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RESUMO 

A pesquisa tem por objetivo a análise das justificativas e das particularidades da atuação do 

Ministério Público na promoção de políticas públicas. As linhas iniciais tratam da evolução e 

expansão da teoria geral dos direitos fundamentais, nos planos internacional e nacional, que 

culminaram com a criação de um Estado social preocupado com a realização de ações 

positivas, objetivando o bem-estar comunitário. Nesta linha, percebe-se que, após o 

desenvolvimento irregular da democracia brasileira, a Constituição Federal de 1988 não só 

erigiu um Estado socialmente responsável como edificou um sistema de garantias em que se 

destaca a ampliação significativa das atribuições do Ministério Público, que passou a assumir 

posição de destaque quanto à defesa dos direitos coletivos, permitindo, no mesmo passo, que 

seus membros realizassem a sindicância das ações estatais, em especial das políticas públicas, 

corrigindo os rumos destes processos administrativos na presença de má gestão ou inação do 

administrador público quando do patrocínio dos direitos fundamentais.  Este ativismo 

ministerial, mesmo diante dos obstáculos e limites apresentados ao seu exercício, tem 

apresentado um crescente aumento de ações que culminaram, nos últimos dez anos, com um 

representativo número de decisões judiciais e medidas extrajudiciais que apontaram a 

correção de políticas e ações públicas nas áreas da saúde, educação, habitação e meio 

ambiente.  Neste processo de vigilância e ação, destaca-se o importante papel dos demais 

atores sociais, especialmente do cidadão, responsável pela maioria das denúncias que 

movimentam as iniciativas do Ministério Público e podem ser efetivadas através de um 

significativo elenco de instrumentos judiciais e extrajudiciais, destacando-se, entre estes 

últimos, o novel procedimento promocional que permite a ouvida e participação dos 

envolvidos na realização de políticas públicas, viabilizando uma solução colegiada e até 

mesmo consensual do impasse havido perante a administração pública. Diante dessas 

iniciativas, o ativismo ministerial se consagra como movimento de características próprias, 

direcionado ao garantimento dos direitos fundamentais, sobretudo quando não são visados 

pelas ações estatais que deveriam, sem qualquer desvio de prumo, contribuir para a realização 

do Estado Democrático de Direito idealizado na Constituição Federal, mas ainda busca sua 

plena concretização no mundo dos fatos. 

Palavras-chave: Ativismo ministerial. Direitos fundamentais. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The research aims to analyze the reasons and the unique role of prosecutors in the promotion 

of public policies. The opening lines deal with the evolution and expansion of the general 

theory of the fundamental rights in the international and national levels and that have led to 

the creation of a welfare state concerned with carrying out positive actions which aim at the 

community well-being. Thus, it is clear that, after the uneven development of the Brazilian 

democracy, the Constitution of 1988 not only has erected to a state socially responsible, but 

also built a system of guarantees which highlights the significant expansion of the Powers of 

the Public Ministry and has now taken an outstanding position in regard to collective rights, 

allowing, at the same time, its members to perform the syndication of state actions, 

particularly public policies, correcting the course of these administrative processes in the 

presence of poor management and inactivity of the public administrator when acting in 

defense of fundamental rights. This ministerial activism, even facing the obstacles and 

boundaries submitted to its pursuit, has shown an increase in actions that culminated, in the 

last ten years, in a significant number of judicial and extrajudicial measures that indicated  the 

correction of public policies and actions in areas of health, education, housing and the 

environment. In this process of monitoring and doing, the important role of the other social 

characters is highlighted, especially the one of the citizen who is responsible for most of the 

complaints that start the initiatives of the Public Ministry and that can be deployed through a 

significant list of judicial and extrajudicial instruments, especially the important procedure 

that allows the hearing and participation of the involved in the implementation of public 

policies, enabling a collective even a consensual solution of the matter generated among the 

Public Administration. Given these initiatives, the ministerial activism has established itself as 

a movement of its own characteristics, aimed to guarantee the fundamental rights, especially 

when these are not targeted by state actions that should contribute to the achievement of the 

democratic state of law idealized by the Federal Constitution without any distortion of 

direction. Nevertheless, this activism still seeks for its full accomplishment in the practical 

world. 

Keywords: Ministerial Activism. Fundamental Rights. Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos referentes aos direitos humanos têm, nos últimos anos, testemunhado 

grandes transformações provocadas, principalmente, pela internacionalização e pela 

nacionalização das medidas protetivas, pela diminuição da máquina estatal em busca de 

eficiência em suas ações e pelo agigantamento das influências do movimento de globalização 

e consequente ampliação da iniciativa privada na vida pública. Entretanto, apesar desta 

mudança de cenário que se desenha, ainda é a ação estatal a responsável pelas mais 

significativas mudanças sociais. Áreas como educação, saúde, infraestrutura urbana e ciência 

devem boa parte de seu desenvolvimento à intervenção do Estado que, ao organizar seu 

orçamento, promove ações e busca resultados, concretizando as chamadas políticas públicas, 

que são, em última instância, processos administrativos complexos e têm por objetivo 

promover o bem-estar e desenvolvimento social. 

Essas políticas públicas, resultado direto do novo Estado social, enfrentam grandes 

dificuldades na obtenção de seus resultados. Desafios na orçamentação, falta de planejamento 

adequado e desvio de recursos públicos distanciam as ações governamentais dos resultados 

sociais pretendidos e descortinam uma ineficiência estatal que tem sido alvo, nos últimos dez 

anos, de uma verdadeira sindicância judicial concretizada em decisões provenientes de 

magistrados do mais diversos graus, que determinam a correção e a realização de ações 

administrativas nas mais diversas áreas. 

Essas decisões judiciais são o resultado final mais visível de um conjunto de 

iniciativas que invariavelmente se originam nas fileiras do Ministério Público (MP). Membros 

do Parquet são os responsáveis pela provocação da máquina judicial ao manejar uma gama de 

iniciativas judiciais e extrajudiciais que incluem, por exemplo, a promoção de inquéritos civis 

públicos e o ajuizamento de ações civis públicas com o objetivo de promover coercitivamente 

a correta condução das políticas públicas. 

Diante desse fato, fundamenta e impulsiona o presente estudo a análise das iniciativas 

do Ministério Público na realização de políticas públicas, de forma a ter definição do conceito 

e alcance do “ativismo ministerial”. 

Buscando a obtenção dos resultados propostos, a pesquisa começará abordando 

desenvolvimento dos direitos humanos, descrevendo sua tumultuada trajetória não só no 

âmbito internacional como também na realidade particular da América Latina, destacando-se 

os percalços encontrados na realidade brasileira e que levaram a construção da laudatícia 
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Constituição Federal de 1988 que, no seu afã de construir um Estado verdadeiramente 

democrático, se preocupou não só com a previsão, mas também com a efetivação de um 

elenco de direitos mínimos e essenciais. 

