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“Para que o Espírito nos leve para as solidões interiores, como Jesus para o deserto, temos 
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lâmpada, como num firmamento, todos os astros do pensamento se reúnem” 

(SERTILLANGES, A vida intelectual, p. 53). 
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RESUMO 

 

PIRES, Gabriel Lino de Paula. O perfil da atuação do Ministério Público Brasileiro: os 

princípios institucionais da independência funcional, da unidade e da indivisibilidade sob a 

ótica da segurança jurídica. 2018. 150 folhas. Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 15/05/2018. A tese versa sobre o modo de compatibilização entre os 

princípios institucionais do Ministério Público sob a ótica da segurança jurídica. Num método 

predominantemente dedutivo, partindo da missão constitucional atribuída ao Ministério 

Público e de acordo com os princípios também dados pela Constituição a tal instituição, 

investiga-se a influência do princípio da segurança jurídica sobre o regramento da atuação do 

Parquet. Identificando-se que os princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade 

exercem uma função integrativa da atuação ministerial enquanto o princípio da independência 

funcional exerce um papel particularizador dessa atuação, propõe-se o reconhecimento da 

incidência do postulado da razoabilidade como uma exigência de equilíbrio entre os 

princípios institucionais. À vista da legislação que rege a atuação do Ministério Público, 

investiga-se a possibilidade de serem editadas teses e enunciados com entendimentos 

institucionais que garantam efetividade ao princípio da unidade. Passa-se, então, à reflexão 

acerca das possibilidades de construção de teses institucionais e de seus potenciais efeitos em 

relação à atuação dos membros do Ministério Público. Sugere-se a existência de uma 

determinada força influente, que orienta a atuação dos membros do Ministério Público num 

sentido unitário, impondo-lhes ainda um realçado dever de motivação, no caso de ser adotada 

solução jurídica distinta daquela sugerida pelo entendimento institucional. O trabalho busca 

estabelecer o modo de interpretação que dê efetividade a todos os princípios institucionais do 

Ministério Público, sem a eliminação de qualquer deles, dada a relevância de todos para a 

manutenção do modo de equilíbrio proposto. 

 

Palavras-chave: Ministério Público. Equilíbrio entre os princípios institucionais. Dever de 

unidade. Teses institucionais. Força influente. Motivação. 
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ABSTRACT 

 

The profile of the Brazilian Public Prossecutor’s Office´s performance: the institutional 

principles of functional independence, unity and indivisibility from legal certanty´s 

perspective. 2018. 150 pages. Doctorate degree. Law School, University of São Paulo, 

15/05/2018. The thesis is about the mode of compatibility between Brazilian Public 

Prossecutor’s Office´s institutional principles from legal certanty´s perspective. In a 

predominantly deductive method, starting from the constitutional mission attributed to the 

Brazilian Public Prossecutor’s Office and according to the principles also given by the 

Constitution to such institution, the work investigates the influence of the principle of legal 

certainty on the regulation of the Parquet's performance. Identifying that the institutional 

principles of unity ant indivisibility exercise an integrative function of the Public 

Prossecutor´s performance while the functional independence plays a special role of such a 

proceeding, it is proposed the incidence of the postulate of reasonableness as a requirement of 

balance between the institutional principles. On the basis of the legislation that rules the 

Brazilian Public Prossecutor’s Office's procedure, it is investigated the possibility of being 

published thesis and statements with institutional understandings that guarantee effectiveness 

to the principle of unity. Then, it is reflected on the possibilities of building institutional thesis 

and their potential effects in relation to the performance of Brazilian Public Prossecutor’s 

Officers. The essay suggests the existence of such a determined influent force, that guide the 

action of Brazilian Public Prossecutor’s Officers as a unitary sense, imposing on them a 

strong duty of motivation, in the case of being adopted such a different juridical direction than 

the one suggested by the institutional knowledge. The work aims to stablish a interpretation 

mode that gives effectiveness to all the institutional principles of the Brazilian Public 

Prossecutor’s Office, with no elimination of any of them, given the relevance of all of them 

for the maintenance of the proposed equilibrium mode. 

 

Keywords: Brazilian Public Prossecutor’s Office. Balance of Institutional Principles. Duty of 

Unity. Institutional Thesis. Influent Force. Motivation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Ministério Público é instituição recente no Brasil. 

Ao menos do modo como o conhecemos hoje, o Ministério Público Brasileiro 

nasceu em 1988, com a Constituição Federal de 5 de outubro, documento que deu à 

instituição os contornos que lhe permitiriam cumprir – ao menos esforçar-se para cumprir 

– as finalidades que também a Carta lhe atribuiu. 

Não são poucas e não são rasas as finalidades que lhe incumbem. Ao contrário, são 

finalidades que servem à própria sustentação da democracia social desenhada pelo 

Constituinte. 

