
tutelando políticas públicas e o desenvolvimento do país, com fundamento na 
Constituição e na consciência ética coletiva do povo brasileiro. A abordagem não deve 
se limitar ao modo convencional, de inspiração positivista, para encarar o problema 
 

Muito precisa ser feito, pois como bem anota Alaniz (2007, p. 14)  a educação do 

trabalhador, no estado atual, reflete a vulnerabilidade dos atributos intelectuais e 

comportamentais ao condicionarem a forma de organização do processo de trabalho, à postura 

autoritária da direção e às características setoriais. E o trabalhador, cuja ação e preparo se 

volta tão somente para o processo de trabalho continua com pouca possibilidade de 

compreender a totalidade que envolve a sua atividade produtiva, de organizar o conjunto de 

seu trabalho e de envolver-se em atividades que exigem, fundamentalmente a ação do 

indivíduo sobre os conteúdos mais profundos da vida no trabalho, ou seja, relativos à 

democratização do poder decisório (ALANIZ, 2007, p. 17). 

Essa nossa compreensão do tema converge ao pensamento sistêmico de Ackoff (1994) 

segundo o qual a sobrevivência das atuais organizações, entendidas como sistemas sociais, e a 

capacidade em facilitar ou encorajar o desenvolvimento das organizações maiores que as 

contêm dependem da qualidade da vida de trabalho dentro dessas organizações. O trabalho 

desafiador e agradável resulta do compromisso/comprometimento do trabalhador, 

necessariamente apto ao aprendizado organizacional. 

A educação para o trabalho, nos moldes aqui propostos, se insere no contexto maior da 
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vertente da “educação crítica” e no paradigma contemporâneo da complexidade em que as 

dimensões heterogêneas da realidade devem ser pensadas epistemologicamente como 

instrumento de construção da autonomia do “educado”. 

 Para Castoriadis (2004) os pressupostos deste construto são multireferenciados 

(instituição, instituinte, instituído e imaginário) e devem fugir à repetição sem fim, à pura e 

plena auto-reprodução e, assim, a educação, seus conteúdos e objetos, meios e métodos, deve 

se direcionar para a fomentação daquilo que ele chama de “imaginação radical da psique”, ou 

seja, da fonte da contribuição do indivíduo à sua criação e evolução social e histórica. Desse 

modo, para ele (p. 88-89): 
 
As esperanças se voltam para a educação, para uma educação não mutilante, 
construída como uma verdadeira paideia. Para uma pedagogia que se constitua 
como uma atividade prático-poiética, ou seja numa atividade criadora, enquanto 
auto-alteração do educando, e numa atividade articulada ao projeto de construção 
da autonomia. 
 

Não há, portanto, como se falar em qualidade, nos limites da educação para o trabalho, 

se esta não é um elemento garantidor da autonomia do trabalhador e de pleno aproveitamento 

de suas potencialidades. E, para tanto, é preciso que se redirecione o sistema mais amplo 

referente à educação de molde a que esta atenda ao paradigma da dignidade da pessoa 

humana, valor-fonte do nosso sistema constitucional, de molde a que os recursos a ela 

destinados sejam congruentes com a finalidade pública que garanta a qualidade da educação 

nos termos aqui enfeixados.    

O processo de formulação de políticas públicas é complexo e não se resume na edição 

de uma norma que as preveja abstratamente. Estudos mais recentes de gestão pública apontam 

para o fato de que a formulação mais ampla da política pública começaria com a identificação 

de um problema social (ou econômico). Passaria pela fase de formulação, propriamente dita, 

de um programa para responder à demanda por ação, sendo que nesta etapa inclui-se a sua 

colocação na agenda de políticas da administração, a aprovação de legislação para a autorizar 

a implementação do programa e a atribuição de fundos suficientes para a sua implantação. 

Chegaria, então, à implementação que inclui a interpretação da intenção legislativa e os atos 

executórios propriamente ditos. E se finalizaria, com a avaliação e retroalimentação do 

sistema político com vistas à uma eventual manutenção ou mudança de diretiva corretiva 

(BRYNER, 2010). 

Essa moderna análise do processo de formulação de políticas públicas é interessante por 
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oferecer uma visão mais ampla da questão e por evitar a fragmentação em fases estanques dos 

processos relacionados às políticas públicas. Esse modelo, como bem aponta Bryner (2010, p. 

318)  supõe uma relação que espelha em grande medida: 
 
a separação dos poderes: o Poder Legislativo faz as escolhas de políticas e a seção 
executiva (governos locais) as implementa. Isso reflete a percepção difundida de 
que as principais decisões políticas são responsabilidade dos representante eleitos. 
Na realidade, a divisão entre formulação e implementação de políticas é obscura e 
há muitas sobreposições; frequentemente se exige que aqueles que implementam 
as leis façam escolhas sobre políticas  

 
Dentro dessa concepção contemporânea de políticas públicas, um elemento decisivo e 

diferenciador no seu processo de gestão está na valorização da ideia de participação 

democrática. Trata-se de verdadeiro desafio do administrador público na atualidade que deve 

aprender a trabalhar de maneira eficaz em um ambiente político de modo a promover a oitiva 

e a participação dos interessados na implementação das políticas específicas, ou seja, deve-se 

buscar uma integração-articulação entre os sistemas que devem ser norteados pelas metas do 

Plano Nacional de Educação (Lei 19.172/2001) e pelos princípios explicitados no artigo 206 

da Carta Política. Além disso, deve-se garantir um intercâmbio necessário com a sociedade 

civil que avalia, fiscaliza, controla e decide, deliberando acerca das questões educacionais que 

lhe forem atinentes. E como bem anota Carlos Roberto Jamil Cury (2010, p. 49) um sistema 

deste tipo: 
 

Ganharia em organicidade, clareza e direção. Uma melhoria de resultados depende da 
aceitação de uma nova cultura organizacional para cuja realização há que se pensar um 
estratégia pedagógica junto aos conselhos de educação, às secretarias de educação e às 
comunidades interessadas entre as quais as das famílias dos estudantes. Com isso, 
evitar-se-ia a pecha de autoritarismo e consagrar-se-ia um modus operandi mais 
consequente ao regime de colaboração 
 

Nesse contexto, necessário se faz registrar que o princípio da soberania popular, 

impresso na CF29, impõe observar a faculdade da sociedade civil em defender os próprios 

interesses direta ou indiretamente. E nesse sentido a gestão destas políticas públicas deve ser 

um processo em que se compatibilize na sua formulação, elaboração, execução, 

implementação, avaliação e a participação não apenas do Estado (gestão de cima para baixo, 

top-down), mas também do corpo social (gestão de baixo para cima, bottom-up). E essa visão 

não é exatamente nova, mas tem encontrado resistências e dificuldades em seu caminho e 

29 Art. 1º, Parágrafo único, CF 
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pressupõe esforços redobrados da administração pública contemporânea que agora devem se 

voltar para (BRYNER, 2010, p. 324):  
 
a noção de democracia,, sugerindo um compromisso revigorado com a participação 
democrática mais ampla e com a análise participativa de políticas, exigindo mais 
envolvimento público na avaliação de políticas. Fortalecer a democracia burocrática 
não é uma tarefa simples, e os administradores públicos se defrontam com escolhas 
difíceis de como agir 
 

Partindo deste pressuposto, a literatura trabalha com o conceito de gestão social como 

um processo gerencial dialógico (HABERMAS, 2004) no qual a autoridade decisória é 

compartilhada entre os participantes da ação, sem que sobre eles se exerça qualquer tipo de 

coação e onde as relações tradicionais entre sociedade-Estado e capital-trabalho sofrem uma 

releitura em termos de valoração, de importância dentro deste processo. 