Em seguida expõem-se as políticas públicas como produto do desenvolvimento dos 

direitos fundamentais e igualmente como processo essencial à realização destes na atual 

concepção de Estado social. Logo a seguir, o presente estudo desenha a importância da 

participação conjunta dos vários atores sociais autorizados a incentivar, corrigir e fiscalizar a 

realização de políticas públicas nos seus mais diversos âmbitos, com destaque para a atuação 

do Ministério Público. 

Dando seguimento, inicia-se a apreciação da atuação individualizada do Ministério 

Público no trato das políticas públicas considerando que suas iniciativas constituem um 

fenômeno distinto e propriamente denominado de “ativismo ministerial”. Na busca da 

individualização desse fenômeno realiza-se análise das similitudes e distinções no que se 

refere ao movimento judicial de correção de políticas públicas (ativismo judicial). Em face da 

importância capital deste trecho para o desenvolvimento da pesquisa (tópico 4),  estende-se 

seu conteúdo ao estudo da historicidade do Ministério Público de forma a traçar um panorama 

de seu desenvolvimento como instituição essencial ao regime democrático. 

Ainda neste tópico, apresenta-se como resultado do desenvolvimento do Ministério 

Público sua legitimação para adoção de ações voltadas à implementação de políticas públicas, 

bem como os mecanismos de ouvidoria que permitem ao Parquet ter acesso aos reclames e 

denúncias oriundas da sociedade, podendo assim detectar, de forma eficiente, as áreas em que 

as políticas públicas se mostram mais deficitárias.  Neste momento, destaca-se a importância 

da participação da sociedade na realização de um ativismo ministerial eficaz, ponderando-se 

que a maioria das iniciativas adotadas pelo Ministério Público foram originalmente 

provocadas por alguma espécie de iniciativa popular, cabendo àquele membro do Parquet, a 

instrumentalização do pleito de forma a resolver o reclame social pelas vias judiciais ou 

extrajudiciais. 

Em contraponto a permissibilidade de atuação do Ministério Público, a pesquisa cuida 

de apontar os obstáculos que comumente são impostos ao ativismo ministerial. Neste aspecto, 

a pesquisa analisa questões de índole constitucional, como a separação de poderes e o caráter 

programático das normas constitucionais, cuidando também de problemas ligados ao campo 

factual como as dificuldades financeiras que atingem os municípios e os estados brasileiros, e 

a inexperiência dos membros do Ministério Público e do Judiciário no trato da coisa pública. 
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Investiga-se, em sequência, os limites do ativismo ministerial quando da 

implementação das políticas públicas, pontuando-se o grau de ativismo necessário à correção 

de condutas administrativas. Encerra-se este trecho do trabalho (tópico 6) com reflexões a 

respeito dos perigos que representam a falta de controle e ponderação das atividades 

desempenhadas pelo Ministério Público em face da ineficiência dos órgãos de sindicância 

interna: corregedorias e Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). 

Em continuidade, a pesquisa passa a analisar os vários instrumentos processuais e 

extraprocessuais à disposição do Ministério Público para o controle e avaliação das políticas 

públicas, dedicando atenção para a análise de instrumentos mais conhecidos e tradicionais 

como a Ação Civil Pública e o Inquérito Civil Público, também lançando luzes sobre 

institutos menos visados pela doutrina, como a Notificação Recomendatória e o Procedimento 

Promocional, sendo este último o que mais resume a essência de um ativismo ministerial apto 

à resolução de impasse em políticas públicas e que permite, ao mesmo tempo, a participação 

colegiada de vários atores sociais. 

Em suas conclusões o presente estudo intenciona lançar luzes sobre as perspectivas 

próximas e futuras do ativismo ministerial na busca pela realização das políticas públicas, 

cuidando, em primeiro plano, da necessidade de coligação de esforços dos diversos atores 

sociais, além de revelar os novos desafios representados pela influência da iniciativa privada 

em assuntos e áreas inerentes à realização de políticas e demais ações estatais. 
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2 DIREITOS HUMANOS E A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL 

2.1 UMA NOVA DIMENSÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS NO PÓS-GUERRA: O 

UNIVERSALISMO E A BUSCA DO BEM-ESTAR SOCIAL 

A que conclusões chegará a geração jovem quando compreender que 

a vida humana já não é sagrada para o Estado? Não se pode 

desculpar todas as atrocidades com o argumento de que a eliminação 

de uma pessoa é vantajosa para o envolvido. Depois de iniciado este 

declive, não haverá modo de parar. Deus não permite que as pessoas 

debochem d’Ele. Se o Estado nacional-socialista não reconhece os 

limites que Deus impôs, favorecerá um declive moral que acabará 

arrasando o Estado
1
.  

(Theopil Wurm) 

Sem sombra de qualquer dúvida, a Segunda Grande Guerra e os crimes contra a 

humanidade praticados em sua vigência foi o evento bélico que mais afetou a História recente, 

que mais sensibilizou a opinião pública mundial, que mais uniu esforços na sua resolução e 

que, por consequência, mais influenciou a construção de um novo Direito Internacional e 

Constitucional. 

A força desse evento histórico pode ser medida através dos números produzidos pelo 

conflito. Estima-se que os Estados Unidos da América investiram US$ 341 bilhões em 

despesas militares; a então União Soviética consumiu 30% de sua riqueza. Cidades e centros 

históricos
2
 foram pulverizados pela ação direta dos armamentos bélicos ou pelos saques 

sistemáticos. As perdas humanas, resultado mais cru e impactante do conflito bélico, 

resultaram, segundo as estimativas mais aceitas, na morte de 10% a 20% da população total 

da URSS, Polônia e Iugoslávia, entre 4% a 6% da população alemã, italiana, austríaca, 

                                                 
1
 Trecho da carta do bispo da igreja luterana da região de Grafeneck, Theopil Wurm, ao Ministro do Interior 

alemão a respeito da prática sistemática de eutanásia contra velhos e doentes da própria Alemanha (Aktion T4) 

e que serviu de modelo ao extermínio de judeus e outras minorias no andamento da Segunda Guerra Mundial. 

(Apud ASTOR, Gerald. Mengele: o último nazista. Trad. Sandra Martha Dolinsk. São Paulo: Planeta do Brasil, 

2008, p. 117). 
2
 Sobre essas estatísticas remeto a explicação dada por Richard Holmes: “The tolls of the war was unequally 

spread. Poland lost 16 percent on its population: the US less than one third of one per cent. Four times as many 

Allied citizens died as Axis ones; and almost two thirds of those killed in the war were non-combatants. The 

16 million non-combatents causalities of war in China explain the huge preponderance of deaths on the Allied 

side, and the odd fact that more civilians died in the war than soldier in battle. And this number are swollen by 

two separates but related aspects of Hitler’s war. The first is the murderous policy of the Nazis towards the 

civilian population of the Soviet Union. More than 12 million Soviet citizens were killed in the course of the 

German invasion and retreat- in addition to the 10 million fighting men and women who perished. The second 

factor in the high death rate among civilians was Hitler´s policy of exterminating all Jews wherever they fell 

into Nazi hands. Almost 8 million Jews lived in Europe before the rise of Hitler, and they represented a vibrant, 

rich, and ancient culture.” (HOLMES, Richard. World War II: Definitive Visual Guide. Grã Bretanha: 

Dorling Kindersley, 2009, p. 334-5). 