De modo paralelo e relacionado, nos anos que se seguiram à promulgação da 

Constituição, o fenômeno jurídico enfrentou severas alterações nas concepções 

predominantes, todas a conduzir a um panorama de certos riscos à segurança jurídica. 

Alterações na concepção da própria legalidade, supervalorização dos princípios e 

de sua eficácia jurídica, transposição de poder jurídico do legislador para o intérprete, 

constitucionalização do Direito, todas elas tendências que colocam o jurista diante de um 

universo de possibilidades e – simultaneamente – de um abismo de riscos. 

A crítica a uma certa letargia do direito – incapaz de fazer justiça – torna-se já uma 

crítica à desorganização do direito – que pode agora propiciar tudo, sem que se conheça 

previamente, portanto, a provável solução de cada caso, de cada conflito. 

Esse novo panorama, de insegurança em relação às soluções jurídicas, já é objeto 

de preocupação da doutrina e de debate real no seio dos conflitos jurídicos. 

O próprio sistema jurídico vem desenvolvendo mecanismos que minimizem a 

insegurança gerada pelas inúmeras possibilidades existentes no Direito. 

A atuação do Ministério Público é, sem dúvida, mais um dado que compõe o plexo 

de situações e sujeições que o cidadão pode enfrentar em sua vida e em suas relações 

jurídicas. 

Por isso mesmo, é mais um fator que deve se submeter a exigências de 

intelegibilidade, confiabilidade e calculabilidade para garantir ao cidadão as mínimas 

condições de segurança jurídica, o que a própria Constituição Federal ao seu modo destaca. 

Não é só. 
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Ao delinear o perfil da atuação do Ministério Público Brasileiro, a Constituição 

Federal apontou três normas que devem lhe servir de princípios institucionais: a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

Reconhecendo força normativa ao conjunto de princípios referidos, é preciso 

compreender o modo de atuação de cada um deles e o inter-relacionamento que se dê entre 

eles. 

Agindo a contento o princípio da unidade, serve ele também como veículo 

específico de atendimento ao princípio da segurança jurídica, evidentemente mais amplo. 

A independência funcional representa conquista histórica da instituição e dos 

próprios cidadãos e desempenha importante papel na solução justa dos conflitos e na 

desconcentração do poder que se exerce pelo Ministério Público, razão pela qual não se 

podem desprezar tais pontos de vista. De outro lado, os princípios da unidade e da 

indivisibilidade devem exercer um papel de integração e uniformização da atuação do 

Ministério Público, para que não se trate de um mero arremedo de instituição jurídica, 

sujeita à avaliação pessoal das prioridades sociais. 

A pesquisa foi, portanto, projetada para a investigação das possibilidades de 

eficácia dos princípios institucionais do Ministério Público, de modo a garantir à 

instituição uma atuação consentânea com o desenho constitucional que lhe foi dado e com 

o princípio da segurança jurídica.   

O tema foi abordado numa perspectiva predominantemente dogmática do Direito, 

pela análise do ordenamento jurídico vigente no Brasil, de sua interpretação predominante 

pelo Poder Judiciário e da doutrina construída sobre os diversos pontos enfrentados. Não 

obstante, evidentemente não se despreza a validade e a relevância de outras perspectivas 

também adotadas, como a perspectiva histórica, a filosófica e a política.  

No Capítulo I, tratou-se de modo preponderante das grandes finalidades 

institucionais do Ministério Público. Fez-se a investigação sobre o conteúdo possível de 

cada uma das finalidades dadas ao órgão: a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais 

e do regime democrático. Estabeleceu-se em conclusão a necessidade de se extrair certa 

unidade de sentido em decorrência da compreensão conjunta das três macrofinalidades 

referidas. Por fim, dada a influência do perfil político da instituição no desempenho de suas 

atividades precípuas, abordou-se ainda no capítulo inicial a separação da instituição em 

relação aos outros Poderes de Estado, refletida como uma tendência de afastamento do 

Estado e de aproximação da sociedade. 
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No Capítulo II, ainda no plano da compreensão do regramento constitucional do 

órgão, identificaram-se e abordaram-se os princípios institucionais do Ministério Público 

Brasileiro: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Ainda no mesmo capítulo, 

discorreu-se sobre o Ministério Público no panorama jurídico atual do Brasil, destacando-

se sua crescente relevância institucional – e as responsabilidades que dela decorrem – e sua 

crescente atuação no campo extrajudicial. 

O Capítulo III foi concebido para uma adequada compreensão do princípio da 

segurança jurídica, na perspectiva que lhe é dada nesta tese, especialmente a partir dos 

ricos estudos desenvolvidos por Humberto Ávila, em obra de referência sobre o tema. 