A gestão social apóia-se na compreensão da inversão destes pares de palavras, que para 

além da aparente troca de posições, importa compreender como substantivas alterações no 

sentido de enxergar a sociedade e o trabalho como protagonistas da relação e transformação 

social (TENÓRIO, 2005). 

Perpassa, outrossim, pelo conceito de cidadania deliberativa que é a categoria 

intermediadora da relação entre a sociedade e o Estado, e entre o trabalho e o capital por meio 

da qual as políticas públicas são concertadas democraticamente. Neste sentido, para Tenório 

(2005, p. 105) “democracia deliberativa significa, em linhas gerais que a legitimidade das 

decisões políticas deve ter origem em processos de discussão, orientados pelos princípios da 

inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum”. 

O Ministério Público deve fomentar e respeitar o princípio da soberania popular através 

dos atos que pratica. A atuação do Ministério Público não deve ser inibidora da atuação da 

sociedade civil, tendo em vista o princípio da soberania popular e a missão institucional de 

defesa do regime democrático. Trata-se de atuação suplementar ou subsidiária à dos setores 

desorganizados da sociedade. Apesar dessa conformação, a prática revela ser esse ente estatal 

o agente majoritário de promoção de iniciativas no âmbito judiciário e mesmo na celebração 

de acordos fora de juízo (BUCCI, 2006).  

Além disso, o Ministério Público, por suas características singulares e por sua missão de 

defesa do regime democrático determinado pela Carta Política é o interlocutor qualificado 

para as demandas sociais. E , como bem registra Tarin (2009, p. 66): 
 
É na teoria geral do poder que encontramos fundamento para que  o membro do 
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Ministério Público atue na organização da sociedade, com a finalidade de 
concretizar uma forma de poder que possa contrastar com o poder político e 
econômico estabelecido e, assim, equilibrar as forças, melhor dizendo, 
possibilitando a reação das grandes massas, economicamente fracas e 
dependentes, com fins à obtenção dos direitos que lhe são sonegados, 
permitindo que a sociedade civil se imponha pressionando o estado e o mercado 

  
A democracia na gestão das políticas públicas só ganhará contornos de realidade se for 

adotada na prática, o que diz respeito ao funcionamento dos fóruns temáticos, conselhos 

gestores de políticas públicas, do orçamento participativo, realização de audiências publicas  e 

da evolução do cooperativismo de trabalhadores, todos institutos em construção, como aliás, 

parece também estar o próprio fenômeno de elaboração da Administração Pública.  

A gestão democrática transfere, no entender de Bonavides (1997) a soberania do Estado 

para a Constituição e por isso mesmo deve ser compreendida como a democracia 

constitucional, sendo, portanto, plenamente compatível com o sistema normativo em vigor no 

país (ARRUDA NETO, 2010). 

Promover a educação para o trabalho implica proporcionar caminhos para o trabalhador 

inserir-se, reinserir-se e viver com dignidade no mercado de trabalho. Isso se opera através do 

conhecimento acerca autoridade da organização promotora, dos meios úteis ao alcance de 

objetivos dela (efetividade).  

Nesse panorama, autores preocupados com a questão, a exemplo de Tarin (2009, p. 67), 

propõem 05 (cinco) etapas que deve ser enfrentadas na atuação dialógica Ministério Público-

Sociedade civil em políticas públicas: 

 
i) decidir se existe um problema; 

ii) decidir que se deve tentar resolver o problema;  

iii) decidir a melhor estratégia para enfrentar o problema;  

iv) atuar na solução do problema, e  

v) institucionalizar a solução do problema mediante a formulação 

de políticas públicas. 

 
O processo de decidir exige dos street-level bureacrats, portanto, juízo (conceito) de 

proporcionalidade na eleição dos interesses da sociedade democraticamente representada, o 

conhecimento e a disponibilidade dos instrumentos políticos de defesa desses e compromisso 

com o desenvolvimento do capital social no mercado de trabalho, cujo processo democrático 

expressivo é, não só,  o de educar para esse mercado, mas para a vida. 
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A seguir, apresentar-se-ão três TACs celebrados pelo MPT, em que se identificam a 

formação de negócios jurídicos eficazes, porque mediante negociação entre essa instituição e 

integrantes daqueles setores econômicos declaram obrigações civis e as sanção consequentes 

ao eventual descumprimento delas. Neles identifica-se um propósito de fomento da educação 

necessária ao exercício de tarefas laborais, de incremento de competências por meio da dação 

de conhecimento a cidadãos atual (população economicamente ativa com ocupação) ou 

potencialmente integrantes do mercado de trabalho (aprendizes, estagiários, capacitandos 

etc.). 
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2.6 Três termos de ajustamento de conduta com ênfase na promoção da educação 

para o trabalho: a necessária classificação da destinação de recursos públicos  

 

 

O código mesopotâmico de Hamurabi (por volta de 1.700 a.C.) inaugurou o modelo de 

coerção estatal fundado na norma escrita e estruturada segundo o binômio das obrigações: a 

toda situação A hipoteticamente prevista em uma norma corresponderá uma situação também 

prevista B, cujo cumprimento seja garantido por um Estado. Tal modelo foi amplamente 

adotado pelos ordenamentos normativos que lhe sucederam, mundo afora. 

Ao acatamento da autoridade da instituição Ministério Público servem diversos 

instrumentos legais: o direito de ação em face de práticas atentatórias ou violadoras da 

obrigação de atendimento do valor da dignidade, a criação de negócios jurídicos hábeis aos 

seguimento de práticas com ele condizentes – aqui chamados de termos de ajustamento de 

conduta - TACs, a requisição de informações e a prática de ações em face do Poder Judiciário. 

A celebração desses instrumentos jurídico-formais implica a constituição de títulos idôneos a 

criar obrigações daquela natureza, úteis à promoção de interesses próprios das políticas 

públicas, e do poder formal do Estado, coercitivo, para fazê-los valer. 