16 
 

 

 

húngara, japonesa e chinesa. A União Soviética perdeu entre sete e trinta milhões de 

habitantes
3
. 

A política antissemita, incentivada pelo Estado e pela população germânica
4
,
 
causou 

também o extermínio de seis milhões de judeus (cerca de 40% da população judia mundial)
5
. 

Da mesma forma, foram mortos trezentos mil deficientes físicos e mentais, cinco mil 

Testemunhas de Jeová, até sete milhões de polacos, até seis milhões de civis eslavos, um 

milhão e meio de dissidentes políticos, até quatro milhões de prisioneiros de guerra e cerca de 

vinte e cinco mil homossexuais
6
.
 
  

A guerra moderna revelou uma inesperada e macabra consequência: mais civis 

perderam suas vidas no conflito do que soldados em campo de batalhas. Assim, vê-se 

facilmente que as consequências da guerra não se limitaram a soldados, generais e almirantes. 

O homem comum do povo, o cidadão pacato e ordeiro, que deveria colher os bons frutos do 

contrato social, foi a maior vítima de um conflito que a maioria da população sequer entendia 

suas causas. 

Os sobreviventes encontraram suas cidades destruídas, sujeitas a pestes e à desordem 

pública. A estrutura estatal reduzida a frangalhos não conseguia fornecer água potável, 

saneamento e vias de transportes. Muitos apenas retornaram para suas casas para descobrirem 

escombros materiais e familiares. Muitos soldados voltaram aos seus lares apenas para 

testemunhar que suas famílias haviam sido mortas ou que suas companheiras, não acreditando 

mais no seu retorno, já haviam contraído novo relacionamento e formado novo núcleo 

                                                 
3
 HOBSBAWN, Eric J. A era dos extremos: o breve século XX; 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 50. 
4
  É engano pensar que o antissemitismo foi criação da retórica de Adolf Hitler. Em verdade, a sociedade alemã 

já possuía notório preconceito contra os judeus. Sobre este tema, André François-Poncet, diplomata francês 

escreveu: “O anti-semitismo sempre teve ampla difusão na Alemanha. Tem fortes e antigas raízes; é um 

preconceito popular e uma paixão. Já violento antes de 1914, desenvolveu-se consideravelmente como 

resultado do papel desempenhado pelos judeus na República de Weimar e em seus partidos de esquerda [...]. 

Hitler não divergia em relação ao povo: agrupava-o, era seu reflexo. Seu drástico anti-semitismo não minguou 

sua popularidade; ao contrário, foi um elemento a seu favor. [...] O anti-semitismo alemão também havia 

contagiado a arte. Homens, como Richard Wagner, cujas óperas tanto encantavam Mengele, proclamavam 

abertamente o desdém pelos judeus. Como aponta o historiador George L. Mosse: ‘O anti-semitismo alemão é 

parte da história intelectual alemã. Não se sustenta fora dela’.” (ASTOR, Gerald. Op. cit.,  p. 31-32). 
5
  Os números referentes à contabilização do extermínio de judeus e de outras minorias nunca passarão de mera 

estatística. Essa inexatidão é parcialmente explicada  por Lucy S. Dawidocz: “The statistics of the death camps 

are only approximate. At Auschwitz, the largest mass-killing installation transports of deportees went directly 

from the detraining ramps to the gas chambers and were never statistically registered. On march 16, 1946, 

Hoss made the following statement to two officers of the War Crimes Investigation Unit of British Army of the 

Rhine: ‘I personally arranged on orders received from Himmler in May 1941 the gassing of two million 

persons between June-July 1941 and the end of 1943, during which time I was commandant of Auschwitz.’ 

Most victims at the death camps were Jews, but also Gypses and thousands of non-Jews-selected for particular 

reasons-were gassed.” (DAWIDOWICZ, Lucy S. The War against the Jews, 1933-1945. New York. Bantam 

Books, 1986, p. 148). 
6
 HOLMES, Richard. Op. cit., p. 176 - 7. 
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familiar. O soldado, herói de guerra, muitas vezes se tornou um “avulso” ser social. 

Além da fragmentação da estrutura estatal, o final da Segunda Guerra Mundial ainda 

provocou um grande reordenamento de fronteiras. A divisão territorial pós-guerra forçou 

movimentos emigratórios, muitas vezes movidos pelo sentimento de vingança. Famílias 

perderam suas casas e viram suas cidades mudarem de nome e nacionalidade
7
. 

É fácil ver que, num só golpe, a Segunda Guerra Mundial fragilizou a crença nos 

direitos humanos, desacreditou a estabilidade das nações e de suas economias e tornou vago o 

conceito de paz mundial. 

Com a apuração do passivo social deixado pelo conflito bélico tornou-se urgente a 

adoção de medidas que evitassem a repetição de eventos daquela magnitude e que afetaram, 

sobretudo, grupos sociais minoritários e isolados por questões territoriais ou políticas. 

Traduzindo o sofrimento e desamparo das minorias atingidas por atos de guerra e por atos de 

omissão, Eric Hobsbawm relata que: “A grande parte da pior matança se deu em regiões, ou 

momentos, em que não havia ninguém a postos para contar, ou se importar”
8
. 

O fato de os direitos humanos serem conhecidos desde a Revolução Francesa não 

evitou o avanço do genocídio, que foi tratado inicialmente como um problema doméstico 

europeu, sendo francamente ignorado, apesar de a máquina de extermínio nazista ser de 

conhecimento das grandes potências desde 1942
9

. A omissão, quanto ao avanço do 

Holocausto, trouxe lições relevantes que serviriam futuramente à criação de mecanismos de 

prevenção. Nesses termos, Eduardo Cambi reflete sobre a necessidade de aprendizado perante 

as lições deixadas pela devastação social cometida pela Segunda Guerra Mundial: 

Neste sentido, os campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, no sul da 

Polônia, construídos pelo governo alemão, comandado por Adolf Hitler 

representam o símbolo do Holocausto, onde foram exterminados mais de 

seis milhões de judeus. Auschwitz-Birkenau não é apenas um simples fato 

histórico, mas um acontecimento que impõe reflexões sobre a 

                                                 
7
 Como exemplo dessa fragmentação da identidade nacional, parte da Polônia foi anexada ao território da União 

Soviética. Assim, a cidade polonesa de Lwow foi rebatizada como Lvov, tornando-se, então, uma cidade 

soviética. Seus cidadãos nativos foram forçados a emigrarem. Por sua vez, parte da Alemanha foi transformada 

em território Polonês, originando o mesmo movimento de emigração forçada. Assim a cidade alemã de Brelau, 

a qual teve seu povo nativo expulso de suas fronteiras, foi rebatizada como Wroclaw e repovoada com 

poloneses. (HOLMES, Richard. Op. cit., p. 334- 335). 
8
 HOBSBAWN, Eric J. Op. cit., p. 50. 