No Capítulo IV, fez-se propriamente o enfrentamento da necessidade de 

compatibilização entre os princípios institucionais do Ministério Público, à luz do princípio 

da segurança jurídica. Neste exercício, foram abordadas questões como: a exigência de 

atuação uniforme dos membros do Ministério Público e os postulados; a posição jurídica 

do Ministério Público e a flexibilidade das soluções propostas pela instituição; a distinção 

entre a discricionariedade do membro do Ministério Público e a independência funcional; a 

distinção entre atividades-meio (ato/decisão administrativa) e atividades-fim (ato/decisão 

funcional), a relevância e as consequências da distinção. Propôs-se, ainda, com o especial 

viés de ineditismo que deve caracterizar a tese, um modo de interação equilibrada entre os 

princípios institucionais e de atuação de todos eles na construção da norma de solução de 

cada caso apresentado ao Ministério Público. 

Finalmente, o Capítulo V traz conclusões sobre as consequências ou ainda os 

reflexos da leitura adequada do princípio da independência funcional na atuação concreta 

dos membros do Ministério Público. Referido capítulo contém reflexões sobre: a 

possibilidade de formulação de teses/entendimentos institucionais, de lege lata; a força 

vinculante (ou influente) das teses/entendimentos formulados, no modo de equilíbrio 

proposto para interpretação e aplicação dos princípios institucionais do Ministério Público; 

o modo de construção das teses institucionais; e os órgãos incumbidos da efetivação dos 

princípios integrativos do Ministério Público pela edição de teses/enunciados 

As conclusões do trabalho foram expostas em tópico destacado, no qual são 

arroladas hipóteses especificamente investigadas e a tese cuja sustentação se entendeu 

possível.  
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CONCLUSÃO  

 

 

A crescente relevância institucional do Ministério Público impõe à instituição 

redobrado cuidado na definição de suas prioridades e de seu modo de agir. 

As conquistas constitucionais da instituição certamente não serão historicamente 

gratuitas, de modo que não resta alternativa válida ao órgão senão a de cumprir sua missão 

constitucional de modo eficiente. 

O cumprimento eficiente de sua missão, sem dúvida, passa pela necessidade de 

observação da realidade social, política e jurídica do país, a permitir que possa a própria 

instituição captar a essência do pensamento dominante em determinada época e da direção 

em que a própria sociedade opta por caminhar. 

Nessa esteira, a segurança jurídica se apresenta como princípio essencial ao 

pensamento político e jurídico dominante neste primeiro quarto do século XXI.  

O desenvolvimento dos ideais de liberdade, tanto do cidadão individualmente 

considerado, como dos agentes econômicos que empreendem e geram as riquezas que 

propiciam os avanços sociais, conduz-nos a um momento em que a segurança jurídica é 

princípio que guia o Direito, mas é também finalidade do próprio Direito. 

A compreensão de que o Ministério Público é instituição que se insere na realidade 

jurídica dos cidadãos, submetendo-se eles a uma série de consequências pela simples 

intervenção da instituição nos assuntos mais diversos, é um passo imprescindível para 

considerar que também o Parquet deve atentar ao princípio da segurança jurídica. 

É nessa perspectiva que se devem interpretar os parâmetros normativos dados ao 

Ministério Público pela Constituição Federal. 

Os princípios institucionais definidos no art. 127, § 2º, da Constituição Federal, 

devem, pois, ser interpretados e efetivados, com a influência do princípio da segurança 

jurídica, já aí funcionando como um sobreprincípio. 

As normas que impõem uma atuação de acordo com a unidade, a indivisibilidade e 

a independência funcional devem ser interpretadas de modo a que se estabeleça entre elas 

uma condição de mínimo equilíbrio. 

É nessa linha de raciocínio que se propõe reconhecer a existência do postulado da 

razoabilidade como equilíbrio, em acréscimo aos particulares significados atribuídos à 

razoabilidade pela doutrina. 
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Note-se, porém, que em nenhum momento sustenta-se a necessidade ou sequer a 

pertinência de se estabelecer um sistema hierárquico no Ministério Público Brasileiro. Isso 

somente prejudicaria a atividade franca e destemida que se almeja na instituição e violaria 

a própria disciplina constitucional do Ministério Público. 

O que se sustenta é a necessidade de se reconhecer força normativa ao princípio 

constitucional da unidade do Ministério Público, a compor com os outros dois princípios 

institucionais previstos na CF, um modo de equilíbrio dinâmico que dê o tom da atuação 

do Parquet brasileiro. 

As teses institucionais construídas democraticamente no âmbito do Ministério 

Público devem servir de diretriz a todos os seus membros, os quais passam, assim, a ter 

entre seus deveres funcionais o de se orientar de acordo com tais diretrizes ou, 

excepcionalmente e à vista das circunstâncias do caso concreto, fundamentar densamente a 

adoção de outra alternativa de atuação. 