Como ilustração, elenco três desses instrumentos, celebrados cronologicamente em 

Ribeirão Preto, São Paulo e Palmas30. Os três documentos apresentaram como elementos 

estruturais as declarações de obrigações civis que ora dizem com o compromisso de realizar 

uma conduta conforme o direito ameaçado ou violado, ora com a garantia do cumprimento 

desse compromisso antecedente, a assunção da obrigação de pagar uma multa, cuja 

importância econômica seja proporcional ao atraso no cumprimento dela, de modo a instigar o 

compromissado a se comportar conforme aquela conduta prontamente. Esses instrumentos são 

apresentados tão-somente como exemplos de um modelo de promoção de uma política 

pública específica, a de educação para o trabalho. Fogem ao objeto deste estudo: os critérios 

de fixação de valores das sanções econômicas hipoteticamente previstas nos referidos 

instrumentos; e as medidas sucessivamente adotadas pelo Ministério Público para ver 

cumprida a referida política. 

Os três exemplos apresentados reproduzem a premente necessidade de adoção de uma 

30 Disponíveis em <<<http://www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia/tac.php>>>. Acesso em: 1/5/2012. 
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política pública sistemática, consistente em atender específica finalidade reparatória, em que 

os benefícios oriundos do exercício da prática institucional do Ministério Público resultem em 

um meio de incremento do mercado de trabalho e da qualidade de vida do trabalhador.  

Ao primeiro TAC (TAC 1), uma empresa com mais de mil empregados na cidade de 

Ribeirão Preto se obrigou, em substituição ao pagamento de multa pelo não cumprimento da 

obrigação prevista em TAC anterior de contratar pessoas com deficiência,  a custear cursos 

para desenvolvimento de habilidades em  pessoas nessa qualidade. Dele constam as seguintes 

obrigações: 
 
 
A multa prevista no item III do TAC de fls. 59/61 passa a ser substituída pelas 
seguintes obrigações: 
a) a compromitente empresa X, em pareceria com o SENAI (ou outra entidade 
que entenda idônea), realizará um curso de aprendizagem industrial (assistente 
administrativo) para pessoas com deficiência, composto por 4 turmas com 17 
aprendizes cada (contratos de aprendizagem com registro em CTPS), com duração 
de 11 meses (de 26/01/2011 a 26/12/2011, segundo calendário letivo), nas 
instalações da empresa e na instituição de ensino (aulas práticas e teóricas), na 
cidade de Ribeirão Preto/SP; 
b) durante o curso a empresa promoverá a substituição dos aprendizes 
desistentes mediante a contratação de novos PCDs – as contratações de PCDs 
externamente ao projeto de qualificação de aprendizes referido supra serão 
computadas para fim de atendimento da cota do artigo 93 da Lei 8213/91 e do TAC 
de fls. 59/61; 
(...) 
Fica ciente a compromissária de que o presente TERMO DE COMPROMISSO tem 
eficácia de título executivo extrajudicial, conforme dispositivos legais acima 
referidos, e que o seu descumprimento implicará multa no valor diário de R$ 100,00 
(cem reais), por postulante a emprego prejudicado ou vaga preenchida em 
desconformidade com as cláusulas acima estipuladas, reajustável até a data o efetivo 
pagamento e reversível ao FAT (Fundo de amparo ao Trabalhador) ou a destinação 
outra que melhor atenda ao interesse público, a critério do Ministério Público do 
Trabalho 
 

Ao segundo termo de ajuste (TAC 2), uma empresa na cidade de Belém assume a 

obrigação de realizar programa de aprendizagem, com atividades teóricas e práticas, de modo 

a atender a exigência legal de contratação temporária de aprendizes. Geraram-se estas 

obrigações: 
 
I – A COMPROMISSADA se obriga a observar todas as condições de validade do 
contrato especial de aprendizagem previstas na legislação atinente à espécie, 
notadamente: 
... 
c) inscrição do aprendiz em curso de aprendizagem desenvolvido sob a orientação 
de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, nos moldes do 
artigo 430 da CLT e da Portaria n. 702, de 18 de dezembro de 2001, do Ministério 
do Trabalho e Emprego; 
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Ao terceiro (TAC 3), empresa com sede em São Paulo e atividade econômica em todo o 

Pais se compromete a desenvolver programa de capacitação de pessoas com deficiência nos 

seguintes termos: 

 
A empresa compromete-se a desenvolver e implementar, diretamente, ou por meio 
de terceiros, programas de capacitação profissional para pessoas com deficiência, 
nos termos do artigo 4o do Decreto n. 3298/99 (...) no prazo deste termo 

 

Assim, nesses três exemplos, há evidente atuação institucional no sentido de promover a 

educação de cidadãos, atuais ou potenciais integrantes do mercado econômico de trabalho. 

Dezenas de outros exemplos de promoção da dessa política estão apresentados na amostra 

pesquisada (ANEXO).  

Destaca-se, como demonstrado na referida pesquisa documental, que as obrigações 

criadas por termos de compromisso de ajustamento de conduta, não obstante a existência da 

finalidade reparatória concreta, não necessariamente guardam coerência com essa particular 

finalidade.  Frequentemente, abdicam de recursos disponíveis à mínima promoção do valor da 

dignidade humana no mercado de trabalho, o que se daria por meio da política pública objeto 

desse trabalho, segundo os fundamentos já explanados no capítulo anterior.   

Considerando os objetivos dessa dissertação, notadamente o de destacar a importância 

do controle da aplicação de recursos auferidos em virtude da atuação dos agentes integrantes 

da instituição estudada, torna-se indispensável uma classificação das modalidades de 

destinação desses recursos consoante os critérios da proximidade com a reparação da 

ilegalidade detectada, que deu origem a tal atuação (congruência), e com a razão de existir da 

instituição tratada (identidade). Adiante, propõe-se, pois, uma classificação da destinação de 

recursos oriundos de TACs, aplicável à amostra em anexo.  
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3. Procedimentos metodológicos 

 

 

Aqui apresenta-se uma pesquisa qualitativa, ao momento em que relata a evolução do 

pensamento sistêmico no Estado Brasileiro e confronta-a com uma prática institucional 

expressa em três documentos atinentes a uma política pública específica. A pesquisa também 

exploratória, por buscar um modelo que promova o status da cidadania - ou um dos múltiplos 

aspectos e direitos que a ele se relacionam. Na presente hipótese, cuidar-se-á da política 

pública de dação de conhecimento para o exercício do direito ao trabalho com dignidade.   

A revisão literária buscou um processo lógico que resulte no apontamento de um 

modelo coerente com a autoridade e o poder formal atribuída à organização pública estudada, 

expressos naqueles exemplos. O ingresso do pensamento sistêmico nas ciências sociais e a 

proposição de um novo paradigma, o da complexidade, convidam a uma análise da autoridade 

e do poder formal da organização focada e à perseguição de exemplos de atuação 

imanentemente favorecedores da implementação da razão de existir, da identidade dessa 

organização. Tratam-se de três aplicações de um negócio jurídico hodiernamente celebrado 

com diferentes integrantes da sociedade civil, do Estado e do mercado.    