9
 “Por maior que fossem as tentativas do sigilo praticado pelos nazistas, o extermínio de judeus era um fato 

demasiado complexo e extenso para que não transparecesse [...] Os governos aliados e colaboracionistas eram 

informados do que acontecia. Em dezembro de 1942, os Aliados condenaram a política de extermínio dos 

judeus e prometeram sanções por esses crimes, mas então a derrota da Alemanha e o fim da guerra eram 

prioritários em relação a qualquer outra consideração, embora se tratasse da vida de milhões de seres 

humanos”. (MINERBI, Alessandra. A história ilustrada do nazismo. Trad. Ciro Mioranza. São Paulo: 

Larousse do Brasil, 2009, p. 182). 
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autoconsciência da condição humana. Mostra que tais fatos jamais poderiam 

acontecer, de acordo com a consciência que temos de nós mesmos, mas 

também revela que isto ocorreu devido à vontade dos próprios homens. Se, 

na natureza humana está o horror por Auschwitz-Birkenau, ali também estão 

as causas que o produziram. Negar o Holocausto é não somente ignorar as 

evidências históricas, mas também cometer crime contra a humanidade, 

porque retira dela a possibilidade de extrair lições humanistas do genocídio, 

evitando que os erros do passado sejam repetidos no presente e no futuro.
10

 

As sequelas da Segunda Grande Guerra serviram como fio condutor para o 

planejamento dos primeiros sistemas e microssistemas de vigilância que garantiriam a defesa 

dos direitos humanos, não permitindo a repetição da inércia que permitiu o avanço do 

Holocausto. Nesse passo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve por missão 

retomar os ideais da Revolução Francesa, amplificando seu alcance de forma que os direitos 

humanos fossem alvo de cultivo e atenção na política interna de cada nação e também no seu 

âmbito internacional. O ser humano era cidadão vinculado e protegido pelas políticas internas 

de sua nação de origem e com direitos reconhecidos por todas as nações
11

. 

Tal movimento não só lançou o tema na agenda prioritária dos países modernos, como 

também provocou a criação de mecanismos de fiscalização recíprocos. A questão que 

envolvia os direitos humanos agora ia além do mero formalismo ou legalismo: o que se 

buscava agora era a consecução material desses direitos. 

Flávia Piovesan traduz as expectativas desse novo cenário ao sustentar que a nova 

ótica provocou a relativização da soberania absoluta dos países admitindo-se a penetração de 

normas que harmonizassem e difundissem a proteção ao ser humano, conduzindo o tema à 

esfera constitucional. Assim, as constituições nacionais passaram a admitir a “porosidade” de 

seus textos, permitindo o rascunho de um constitucionalismo global. Nesses termos: 

No esforço de reconstrução dos direitos humanos do pós-guerra há, de um 

lado, a emergência do Direito Internacional dos Direitos Humanos e, de 

outro, a emergência da nova feição do Direito Constitucional ocidental, 

aberto a princípios e a valores, com ênfase no valor da dignidade humana. 

Vale dizer, no âmbito do Direito Internacional, começa a ser delineado o 

sistema normativo internacional de proteção dos direitos humanos. É como 

se se projetasse a vertente de um constitucionalismo global, vocacionado a 

proteger direitos fundamentais e a limitar o poder do Estado, mediante a 

                                                 
10

 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 

protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 36. 
11

  Neste sentido é a conclusão de Osvaldo Canela Júnior: “A internacionalização dos direitos humanos foi uma 

resposta necessária às atrocidades ocorridas na Segunda Grande Guerra. Assim, a ética dos direitos humanos, 

surgida com a revolução francesa, ganhou, entre os Estados modernos, o status de universalidade, fato que 

refletiu sobre o futuro do direito constitucional.” (CANELA JÚNIOR, Osvaldo. Controle judicial de 

políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2011, p, 46). 
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criação de um aparato internacional de proteção de direitos.
12

 

No período pós-guerra, ficou claro a todas as luzes que a proteção dos direitos 

humanos não deve se reduzir ao domínio territorial de cada nação
13 . 

Ao contrário, era 

necessária a criação de guardas e salvaguardas, normas de caráter transcendental que 

assegurassem uma união de esforços internacionais, com o objetivo de evitar a repetição dos 

erros históricos e ainda recentes. Nesse cenário surgiram a Carta das Nações, em 1945, e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, diplomas importantes, é verdade, mas 

sinalizaram apenas o início de uma longa caminhada, em que marchas e contramarchas foram 

uma constante. 

2.2 DIREITOS HUMANOS E AMERICA LATINA 

Apesar das lições históricas, a necessidade de promoção e respeito dos direitos 

humanos recebeu recepção diversificada no território americano, principalmente na América 

Latina. 

Marcada por sua instabilidade política e econômica a América Latina viu, no século 

passado, desfilar por seus países uma sucessão infindável de ditadores, golpistas e grupos de 

paramilitares que praticaram correntemente a execução ou exílio de seus opositores, a censura 

à liberdade de expressão e de imprensa e a supressão sumária da liberdade, em maior ou 

menor grau. 

Completando o cenário plúmbeo, as ditaduras ainda eram profícuas em destruir as 

economias nacionais. Assim, o direito à alimentação, ao lazer, ao emprego, à saúde e à 

educação eram também arrastados e arrasados pela maré de autoritarismo que banhava o 

litoral e o interior da América abaixo do equador 
14

. 

                                                 
12

  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 

regionais europeu, interamericano e africano. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 38. 
13

 “O Direito internacional dos Direitos Humanos constitui um movimento extremamente recente na história, 

surgindo, a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades cometidas pelo nazismo. É neste cenário que 

se desenha o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a 

ordem internacional contemporânea”. (PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 32). 
14

 Neste aspecto, Ingo Wolfgang Sarlet salienta a importância decisiva de elementos externos à Constituição 

Federal para efeito de efetivação dos direitos fundamentais. Neste sentido é a seguinte citação: “Percebe-se, 

portanto, que são vários os mecanismos que amparam e viabilizam a força normativa da Constituição, 

cuidando-se tanto de fatores externos quanto de fatores internos, ou seja, previstos e regulados pela própria 

Constituição. Da mesma forma, a força normativa de uma Constituição é sempre de determinada Constituição 

e da sua peculiar articulação com a realidade social, política e econômica, mas também com os demais 

subsistemas daquela concreta ordem jurídica, ainda que também nessa seara se possa falar em elementos 

comuns às ordens constitucionais em geral. Assim, é correto afirmar que o problema da força normativa é um 

problema de todas as constituições, mas como ele se manifesta e como ele resolve é sempre algo que não pode 

ser reconduzido pura e simplesmente a uma teorização abstrata e genérica. Dentre os fatores externos (ao texto 
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Apesar da derrocada da maioria das ditaduras militares, nos fins dos anos 80 e início 

dos anos 90, a região ainda corre em busca do tempo perdido, tentando consolidar regimes 

democráticos que, em face dos vícios do passado recente, ainda encontram grande 

dificuldades no campo da efetivação dos direitos humanos
15

. 