Se é verdade que não se pode, no regime da independência funcional, reconhecer 

força vinculante às teses e enunciados institucionais, é também verdade que o princípio 

constitucional da unidade impõe reconhecer-lhes alguma força, sugerindo este trabalho que 

seja uma nomeada força influente das decisões. 

Assim, pretende-se a sustentação da tese ao final disposta, traçando-se um caminho 

que passa pelas hipóteses a nosso ver demonstradas no trabalho: 

 

- a independência funcional é princípio institucional do Ministério Público que 

estabelece proteção aos cidadãos, de modo a lhes garantir que o agente público responsável 

pela análise de determinado caso concreto agirá de acordo com o ordenamento jurídico 

vigente e a avaliação racional que faz dos fatos e normas envolvidas e não de acordo com 

determinação hierárquica de autoridade desprovida da possiblidade de ter acesso aos 

elementos concretos que impõem a solução justa do caso; 

- a independência funcional, tal como as demais normas jurídicas, não é absoluta, 

havendo necessidade de compatibilizá-la com outras várias normas componentes do 

ordenamento jurídico, em especial os princípios institucionais da unidade e da 

indivisibilidade; 

- o princípio da segurança jurídica impõe atuação uniforme do Ministério Público e, 

por isso, insere temperamentos na identificação do sentido e da extensão da independência 

funcional e dos demais princípios institucionais; 
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- os princípios institucionais do Ministério Público são princípios jurídicos de 

eficácia pro tanto, devendo sempre ser reservada determinada eficácia a tais normas, sem 

que ocorra a completa eliminação de qualquer delas; 

- os princípios institucionais do Ministério Público cumprem a função de forças 

vetoriais que, agindo em sentidos contrapostos, acabam por gerar condição próxima a um 

modo de equilíbrio dinâmico;  

- sugere-se o reconhecimento da existência de um particular sentido do postulado 

da razoabilidade: a razoabilidade como equilíbrio; 

- nessa acepção, a razoabilidade consiste na norma que exige a escolha de 

alternativa interpretativa que, reconhecendo o caráter impositivo dos princípios jurídicos, 

propõe decisão/solução jurídica que represente a garantia de uma mínima efetivação de 

todos os princípios eventualmente em conflito; 

- no caso dos princípios institucionais do Ministério Público, sabendo-se que por 

vezes podem eles funcionar como forças contrapostas – a unidade (e indivisibilidade) e a 

independência funcional –, a alternativa interpretativa que se deve buscar é aquela que dê 

cumprimento a ambos os princípios, ainda que em diferentes graus de efetivação, a 

depender da situação concreta apresentada; 

- as teses, enunciados e diretrizes institucionais desenvolvidas no âmbito do 

Ministério Público possuem relevância ímpar na busca de uma atuação uniforme da 

instituição; 

- não se pode reconhecer por completo, de lege lata, a força vinculante dos 

entendimentos institucionais desenvolvidos no âmbito do Ministério Público, mas é 

possível sustentar a existência de certa força influente de tais teses; 

- a força influente funciona como vetor que impulsiona a atuação em determinada 

direção e sentido, maximizando o dever de motivação quando da adoção de medida díspar 

daquela orientação; 

- nessa linha de raciocínio, vigora para os membros do Ministério Público o dever 

de unidade, que lhes impõe agir conforme a orientação única adotada na instituição ou 

fundamentar de maneira suficiente e adequada a atuação distinta; 

- as teses institucionais devem ser construídas a partir de método democrático, que 

propicie a participação ampla dos órgãos do Ministério Público e da sociedade na 

formulação dos entendimentos que devem nortear a ação ministerial; 
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- os instrumentos legais de uniformização da atuação do Ministério Público devem 

ser efetivamente utilizados, sob pena de se fragmentar a ação da instituição, que assim 

perde poder político e social; 

- as teses institucionais devem ser formuladas com parcimônia, aclarando um 

sentido de pensamento unitário na instituição, sem, porém, eliminar o espaço de 

interpretação/aplicação reservado a cada membro do Ministério Público e resguardado pela 

independência funcional; 

Da confirmação dessas hipóteses, advém a conclusão que se expõe na seguinte 

TESE:  

 

“os princípios institucionais da independência funcional, da unidade e da 

indivisibilidade do Ministério Público impõem que a atuação de cada membro da 

instituição se opere pela livre e coerente avaliação dos fatos e pela uniforme interpretação 

do direito vigente, a qual deve ter em consideração a perspectiva da segurança jurídica, 

de modo que os entendimentos/teses construídos no âmbito institucional produzam efeitos 

norteadores da atuação do Parquet, seja pela efetiva orientação da atuação dos diversos 

órgãos e membros, seja pela maximização do dever de motivação das manifestações 

proferidas em caso de não adoção dos entendimentos/teses institucionais”. 
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