Com o apoio em uma explicação sistêmica atenta a pressupostos da complexidade,  três 

exemplos de atuações institucionais inspiradas na política pública de dação de conhecimento 

aos cidadãos que, em algum momento de suas vidas, ingressem no mercado de trabalho.   

A revisão da literatura na presente pesquisa tem natureza predominantemente 

transdisciplinar da Administração e do Direito e tal modelo de análise tem especial relevância 

quando o objeto de estudo impõe a gestão da mudança de diretiva em uma organização 

complexa como é o caso do Ministério Público do Trabalho e onde se devem evitar os 

reducionismos em favor de uma abordagem baseada na completude. Nesse sentido Bauer 

(1999, p. 143) aponta que: 

 
para Morin a transdisciplinaridade não deve significar a criação de um novo 
princípio unitário de todos os conhecimentos, pois isto seria também um 
reducionismo  a um princípio maior, abstrato, que faria desaparecer a diversidade; 
ela deve portanto permitir a distinção, a separação, e até mesmo a disjunção e a 
oposição entre os diversos domínios científicos, desde que estes se mantenham em 
comunicação, e sem que esta comunicação acarrete a redução de realidades 
complexas a simplificações. Trata-se, pois, de substituir o paradigma reducionista 
vigente por um de completude, que ao mesmo tempo separa e reúne 
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Vale ressaltar que o próprio enfoque sistêmico trabalhado nesta pesquisa é complexo, 

pois se baseia no expansionismo (“todo fenômeno faz parte de um fenômeno maior”), no 

pensamento sintético (“todo fenômeno faz parte de um sistema maior e é explicado em termos 

do papel que desempenha nesse sistema maior”) e na teleologia (“toda causa é uma condição 

necessária, mas nem sempre suficiente para que surja o efeito”) (MOTTA, 2008, p. 185). 

Desse modo a interpretação sistêmica dos fenômenos é complexa e tem natureza 

interdisciplinar e holística como bem aponta o próprio Bertalanffy (2008, p. 14-15): 
 
A tecnologia e a sociedade modernas tornaram-se tão complexas que os meios e 
caminhos tradicionais já não bastam, mas há necessidade de abordagens de natureza 
holística ou sistêmica, generalista ou interdisciplinar. Isto é verdade sob muitos 
aspectos: sistemas de muitos níveis exigem controle científico: ecossistemas, de 
cujos distúrbios resultam problemas prementes como poluição; organizações formais 
como uma burocracia, instituição educacional ou exército; os graves problemas 
aparecendo nos sistemas socioeconômicos, nas relações internacionais, na política e 
na repressão. Independentemente da questão do quanto de compreensão científica 
(em contraste com a admissão da irracionalidade de fatos culturais e históricos) é 
possível e até que ponto é viável  e mesmo desejável um controle científico, não 
pode haver dúvida de que são essencialmente problemas de “sistemas”, isto é, 
problemas de interrelação de grande número de “variáveis” em um sistema aberto 
  

Na revisão bibliográfica foram abordados pontos que se referem ao enfoque sistêmico 

do Ministério Público Brasileiro, à gestão pública, especialmente à implementação de 

políticas públicas, e ao planejamento aplicável a essa instituição pública, e à oportunidade e 

ao valor intrínseco da política pública de educação para o trabalho. Doravante, realizar-se-á a 

síntese no apontamento do papel do Ministério Público do Trabalho na política pública de 

educação profissional, ou seja, de como esse policymaker decide e implementa essa política.  

Note-se que a explanação do sistema jurídico brasileiro que confere autoridade ao Ministério 

Público vale-se da exposição verbal e visual de conceitos (definições, quadros e figuras).  

Busca-se assim propor a educação para o trabalho como caminho para ter ao mesmo 

tempo: coerência com a organização aqui pesquisada (normas comuns), os meios úteis ao 

alcance dos objetivos dela e de uma política implementável e útil aos três setores brasileiros.    

Para tanto será levada a efeito pesquisa exploratória em administração básica, 

“motivada pelo desejo de melhor compreender fenômenos administrativos de toda uma 

indústria ou de toda a administração em geral” (HAIR et. al, 2005, p. 450). Presentemente,  

busca-se detectar o grau de aderência da instituição à promoção da política pública de 

educação profissional; assim, pretende-se conhecer a importância que os agentes públicos que 

representam essa instituição dá à educação profissional. 

  instrumentos através do qual essa participação se manifesta. O universo estatístico 
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concebido é a produção de pedidos e de acordos resultantes do exercício da atribuição 

institucional. A coleta documental de dados consiste em uma amostra aleatória de 

instrumentos de negociação com integrantes dos três setores econômicos, em que acordaram-

se obrigações e destinações de recursos a finalidades reparatórias, estas quando possível o 

retorno a situação anterior ao dano já realizado, e sancionatórias (“multas”, “astreintes”), estas 

no caso de eventual descumprimento daquelas obrigações.  

Os termos de compromisso de ajustamento de conduta – TACs representam atos 

consensuais dotados da autoridade de atos jurídicos perfeitos, aptos a invocar o poder 

coercitivo do Estado para que seja executadas as obrigações neles previstas. Tais obrigações 

têm natureza ora principal, ora acessória, a depender da proximidade com a reparação ou o 

fomento do direito social  que justifica a instauração desse compromisso. Os acordos aditivos 

sem obrigação principal expressa serão avaliados segundo as obrigações principais expressas 

em acordos precedentes desde que não já inseridos na amostra (evitar a duplicidade de 

valoração de alguns documentos). 

Quando executados, tais instrumentos possibilitam ao MPT chamar a interferência dos 

órgãos do Poder Judiciário para “substituir-se à vontade do executado”, ou seja, aplicar a 

coerção do Estado para o atendimento forçado da lei. 

A implantação em 2008 de banco de dados com informações das atividades das 

unidades regionais do MPT, em especial dos documentos aqui tratados, mostra-se bastante 

conveniente, porque imprime publicidade a tais instrumentos e possibilita a consulta aleatória, 

sem a adoção de critérios de escolha dos elementos da amostra.   

Buscou-se selecionar uma amostra probabilística dos critérios de destinação de recursos 

contratados nos anos de 2008 a 2012 e de procedência regional, emblematicamente da região 

mais industrializada do Brasil: região metropolitana da capital do Estado de São Paulo, 

segundo a base de dados também pública e de simples acesso do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. Tal critério é adotado por considerar a grandeza da economia 

na constituição de obrigações jurídico-econômicas. Além do fundamento lógico de maior 

quantidade de procedimentos administrativos, proporcional ao maior número de potenciais 

sujeitos da produção das medidas aqui tratadas - pessoas jurídicas com finalidade empresarial, 

associativa ou assistencial -, valem à eleição daquela região os critérios de estruturação de 

ação institucional adotados pela organização pesquisada (divisão de competências e de 

atribuições) convergem para a remessa dos procedimentos administrativos às procuradorias 
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onde se localizam as sedes ou domicílios exclusivos, em observância à jurisprudência pacífica 

do Tribunal Superior do Trabalho (Orientação Jurisprudencial n. 130 da SDI1 desse 

Tribunal).  