Com seu passado de chumbo e sangue, a América Latina ainda luta para dar seus 

passos mais acertados, passos que se mostram curtos quando analisados os alarmantes índices 

sociais, traduzidos nas  baixas taxas de saúde e educação de sua população e a precariedade 

que cerca seu sistema democrático, frequentemente acusado de contaminação pelos vícios da 

corrupção, da fraude de eleições e do abuso de poder de seus governantes, que teimam em 

manter os fantasmas do autoritarismo à espreita. 

Com histórico tão pessimista, os desafios dos direitos humanos na América Latina são 

maiores que aqueles localizados, por exemplo, na Europa ou na América do Norte. A respeito 

destes desafios Flávia Piovesan assina o seguinte comentário: 

Isto significa que a região latino-americana tem um duplo desafio. Romper 

em definitivo com o legado da cultura autoritária ditatorial e consolidar o 

regime democrático, com o pleno respeito aos direitos humanos, amplamente 

considerados – direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Como reitera a Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993, há uma 

relação indissociável entre a democracia, direitos humanos e 

desenvolvimento. Ao processo de universalização dos direitos políticos, em 

decorrência da instalação de regimes democráticos, deve ser conjugado o 

processo de universalização dos direitos civis, sociais, econômicos e 

culturais. Em outras palavras, a densificação do regime democrático na 

região requer o enfrentamento do elevado padrão de violação aos direitos 

econômicos sociais e culturais, em face do alto grau de exclusão e 

desigualdade social, que compromete a vigência plena dos direitos humanos 

na região, sendo fator de instabilidade ao próprio regime democrático.
16

 

Em face dos desafios apresentados pela região, foi necessário o rememoramento 

                                                                                                                                                         
constitucional) temos a pressão dinâmica social e econômica, mas também os impulsos por parte do processo 

político, por mais que a própria política seja também regulada constitucionalmente. Uma sociedade fragilizada, 

com uma economia dependente e em crise, dificilmente assegura os pressupostos para que os direitos sociais 

previstos no texto constitucional tenham uma eficácia e efetividade em termos sequer próximos dos ideais.” 

(SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIEIRO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 184). 
15

 Em recente visita aos países da Bolívia e do Peru pude constatar pessoalmente a precariedade com que idosos 

e mulheres ainda são tratados naquelas sociedades. Os casos de violência e preconceitos com estas minorias 

lotam as páginas dos jornais mais populares. A única ação positiva que pude testemunhar em favor dessas 

minorias, foi alguns poucos cartazes em que se pregava a não agressão física a velhos e mulheres. 

Curiosamente, essas campanhas sempre eram estampadas com a grande esfinge do governante local numa 

evidente tentativa de transfigurar aqueles agentes políticos em grandes “pais da nação” e promotores do bem-

estar. A mensagem de promoção pessoal e eleitoral do caudilho me pareceu evidente em detrimento de 

qualquer outra. Entretanto, apesar desse esforço de marketing, via-se, do outro lado dos cartazes e outdoors, 

uma população ainda pobre e desprovida até mesmo do fornecimento de água potável. 
16

 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos, p. 44. 
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detalhado dos Direitos Humanos através da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica), assinada em 1969 e em vigor 

desde 1978, recebendo gradativa adesão dos países latino-americanos à medida que 

abandonavam seus regimes de exceção e estabilizavam suas instituições democráticas. 

A Convenção foi profícua em destacar que não só os direitos humanos clássicos 

deveriam ser respeitados, mas também todos os que apresentavam alguma derivação daqueles. 

Tal minúcia certamente se justifica diante do duplo desafio denunciado acima por Flávia 

Piovesan. Os governos teriam que aprender tardiamente o que parte do mundo já aceitava e 

praticava em suas sociedades, sendo necessário mostrar aos novos governos democráticos a 

importância de um conjunto sólido e correlato de direitos. Assim, por exemplo, naquela época, 

momento e local, além da necessidade de se esclarecer a existência de um direito humano à 

liberdade, também era necessário revelar que a liberdade não seria podada em face de prisão 

civil fundamentada em motivos meramente patrimoniais. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos assumiu o papel de norma doutrinadora, 

procurando minuciar um grande elenco de direitos que até então eram relegados ao 

esquecimento na área baixa dos trópicos americanos. Como consequência, a referida 

Convenção destacou-se por seu texto dialético e instrutório, como assegura Flávia Piovesan: 

Substancialmente, a Convenção Americana reconhece e assegura um 

catálogo de direitos civis e políticos similares ao previsto pelo Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos. No universo dos direitos 

destacam-se: o direito à personalidade jurídica; o direito à vida; o direito a 

não ser submetido à escravidão; o direito à liberdade; o direito a um 

julgamento justo; o direito à compensação em caso de erro judiciário; o 

direito à privacidade; o direito à liberdade de consciência e religião; o direito 

à liberdade de pensamento e expressão; o direito à resposta; o direito à 

liberdade de associação; o direito ao nome; o direito à nacionalidade; o 

direito à liberdade de movimento e residência; o direito de participar do 

governo, o direito à igualdade perante a lei; e o direito à proteção judicial.
17

 

A redemocratização latino-americana também teve outro importante efeito sobre as 

constituições daquela região. Os textos magnos passaram a permitir a influência de 

convenções e outros textos internacionais que propunham o aumento de proteção dos direitos 

fundamentais e a consequente necessidade de um Estado eficiente, capaz de atender as novas 

demandas democráticas
18

. Tal permissibilidade foi importante para o aceleramento da política 

                                                 
17

  PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos, p. 45. 
18

  Sobre o tema, cabe considerar que a existência de um regime democrático que depende intrinsecamente de 

uma nova administração pública verdadeiramente preocupada com a realização desse novo regime e que 

deverá se pautar por um alto grau de eficiência, tamanha são as necessidades sociais impostas pela realidade 
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protetiva interna, conforme explicita Fábio Konder Comparato: 

Aplica-se, a essas disposições novas, o princípio da prevalência dos direitos 

mais vantajosos para a pessoa humana; ou seja, na vigência simultânea de 

vários sistemas normativos – o nacional e o internacional – ou na de vários 

tratados internacionais, em matéria de direitos humanos, deve ser aplicado 

aquele que melhor protege o ser humano.
19

 

O Brasil, inserido na realidade da América Latina, experimentou quase duas décadas 

de regime ditatorial, só alcançando a redemocratização após um processo de abertura gradual 

iniciada nos idos de 1985 (neste processo de marchas e contramarchas a Convenção 

Americana de Direitos Humanos só viria a ser ratificada em 1992). Os novos tempos exigiam 

uma ruptura com a antiga ordem, sendo, portanto, necessário instituir uma nova Carta 

Constitucional que desse estrutura ao novo Estado democrático. Os reflexos da marcha dos 

direitos fundamentais iniciada no pós-guerra enfim se faria presente na nova legislação pátria. 

 2.3 O PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO E A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Com a necessidade de salvaguardar o patrimônio legal mínimo de cada cidadão, era 

necessário que cada nação assumisse responsabilidades pela efetivação dos direitos 

fundamentais. Assim, os diplomas constitucionais deixavam de lado um constitucionalismo 

formal, adotando uma expressão do constitucionalismo social, que já era ensaiado na 

Constituição Mexicana de 1917 e na de Weimar em 1919. 

Nesta situação de fatos, a migração de um Estado liberal focado nos aspectos 

econômicos, para um Estado social, preocupado com a promoção dos direitos do cidadão, era 

                                                                                                                                                         
democrática. Nestes termos, Bernardo Liksberg pondera: “A década de 80 é cenário, como já se indicou, de 

intensas lutas dos povos da região no sentido de fazer avançar processos democratizantes, bem como afiançar 

e consolidar as democracias existentes. Há uma consciência crescente, no quadro destas lutas, do papel-chave 

da administração pública no processo de desenvolvimento democrático. Por um lado, a máquina do Estado, 

um dos protagonistas centrais do desenvolvimento histórico da região, pode desempenhar papéis 

determinantes na criação de condições favoráveis à consolidação democrática, ou, pelo contrário, obstruí-la e 

debilitá-la. Por outro lado a capacidade do Estado democrático de produzir uma gestão eficiente foi tomada, 

repetidamente, como teste de sua própria legitimidade. Nesse sentido, o sistema democrático apresenta, 

potencialmente, condições estruturais que, do ponto de vista da moderna teoria organizacional, são altamente 

favoráveis à eficiência, do mesmo modo que as possibilidades de identificação, motivação, elaboração 

coletiva de decisões, informação aberta, deliberação, etc. Além de ser o sistema democrático o modelo com 

melhores possibilidades de enfrentar a crise, constituiu também o referencial apropriado para a estruturação 

da administração pública necessária. Trata-se, porém, de uma possibilidade latente. É necessário implementar, 

na prática, a partir dela, o trabalhoso, mas viável processo de construção de uma máquina pública de altos 

níveis de rendimento”. (KLIKSBERG, Bernardo. Como transformar o Estado para além de mitos e 

dogmas. Tradução de Florindo Villa Alvarez e Helena Ferreira. Brasília; ENAP, 1993, p. 27). 
19

  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6 ed. rev. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2008, p. 368. 
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exigência dos novos tempos. Neste sentido, são as palavras de Bobbio: “Como pude afirmar 

nas mais diversas ocasiões, a passagem do Estado liberal para o Estado Social é assinalada 

pela passagem de um direito com função predominantemente protetora-repressiva para um 

direito cada vez sempre mais promocional”
20

. 

No Brasil, a história constitucional vivia entre passos e contrapassos, demorando a 

perceber a mudança de rumos com o reconhecimento cada vez mais evidente dos direitos 

fundamentais. Assim, no período em que o mundo vivenciava sua Segunda Grande Guerra, o 

Brasil, apesar de se aliar às forças que combatiam o Eixo Nazista, tinha, na Constituição 

Federal de 1937, uma declaração legislativa de índole claramente fascista. Vivíamos uma 

antagônica “ditadura constitucional”
21

. A legislação magna era travestida de instrumento de 

legitimação de um programa de governo que severamente restringia as liberdades individuais 

ao menor sinal de ameaça à ditadura vigente. Ensaiava a adoção de direitos sociais
22

, mas 

arruinava suas melhores intenções ao cercear as liberdades individuais em nome do regime de 

exceção vigente: 

[...] se alguns direitos trabalhistas e um nacionalismo de opereta adornavam 

a Constituição, o importante era a coluna vertebral da Carta, o ultra-

autoritarismo [...] A “ditadura constitucional” ia aumentando a cada artigo, 

como se a necessidade de finalizar o texto desse ao constituinte solitário das 

Minas Gerais o direito de com a mão ainda mais pesada reprimir qualquer 

forma de liberdade. O artigo 170 dispunha que, durante “o Estado de 

emergência ou Estado de guerra, dos atos praticados em virtude deles não 

poderão conhecer os juízes e tribunais”. Mas a violência não parou por aí. O 

artigo seguinte determinava que na “vigência do Estado de guerra deixará de 

vigorar a Constituição nas partes indicadas pelo Presidente da República”. 

Ou seja, Vargas, o ditador, poderia suspender qualquer artigo da Constituição, 

independente de seu teor e tudo de forma absolutamente legal, 

                                                 
20

  BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2011, p. 126. 
21

  O professor Paulo Bonavides descortina as reais intenções daquele texto constitucional nos seguintes termos: 

“A Constituição de 1937, enfim, está na base do surgimento de uma burocracia estatal com pretensões 

legislativas, de um Poder Executivo centralizado e extremamente forte, de um legislativo pulverizado e 

convertido em Conselho Administrativo. Ela é o reflexo de uma corrente autoritária de pensamento que 

subjugou nossas melhores esperanças democráticas. E nos colocou ante o desafio de uma espantosa 

atualidade, agora que mais um período constituinte se encerra e que as conquistas alcançadas pelo novo texto 

devem ser defendidas com todos os recursos democráticos que dispusermos. A Constituição de 37 não 

respeitou nem mesmo seu próprio texto, concentrando direitos numa única pessoa (o Presidente). Ela foi o 

biombo de uma ditadura que sequer tinha preocupações com os disfarces.” (BONAVIDES, Paulo. História 

constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 333). 
22

  Ainda sobre este antagonismo da Constituição Federal de 1937 e da legislação que a acercava, no que se 

refere aos avanços na área dos direitos sociais, Boris Fausto escreveu: “Um dos aspectos mais coerentes do 

governo Vargas foi a política trabalhista. Entre 1930 e 1945 ela passou por várias fases, mas desde logo se 

apresentou como inovadora com relação ao período anterior. Teve por objetos principais reprimir os esforços 

organizatórios da classe trabalhadora urbana fora do controle do Estado e atraí-la para o apoio difuso do 

governo.” (FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 2. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006, 

p.  187). 
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constitucional.
23

 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1946, vigente no período pós-Grande Guerra, 

destacou-se pelo seu esforço em promover uma maior abertura democrática. O esforço gerou 

a constituição mais extensa que o país conheceu até então (desde então, a dialeticidade 

tornou-se uma tônica nos diplomas constitucionais brasileiros). Ficou patente, em seus 218 

artigos, o esforço em eliminar a nódoa da ditadura anterior. Assim, o diploma fez prever um 

sistema de direitos e garantias individuais que reconhecia a igualdade de todos perante a lei 

(art. 141 § 1º); a liberdade de manifestação de pensamento (art. 141 § 5º), sem censura, a não 

ser em espetáculos e diversões públicas; a inviolabilidade do sigilo de correspondência (art. 