Fala-se aqui numa pesquisa documental sobre um universo de 2.827 termos de 

compromisso de ajustamento de conduta - TACs  (num universo de documentos) celebrados 

pelo Ministério Público do Trabalho, em base territorial correspondente à região 

metropolitana da cidade de São Paulo e baixada santista (Procuradoria Regional do Trabalho 

da 2a Região), entre o ano de 2009 e a data da coleta desses instrumentos, 11/4/2012, 

disponíveis em sítios virtuais oficiais da organização produtora dos referidos instrumentos31. 

Considerando um intervalo de confiança de 95%, uma margem de erro de 5%, o tamanho da 

amostra confiável daquela população é de aproximadamente 350 TACs; considerando uma 

margem de erro de 10%, a amostra confiável seria de 100 TACs.32 Após a seleção aleatória 

simples de 350 documentos, constataram-se falhas no respectivo banco eletrônico, quais 

sejam, de inserção equivocada de documentos diferentes de TACs e de inserção repetida de 

alguns instrumentos, que reduziram a amostra a 279 TACs, indicando um percentual 

aproximado de 20% de inconsistências no referido banco de dados (71/350).  

O pesquisador buscou identificar nos documentos pesquisados, diversas categorias de 

destinação de recursos. Assim, os acordos extrajudiciais geraram as seguintes obrigações de 

destinação de bens assumidas pelos compromissados: 

 
i. CUSTEIO DA REPARAÇÃO ESPECÍFICA DO DANO 

TRABALHISTA – recomposição de estado anterior à violação da lei, 

restauração do bem concretamente lesionado, reparação específica do 

direito trabalhista violado; 

ii. CUSTEIO DE AÇÕES, PROJETOS OU FUNDOS 

ECONÔMICOS DE PROMOÇÃO DOS VALORES 

TRABALHISTAS VIOLADOS – como campanhas, propagandas, 

cartilhas, espetáculos promocionais etc.; 

iii. CUSTEIO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO – como 

31 Disponíveis em <<<http://www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia/ tac.php>>>. Acesso em: 1/5/2012. 

32 Onde o tamanho da amostra é, simplificadamente, dado pela razão entre o produto do tamanho da população 
(N) e tamanho estimado da amostra (no) e a soma desses valores, ou seja, n = (N  x no) / (N  + no), sendo no = 1/ 
(erro)2. 
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estímulo econômico à progressão educacional de empregados, 

reabilitação profissional, oferta de cursos, de palestras e de 

laboratórios etc.; 

iv. PAGAMENTO A ENTIDADES COM FINALIDADE 

NECESSÁRIA NO MERCADO DE TRABALHO – como Ministério 

do Trabalho, FUNDACENTRO, Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador - CERESTs etc.; 

v. PAGAMENTO A ENTIDADES COM FINALIDADE 

NECESSÁRIA EM SEGURIDADE SOCIAL – entidades 

previdenciárias, sanitárias ou assistenciais, como hospitais, asilos, 

associações filantrópicas etc.; 

vi. PAGAMENTO A FUNDOS ECONÔMICOS SEM 

FINALIDADE NECESSÁRIA NO MERCADO DE TRABALHO 

OU EM SEGURIDADE SOCIAL – como Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos conforme o Decreto n. 1.306/94 e a Lei n. 

9.008/1995 - FDD, Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT e “cofres 

da União”; e 

vii. OBRIGAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DIFERIDA, que têm a 

natureza ou a destinação determináveis somente após a constatação de 

descumprimento de obrigação trabalhista prevista no respectivo TAC. 

 

Todos os documentos foram avaliados pelo pesquisador segundo um quadro indicativo 

em APÊNDICE das referidas destinações de recursos a finalidades reparatórias e 

sancionatórias. Aqui prevalece a apreciação valorativa do pesquisador. Não se pode negar, 

pois, a abordagem fenomenológica presente na avaliação dele (RICHARDSON, 2008). Nessa 

oportunidade, critérios linguísticos, técnico-jurídicos e axiológicos são prontamente usados 

pelo observador em ciência social. O resultado será a indicação, no referido quadro, das 

destinações de recurso por ele localizadas nos respectivos documentos. 

Trata-se de dados qualitativos, extraídos após valoração do observador, de adequação 

das obrigações criadas nos TACs observados às obrigações referidas. Com a variável 

qualitativa nominal da destinação de recursos, assim, caberá a estatística meramente 

descritiva, a distribuição de frequências e a moda na amostra. Por não se falar em escala 
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ordinal, nem intervalar, não há apontar média, mediana, desvio-padrão, correlações, regressão 

etc. 

Há aqui, pois, uma pesquisa aplicada, exploratória, qualitativa e documental (base de 

dados primários, coletada pelo próprio pesquisador, sem influência da interpretação anterior 

de terceiros), segundo Richardson (2008). 
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4. Resultados e Conclusões  

 

 

A partir das premissas explanadas, pontuo algumas conclusões: 

1. O Ministério Público existe para promover mudanças na sociedade que realizem os 

direitos fundamentais, o que justifica o dever de fomentar políticas públicas com 

embasamento nesses direitos e na autoridade racional-legal dessa instituição. A ele cumpre o 

papel de promover a cidadania, respeitando as formas de um Estado Democrático de Direito, 

aos procedimentos instrumentais nele previstos e ao potencial envolvimento de diversos 

grupos sociais. Assim, a atuação dessa organização pública não deve ser inibidora da atuação 

da sociedade civil, tendo em vista que a autoridade e o poder formal que lhe são conferidos 

existem, dão-lhe identidade, na ação institucional fundamentada na defesa do regime 

democrático e no princípio da soberania popular. É pressuposto de qualquer modelo ou 

estrutura aplicado à organização estudada o anseio de conhecer os modos de interação de 

todos os envolvidos, notadamente os cidadãos interessados. A Figura 4, abaixo, representa o 

Ministério Público diante do três setores existentes no espaço público do país. O primeiro, o 

Estado Brasileiro (setor branco) é subdividido em quatro áreas independentes, 

correspondentes às instituições constituintes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e 

do Ministério Público (pontilhado). Este, embora componente do Estado é autônomo em 

relação aos três Poderes, e tem contato imediato com o segundo, a sociedade civil organizada 

e com o terceiro, o mercado. A posição ocupada pelo Ministério Público representa uma área 

de intersecção entre os setores. Note-se que a representação gráfica a seguir indica diversas 

possibilidades de interação dessa organização com outras componentes dos referidos setores e 

não considera os conceitos de proporção, de hierarquia ou de superioridade entre os 

componentes.  No deslocamento de um para outro componente da Figura 4 vislumbram-se os 

fluxos de informação, notadamente de feedbacks, no sentido radial exterior, de dentro para as 

bordas dela, e de influências externas, no sentido externo. Há, assim, o apontamento de uma 

posição privilegiada da organização tratada no espaço público brasileiro, nas relações 

econômicas implicadas.  
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Figura 4.  O MP no espaço público, diante da sociedade civil organizada, do 

mercado e de outros integrantes do Estado  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