141 § 6º); a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos religiosos (art. 141 § 

7º); a liberdade de associação para fins lícitos (art. 141 § 12º); a inviolabilidade da casa como 

asilo do indivíduo (art. 141 § 15º); a prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de 

autoridade competente (art. 141 § 20º) e a garantia ampla de defesa do acusado (art. 189, II), 

entre outros exemplos de garantias democráticas. 

A democracia da Carta Constitucional de 1946 só se manteve por 20 anos. Em 1964, 

teve início a mais severa e violenta ditadura que o país tomou conhecimento.  A Constituição 

de 1946 foi mantida virtualmente em vigor, mas as garantias constitucionais, tão valiosas 

àquele diploma, foram revogadas inicialmente por seis meses e, depois, de forma indefinida 

pelos sucessivos atos institucionais. O resultado do retalhamento só poderia beirar as raias do 

circense. Uma nova Constituição Federal foi analisada e votada em apenas 43 dias corridos. 

Estava revogado o sonho democrático. Em seu lugar, instalou-se a Constituição Federal de 

1967, que, em ritmo de parada militar, desfez todo o esforço democrático da Constituição de 

1946, acabando com as eleições diretas para presidente. De sua parte, o Poder Judiciário 

observou o desenrolar dos acontecimentos passivamente
24

, o Supremo Tribunal Federal viveu 

seus piores dias: 

                                                 
23

  VILLA, Marco Antônio. A história das constituições brasileiras. São Paulo: Leya, 2011, p. 73. 
24

  Dalmo de Abreu Dallari acusa a omissão do Poder Judiciário frente às ditaduras nacionais ao ponderar: “Um 

vizinho muito próximo do formalista é o juiz acomodado, o que afirma apolítico e entende que não é tarefa 

sua fazer indagações sobre a justiça, a legitimidade e os efeitos sociais da lei. Esse é, possivelmente, o caso 

da maioria dos juízes. Foram eles os que aceitaram passivamente e sem qualquer perturbação na consciência, 

os ‘atos institucionais’ impostos como leis superiores pelas ditaduras da América Latina em décadas recentes. 

São eles os que, em todo o mundo, aplicam sem reflexão, como se fosse indiscutivelmente normal , a ‘lei do 

governo’, sem importa-lhes de que governo, nem tampouco a justiça ou injustiça da imposição, desde que 

tenha uma aparência legal. Esse é o comportamento que mais frequentemente compromete o prestígio do 

Poder Judiciário, contribuindo muito para que ele seja visto como ‘uma forma legal de promover injustiças’, 

segundo palavras de Marcel Camus e James Baldwin. Também esses juízes são cúmplices, não tão 

inconscientes, da impunidade dos violadores dos direitos humanos.” (DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder 

dos juízes, São Paulo: Saraiva, São Paulo, 1996, p. 38). 
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Castelo Branco fez questão de visitar o STF. Tentava a todo o custo construir 

uma imagem de liberal, mesmo com as centenas de cassações, acusações de 

graves violações dos direitos humanos, medidas arbitrárias e as limitações 

das atribuições por meio do AI-2. Foi recebido com fidalguia pelos ministros. 

No discurso de recepção a Castelo, o presidente do Supremo disse “Todos 

sabemos que não é fácil harmonizar a ordem política com os programas e 

propósitos revolucionários. No fervilhar das paixões, nós, os juízes, nem 

sempre somos compreendidos”.
25

 

Com a abertura democrática gradual e com a publicação emocionada
26

 da nova Carta 

Constitucional de 1988, retomou-se a esperança da construção de um regime sensível ao 

garantimento dos direito individuais, buscando-se interiorizar e efetivar medidas protetivas 

que já eram tema recorrente nos tratados internacionais
27

. 

Apesar da nova ordem democrática, os obstáculos eram consideráveis. Como as 

décadas seguintes ensinariam, não se tratava tão somente de encerrar um capítulo da história 

brasileira para se abrir um novo tempo; a maior dificuldade, o que causava desconfiança, era 

se este momento democrático iria  criar raízes, iria se perpetuar. As desconfianças eram 

justificadas. Desde a Segunda Grande Guerra o Brasil vivia uma intermitência democrática.  A 

ditadura constitucional de Getúlio Vargas havia sido substituída pela Carta Constitucional de 

1946, que foi derrogada pela Constituição militarista de 1967 e agora se via, com justificada 

desconfiança, nascer a nova Constituição Federal de 1988.  Nesse panorama, seria necessário 

o amadurecimento das estruturas democráticas para que a ambição democrática fosse 

acreditada, espantando o temor do retrocesso histórico. 

  

                                                 
25

   VILLA, Marco Antônio. Op. cit., p. 144. 
26

  Este mestrando conserva na memória o momento que, quando criança, assistiu pela televisão um tremido e 

emocionado Ulisses Guimarães promulgar a Constituição de 1988. 
27

   Dalmo de Abreu Dallari pondera que apesar da proteção erigida internacionalmente, a eficiência da proteção 

dos direitos fundamentais depende da nacionalização do sistema protetivo que, no seu entender, teria mais 

chances de alcançar os índices de efetividade desejáveis. Vejamos: “Nas sociedades democráticas modernas, 

submetidas ao império do direito, a proteção dos direitos humanos no caso de grave ameaça, como também o 

castigo dos responsáveis por toda a ofensa a esses direitos, é tarefa que incumbe ao Poder Judiciário de cada 

estado. A proteção por tribunais internacionais é um ideal que ainda está longe de sua realização. Por isso é 

necessário, e é algo que se pode fazer paralelamente e com efeitos imediatos, aperfeiçoar as justiças nacionais. 

(DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., p. 36). 
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2.4 OS AVANÇOS DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 

A Carta Constitucional de 1988 veio dar sequência à conturbada história legislativa 

brasileira que oscilava entre a severidade das ditaduras e a incerteza de regimes democráticos. 

O Brasil, como muitos países da América Latina, aos olhos da comunidade internacional era 

posto no rol das “repúblicas das bananas”, países tropicais caracterizados pelos desmandos, 

incertezas e instabilidades de seus governos
28

. 

Entretanto, o momento histórico reservava a necessária mudança de posturas. Quando 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, o movimento internacional pela atenção dos 

direitos humanos já estava consolidado
29

, o que permitia que aquela Constituição Federal, 

naquele singular momento histórico, pudesse construir nos seus incisos e nos seus artigos, os 

direitos e garantias que construiriam um considerável patrimônio jurídico, alargando o campo 

de direitos e garantias fundamentais. Neste sentido é a manifestação de Flávia Piovesan: 

A carta de 1988 institucionaliza a instauração de um regime político 

democrático no Brasil. Introduz também indiscutível avanço na consolidação 

legislativa das garantias e direitos fundamentais e na proteção de setores 

vulneráveis da sociedade brasileira. A partir dela, os direitos humanos 

ganham relevo extraordinário, situando-se a Carta de 1988 como o 

documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos 

jamais adotados no Brasil.
30

 

A Constituição de 1988, em seu laudatício texto, notabiliza-se por sua atenção aos 

direitos fundamentais, especialmente os de origem clássica, tais como: a defesa da liberdade, 

a dignidade da pessoa humana e a erradicação da pobreza. Estes direitos humanos mais 

tradicionais convivem, no novo texto constitucional, com o direito de origem mais recente, 

como a garantia dos direitos econômicos, dos direitos ambientais e dos direitos culturais
31

, 

                                                 
28

  República das Bananas é um termo pejorativo que faz referência a um Estado, geralmente latino-americano, 

politicamente instável, dependente de uma economia primária, comandado por um governo rico, corrupto, 

elitista e oligárquico. Enfim, é um termo que vem sendo utilizado desde o início do século XX para 

caracterizar países em situações caóticas em matéria econômica ou social. Em um primeiro momento, foram 

apontadas como “Repúblicas das Bananas” Guatemala e Honduras, pois a origem da expressão descrevia 

com perfeição a realidade daqueles dois países no fim do século XIX e início do XX. Posteriormente, o nome 

foi sendo aplicado a todo país à beira do caos político ou econômico e com governos inoperantes e despóticos. 