2. O ramo do Ministério Público no universo do mercado econômico do trabalho – 

Ministério Público do Trabalho – tem dentre as diversas atribuições legais, a de fomentar a 

autonomia do trabalhador nesse ambiente, notadamente, no “chão de fábrica”, o ambiente 

concreto de prestação de labor, diversamente do que postula  

Taylor e as diversas vertentes de pensamento clássico, sejam fordistas ou pós-fordistas. Aqui 

apontou-se a preocupação do policymaker com a educação e o incremento de oportunidades 

para a aquisição do conhecimento indispensável à convivência cidadã no ambiente de 

trabalho. Fala-se, nesse contexto, em esse ramo institucional que visa promover uma 

transformação, um aprendizado das pessoas dos trabalhadores, ou seja, um fomentar a 
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competência, o comprometimento, o desejo e a habilidade dos trabalhadores em participar 

ativa e autonomamente do sistema social conhecido como mercado de trabalho.  

3. A realização de políticas públicas pelo Ministério Público se trata de atuação 

suplementar ou subsidiária à dos setores desorganizados da sociedade, que não deixam de 

valer-se diretamente de oportunidades de escolha dos meios ou dos fins que lhe interessam. 

Entretanto, a realidade revela ser essa organização pública o agente majoritário de promoção 

de iniciativas no âmbito judiciário e mesmo na celebração de acordos fora de juízo. Além 

disso, o Ministério Público, por suas características singulares e por sua missão de defesa do 

regime democrático, determinadas pela Constituição Federal vigente, é um interlocutor 

qualificado pelo fundamento de autoridade racional previsto no sistema político brasileiro, 

para lidar com as demandas sociais atentatórias aos fundamentos de dignidade dos cidadãos. 

Assim, o sistema jurídico brasileiro, como não lhe é dado negar as interpenetrações com o 

sistema político, deve estar aberto às diversas formas de manifestação democrática. 

Particularmente, o Ministério Público, por meio de policymakers, realiza interações com as 

mais diversas combinações sociais, do que resulta a concretização de políticas públicas que, 

recursivamente, assemelhem-se com as necessidades dos cidadãos.  

4. A democracia na gestão das políticas públicas, em que a comunidade é diretamente 

ouvida na definição de finalidades e de meios relativos a elas, só ganhará contornos de 

realidade mediante a iniciativa própria dos policymakers dessa instituição, o que diz respeito à 

abertura institucional, ao funcionamento de fóruns temáticos, de conselhos gestores de 

políticas públicas, do orçamento participativo e da construção de identidade com os 

representantes dos interesses dos cidadãos. Aí parece também estar o próprio fenômeno de 

elaboração da Administração Pública, da interação dela com os cidadãos, da ampliação de 

variedade nas diversas organizações sociais envolvidas e do entendimento consciente da 

complexidade social.  

5. O pensamento acerca da organização ora tratada segundo o modelo VSM mostra-se 

particularmente útil ao apontar a necessidade do desenvolvimento de funções, hoje ainda 

incipientes nela, como (i) a de inteligência, idônea a aproximar os colaboradores dessa 

organização pública das necessidades específicas dos diversos sistemas sociais exteriores, e 

(ii) a de auditoria, exercida por parte integrante dela diversa dos que já exercem o controle 

(Corregedorias, Câmaras Temáticas e Conselhos Superiores). Esse pensamento também 

aponta para o desafio em compatibilizar o princípio da independência funcional (autonomia 
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das partes) e o da unidade da instituição (redundância de partes e de funções), ou seja, como 

sugere a mentalidade complexa, o desafio de viver caracteres antípodas, em meia à cultura 

organizacional. Afinal, é imanente aos sistemas complexos a composição de valores 

antípodas, tais como (i) a autonomia e a identidade de propósito das partes, elementos ou 

subsistemas, (ii) a variedade e a redundância de funções e dessas partes, ou, (iii) como prefere 

Edgar Morin (1996, p. 259-272), o todo e as partes, a unidade e a diversidade, a ordem e a 

desordem.  

6. Da visão do Ministério Público como organização democrática extrai-se um conceito 

de identidade, de razão de existir, e o de propósito, o que existe de modo recursal nas partes 

organizacionais, aproximando-as. Tanto a identidade como o propósito dessa organização 

encontram-se na promoção da cidadania, valor próprio dos Estados Democráticos no Ocidente 

e já expresso solenemente por nossa sociedade politicamente organizada. Da qualificação de 

organização democrática também resulta assumir a premissa organizacional de adaptação 

diante das transformações do ambiente social.  O Ministério Público convive em um ambiente 

social composto por diversas outras organizações e com elas estabelece relações com 

habilidade de modificar esse ambiente. Tais organizações interagem diretamente com diversas 

partes integrantes da organização em foco; estas por sua vez, internamente, sofrem a ação de 

funções de administração das respectivas tarefas, tais como as apontadas pelo modelo VSM, 

em que as funções operacionais e de administração são controladas, auditadas e coordenadas 

por funções autônomas, responsáveis pela manutenção cibernética do fluxo de informações e 

de controle indispensável à viabilidade daquela organização. De fato, o ramo trabalhista do 

Ministério Público deve interagir com trabalhadores, empresas, sindicatos, entidades 

representativas de interesses de incapazes e entidades integrantes do Estado Brasileiro a fim 

de cumprir seu objetivo de desenvolvimento do valor do trabalho em nossa sociedade. 

Agregue-se a isso terem sido conferidos ao MP (e, unitariamente, aos seus integrantes) 

poderes de controle dirigido ao mercado econômico de trabalho, manifestos através das 

faculdades de requisitar informações suficientes à tomada de decisões, de recomendar 

condutas, de produzir e legitimar negociações (construir e dotar de autoridade compromissos) 

e de originar a necessária intervenção dos órgãos da Justiça para constituir uma situação ou 

estado congruente com a lei, através do cumprimento forçado de uma obrigação de fazer, de 

não fazer ou de pagar (“direito público de ação”).  

7. Valem também na instituição em foco as visões de organização circular e de 
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organização multidimensional, sugeridas por Ackoff. No modelo circular, os policymakers 

que lhe integram, no exercício de suas práticas institucionais, não obedecem a comandos 

exteriores e convivem com diversos colaborados sem lhes poder ordenar condutas33. O 

modelo multidimensional revela-se pela concentração de funções de entrada de recursos e 

informações, de saída de informações e de exercício de autoridade e de conhecimento das 

necessidades dos colaboradores externos. Isso notabiliza-se pela concentração de atribuições 

em indivíduos, não havendo falar na especialização de tarefas tão valiosa à Administração 

Clássica. Há, portanto, fundamento científico contrário ao viés atual de superespecialização 

das atividades dos policymakers e favorável à criação de redundância das funções 

desempenhadas por eles. Assim, a criação de comissões temáticas, de grupos de integrantes 

reunidos para o enfrentamento de adversidades comuns pode gerar sinergia dentro da 

organização social em questão, através tanto de redundâncias consensualmente geradas por 

elas, na forma de orientações aos demais integrantes da organização e da padronização de 

procedimentos, quanto da especialização progressiva dos campos de conhecimento 

especificamente objeto delas. Diversamente, a especialização pode ser particularmente 

perniciosa quando empregada na atuação desses agentes como propositores de ações perante a 

Justiça, por possibilitar a alienação deles quanto ao amplo papel social da instituição (perda da 

consciência da identidade própria), com a diminuição da diversidade de situações em que 

poderiam atuar, e por minimizar o desenvolvimento da capacidade adaptativa da organização, 

uma vez que cada problema específico emergente será pensado por um número menor de 

pessoas.  

8. O valor da cidadania representa o propósito comum a todas as organizações 

integrantes da comunidade política brasileira. Ele é taxativamente confiado pelo Estado de 

Direito à organização pública pesquisada. Quanto ao ramo trabalhista dessa, a política de 

educação para o trabalho representa uma estratégia viável de cumprimento do objetivo que é a 

razão de existir da organização apontada nos instrumentos de acordo trazidos como 

ilustrações: o propósito institucional de promover a cidadania numa sociedade complexa.  

9. A observação da distribuição de frequências das categorias de destinação de recursos 

aqui propostas, nos termos de compromisso de ajustamento de conduta coletados (em 

33 Esse estado existe com as previsões regulamentares de controle interno, exercível pelos órgãos do Conselho 
Superior do Ministério Público, de Corregedoria, por Câmaras Temáticas ou por qualquer membro da instituição, 
ou de colaboradores externos. 
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ANEXO), aponta o largo emprego (em torno de 70% dos instrumentos pesquisados) pelo 

Ministério Público de destinações pouco aderentes à finalidade reparatória específica dos 

danos trabalhistas que deram causa concretamente à atuação institucional; destinações que 

nem mesmo promovem o valor do trabalho no ambiente social ou perante a coletividade em 

que foi violado. A despeito das apontadas dificuldades na obtenção de uma amostra aleatória 

sobre um população presente em um banco de dados há pouco tempo inaugurado e, ainda, 

com relevantes inconsistências, pode-se afirmar a ocorrência largamente majoritária (em torno 

de 70% dos instrumentos pesquisados) da opção dos policymakers pela destinação de recursos 

a fundos econômicos sem finalidade relacionada ao mercado de trabalho ou à reparação de 

danos trabalhistas, geridos por comissões e entidades públicas não compostas e não 

controladas pelo ramo trabalhista do Ministério Público. Portanto, a despeito de o MP ter a 

possibilidade de, por meio de suas ações, obter recursos (multas resultantes do 

descumprimento de TACs por sociedades empresárias, por exemplo) em prol da coletividade 

atual ou potencial participante do mercado trabalhista, não há relevante interesse da 

coletividade dos integrantes da organização no planejamento de recursos oriundos de atuação 

institucional específica, na gestão dos referidos recursos pelos próprios integrantes do MPT. 

Isto propicia uma leitura plausível dentro da abordagem de sistemas abertos pensada por 

Bertalanffy, nos seguintes termos:  

 

i) a gestão de recursos reparatórios ocorre em um sistema fechado, onde não se exige a 

coerência do emprego de tais recursos com os anseios vigorantes no ambiente social 

(coerência externa), não se estimulando a participação democrática na elaboração e no 

controle da implementação da referida política pública: o sistema é autorregulável e 

autolimitado;   

ii) Como consequência desta primeira assertiva existe o constante risco da entropia 

nesse sistema, ou seja, do desequilíbrio nas diversas interações de seus integrantes, 

resultante da ausência de uniformidade de propósitos (redundância) entre essas partes e 

os integrantes sociais exteriores, da insegurança quanto à realização do seu desiderato 

promocional-reparatório (identidade do sistema); 

iii) Ignora-se a participação popular direta nessa gestão (influência ambiental), não 

obstante exista o dever da organização pública tratada de prestigiar o democracia nos 

processos que adota. Frequentemente, os destinos dos recursos em nada contribuem à 
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específica promoção do trabalho humano (ausência de congruência com a 

especialização funcional da instituição pesquisada), como o aporte ao Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - FAT, que, a par do objetivo de qualificação profissional, também nutre 

programas e linhas de crédito para “desenvolvimento econômico”, incluindo aí os 

investimentos estruturais na automação da indústria e na mecanização da lavoura34, o 

que gera a diminuição de postos de trabalho e o aumento das exigências pela 

qualificação tecnológica dos trabalhadores e pressionam o mercado de trabalho no 

sentido de adquirir os necessários conhecimentos (DRUCKER, 2008; GUIMARÃES, 

2008). Também, com a destinação de recursos ao Fundo de Defesa de Direitos Difuso – 

FDD, conforme o Decreto n. 1.306/94 e a Lei n. 9.008/1995, os policymakers 

integrantes do ramo trabalhista do MP deixam de participar da promoção específica do 

mercado trabalhista, tendo em vista a previsão nesses instrumentos jurídicos da proteção 

de interesses coletivos que não representem melhorias aos participantes desse mercado. 

10. As modalidades inumeráveis de fórmulas milagrosas de gestão fiéis ao pensamento 

mecanicistas de organizações – reengenharia, gestão da qualidade total e planejamento 

estratégico, por exemplo - podem ser úteis, quando aplicadas de modo a estimular a 

aprendizagem organizacional, a interferir na construção da cultura e de valores, em que se 

realiza a identidade organizacional. Entretanto, não se pode ignorar o indesejável caráter 

reducionista delas, nem que elas são tão incapazes de predizer cenários futuros tanto quanto 

maior for a complexidade intrínseca às organizações observadas. Através dos pressupostos 

lançados pelo de análise VSM, que delimita taxativas funções organizacionais 

interrelacionadas e ideais à realização de um controle eficaz, e pelo modelo de organização 

democrática de Ackoff, que propõe a aproximação de propósitos dos diversos sistemas 

implicados, pode-se afirmar também que (i) é atribuição daqueles órgãos internos do 

Ministério Público incumbidos de coordenar e controlar as atividade dos policymakers 

propiciar a comunicação e a difusão do conhecimento acerca da cultura organizacional 

(aprendizagem organizacional) e que (ii) não é atribuição dos órgãos internos de coordenação 

e controle comandar as atividades de implementação a serem exercidas por aqueles agentes, 

por mitigar a autonomia intrínsecas a eles, segundo esse modelo de análise (VSM), como 

34  O FAT tem uma alta destinação relativa de seus recursos a projetos e linhas de créditos voltados ao 
investimentos em diferentes setores produtivos conforme se observa em seu site (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO. Operações de crédito com recursos do FAT por setor econômicos. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/fat/recursos_fat_atividade_economica_brasil.pdf> Acesso em: 1 jun. 2010) 
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visto antes, e por ignorar a norma jurídica fundamental de independência funcional. 
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APÊNDICE 
 
Tabela de frequência de classes de destinação de recursos previstas em TACs 
 
 

TAC destinação de recursos   
  i ii Iii iv v Vi vii total 

1           1   1 
2           1   1 
3           1   1 
4           1   1 
5           1   1 
6           1   1 
7           1   1 
8           1 1 2 
9           1   1 

10           1   1 
11           1   1 
12           1   1 
13           1   1 
14           1   1 
15           1   1 
16           1   1 
17           1   1 
18           1   1 
19           1   1 
20           1   1 
21           1   1 
22           1   1 
23           1   1 
24           1   1 
25           1   1 
26           1   1 
27           1   1 
28           1   1 
29           1   1 
30           1   1 
31           1   1 
32           1   1 
33           1   1 
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34           1   1 
35           1   1 
36           1   1 
37           1   1 
38           1   1 
39           1   1 
40           1   1 
41           1   1 
42           1 1 2 
43           1   1 
44           1   1 
45           1   1 
46           1   1 
47           1   1 
48           1   1 
49           1   1 
50           1   1 
51             1 1 
52           1   1 
53           1   1 
54           1   1 
55           1   1 
56           1   1 
57           1   1 
58           1   1 
59           1   1 
60           1   1 
61           1   1 
62           1   1 
63           1   1 
64           1   1 
65           1   1 
66           1   1 
67           1   1 
68           1   1 
69           1   1 
70           1   1 
71         1     1 
72           1   1 
73           1   1 
73           1   1 
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74           1   1 
75           1   1 
76           1   1 
77           1   1 
78           1   1 
79           1   1 
80           1   1 
81   1 1 1   1   4 
82           1   1 
83           1   1 
84           1   1 
85           1   1 
86           1   1 
87           1   1 
88           1   1 
89           1   1 
90           1   1 
91           1   1 
92             1 1 
93           1 1 2 
94           1   1 
95           1   1 
96           1   1 
97           1   1 
98             1 1 
99           1   1 

100           1   1 
101   1       1   2 
102           1 1 2 
103       1   1   2 
104           1   1 
105           1   1 
106           1   1 
107           1   1 
108           1   1 
109           1   1 
110           1   1 
111           1   1 
112           1   1 
113           1   1 
114           1   1 
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115           1   1 
116           1   1 
117             1 1 
118           1   1 
119           1   1 
120           1   1 
121           1   1 
122           1   1 
123           1   1 
124           1   1 
125           1   1 
126           1   1 
127           1   1 
128           1   1 
129           1   1 
130           1   1 
131           1   1 
132           1   1 
133           1   1 
134           1   1 
135           1   1 
136           1   1 
137           1 1 2 
138           1   1 
139           1 1 2 
140           1   1 
141           1   1 
142   1       1   2 
143   1 1 1 1 1   5 
144           1   1 
145 1           1 2 
146           1   1 
147           1   1 
148           1   1 
149           1   1 
150           1   1 
151           1   1 
152           1   1 
153   1 1 1 1 1   5 
154           1   1 
155   1       1   2 
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156   1 1   1 1   4 
157   1       1   2 
158           1   1 
159           1   1 
160           1   1 
161           1   1 
162           1   1 
163           1 1 2 
164           1   1 
165           1   1 
166           1 1 2 
167           1   1 
168           1   1 
169           1   1 
170           1   1 
171           1   1 
172           1   1 
173             1 1 
174           1   1 
175           1   1 
176   1 1   1 1   4 
177   1 1 1 1 1   5 
178             1 1 
179     1 1 1 1   4 
180           1   1 
181           1   1 
182           1   1 
183           1   1 
184           1   1 
185           1   1 
186           1   1 
187           1   1 
188           1   1 
189           1   1 
190           1   1 
191           1   1 
192           1   1 
193   1       1   2 
194           1   1 
195           1   1 
196           1   1 

115



197     1 1 1 1   4 
198           1   1 
199           1   1 
200           1   1 
201           1   1 
202           1   1 
203           1   1 
204           1   1 
205           1   1 
206           1   1 
207           1   1 
208           1   1 
209           1   1 
210           1   1 
211           1   1 
212   1 1 1 1     4 
213           1   1 
214           1   1 
215           1   1 
216           1   1 
217           1   1 
218           1 1 2 
219           1   1 
220   1 1 1 1 1   5 
221           1   1 
222           1   1 
223   1 1 1 1 1   5 
224           1   1 
225           1   1 
226           1   1 
227   1 1 1 1 1   5 
228           1   1 
229           1   1 
230       1 1 1   3 
231           1   1 
232       1 1 1   3 
233           1   1 
234   1 1 1 1 1   5 
235           1   1 
236   1 1 1   1   4 
237       1 1 1   3 
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238   1 1 1 1 1   5 
239           1   1 
240           1   1 
241           1   1 
242   1 1 1 1 1   5 
243           1   1 
244           1   1 
245           1   1 
246           1   1 
247           1   1 
248           1   1 
249           1   1 
250           1   1 
251           1   1 
252           1 1 2 
253           1   1 
254           1   1 
255           1   1 
256   1       1   2 
257   1       1   2 
258   1       1   2 
259           1   1 
260           1   1 
261           1 1 2 
262           1   1 
263           1   1 
264           1   1 
265   1 1 1 1 1   5 
266           1   1 
267           1   1 
268           1   1 
269           1   1 
270           1   1 
271   1 1 1 1 1   5 
272           1   1 
273   1 1 1 1 1   5 
274           1 1 2 
275   1 1 1 1 1   5 
276           1   1 
277       1 1 1   3 
278         1     1 
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279           1 1 2 
total 1 26 20 23 24 270 20 384 
frequência 0,003 0,068 0,052 0,06 0,063 0,703 0,052 1 
 
 
 

Legenda: 

i. CUSTEIO DA REPARAÇÃO ESPECÍFICA DO DANO TRABALHISTA; 

ii. CUSTEIO DE AÇÕES, PROJETOS OU FUNDOS ECONÔMICOS DE PROMOÇÃO DOS 

VALORES TRABALHISTAS VIOLADOS.; 

iii. CUSTEIO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO; 

iv. PAGAMENTO A ENTIDADES COM FINALIDADE NECESSÁRIA NO MERCADO DE 

TRABALHO; 

v. PAGAMENTO A ENTIDADES COM FINALIDADE NECESSÁRIA EM SEGURIDADE 

SOCIAL; 

vi. PAGAMENTO A FUNDOS ECONÔMICOS SEM FINALIDADE NECESSÁRIA NO 

MERCADO DE TRABALHO OU EM SEGURIDADE SOCIAL; e 

vii. OBRIGAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DIFERIDA. 
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