SANTIAGO, Emerson. República das bananas. Disponível em: < 

http://www.infoescola.com/geografia/republica-das-bananas/>, acesso em: 6 fev. 2013. 
29

  Como visto em tópico anterior, a Convenção Americana de Direitos Humanos já se fazia presente como 

instrumento de pressão positiva, exigindo a obediência aos direitos humanos e desestimulando, por 

consequência, o retorno de regimes de exceção. 
30

  PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 80. 
31

  O Professor Artur Cortez Bonifácio assim explica o alargamento dos textos constitucionais contemporâneos: 

“No quadro normativo das Constituições contemporâneas, ganha corpo a abertura a um leque bem mais amplo 

de matérias, algumas até mesmo de natureza não constitucional, mas que, garantidas pela unidade formal da 

Constituição, assumem um caráter de estabilidade inalcançável, se de lei ordinária se tratasse. No caso 
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culminando com a tutela dos direitos difusos e coletivos. A nova ordem não só se ocupa em 

rememorar os tradicionais direitos individuais, como também acusa a proteção de novos 

sujeitos de direitos, ou seja, à coletividade. 

Além dos direitos fundamentais, a Carta Constitucional de 1988 se preocupou em criar 

mecanismos de efetivação. As garantias constitucionais foram redigidas com este propósito, 

isto é, assegurar que o direito constitucionalmente previsto fosse acionável pelos interessados, 

havendo inércia ou insuficiência de atuação governamental.  Nesse sentido, garantias 

processuais, como o mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas 

data
32,33

,
 
alargaram o acesso ao Poder Judiciário no que concerne à temática de atendimento 

de direitos fundamentais. Doutra ponta, a previsão de gastos orçamentários mínimos na área 

de educação e saúde promove a realização obrigatória de iniciativas e melhorias nessas áreas 

sociais. 

Neste momento é importante destacar o papel dessas iniciativas públicas no 

garantimento dos direitos fundamentais. Apenas o mantimento de ações coordenadas de 

promoção social pode significar uma continuidade institucional em um país onde a 

inconstância democrática era uma rotina histórica. O novo Estado democrático exigia, assim, 

“gastos públicos que são submetidos a uma implementação gradual, esta impulsionada por 

ações do Poder Público em benefício da coletividade”
34

. É patente que sem a atuação 

coordenada de Estado e sociedade a democracia e, portanto, alguns direitos humanos 

                                                                                                                                                         
brasileiro, direitos econômicos, culturais, de natureza orçamentária e tributária, relação entre administração e 

administrado, tutela de interesses difusos e coletivos, normas relativas ao processo constitucional e, em meio a 

tais, mecanismos de sindicância de constitucionalidade, garantem a sua estabilidade e municiam as funções do 

Estado nessa direção, sendo, não raro, a atuação da justiça constitucional.” BONIFÁCIO, Artur Cortez. 

Normatividade e concretização: a legalidade constitucional. In: O novo constitucionalismo na era pós-

positivista: homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 213. 
32

  Merece destaque a institucionalização do habeas data pelo fato de essa garantia representar o pungente desejo 

de ruptura com a ditadura militar que antecedeu o regime democrático de 1988. Sabia-se que naqueles dias de 

chumbo a colheita e o armazenamento de informações pessoais eram usados para acusações infundadas pelo 

órgão de repressão. O habeas data teve a missão de impedir que tal arbitrariedade se repetisse, permitindo 

que qualquer cidadão tivesse acesso ao banco de dados de natureza pública, podendo corrigir ou questionar a 

inserção de informações próprias naquele registro. Com o habeas data o cidadão tem acesso à fiscalização a 

respeito do que o Estado pensa e registra sobre ele. 
33

   Ainda sobre o habeas data e outras iniciativas da Constituição de 1988. “A Constituição de 1988 refletiu o 

avanço ocorrido no país na área da extensão dos direitos sociais e políticos do cidadão em geral e das 

chamadas minorias, se incluindo os índios. Cuidou também de outras medidas inovadoras, como a criação do 

habeas data, que assegura às pessoas o direito de obter dados de seu interesse constantes dos arquivos de 

entidades governamentais, bem como a previsão de um código de defesa do consumidor.” (FAUSTO, Boris. 

Op. cit., p. 289). 
34

  BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Controle jurisdicional de políticas públicas: parâmetros objetivos e 

tutela coletiva. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris. 2008, p. 22. 
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simplesmente não se realizariam
35

. 

2.5 DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESTABILIDADE DEMOCRÁTICA 

Na América Latina, como na maior parte do mundo, o surgimento e o 

desenvolvimento dos direitos fundamentais foram acompanhados do fortalecimento das 

instituições democráticas. Apesar de um tumultuado desenvolvimento, vez que sua conquista 

foi muitas vezes escrita a ferro e fogo, o avanço dos direitos fundamentais tem alcançado 

grande desenvolvimento, de modo que o patrimônio jurídico mínimo tem se expandido 

enormemente. 

Como se sabe, a conquista inicial dos direitos e liberdades clássicos foi acompanhada 

da aquisição de direitos sociais, seguindo-se do surgimento dos direitos de ordem coletivas. 

Tais direitos alcançam novas fronteiras ao serem ampliados às áreas de tecnologia, de defesa 

do patrimônio genético, entre outros. 

Nessa marcha incessante, não surpreende a notícia de que na Finlândia, desde julho de 

2010, o Estado, através de verdadeira política pública, resolveu garantir a cada cidadão o 

direito de conexão à internet de alta velocidade, fato que se assemelha à conduta adotada pelo 

Estado brasileiro em realizar programa governamental que irá garantir conexão à rede 

mundial de computadores a preços módicos, além da criação de uma “bolsa celular”, que visa 

conceder um aparelho de telefonia móvel a cada integrante das classes menos favorecidas. 

Esse pungente avanço, percebido principalmente nos países mais desenvolvidos, não 

significa que a realização dos direitos fundamentais tenha alcançado uma concretização 

mundial e uniforme. Em verdade, em muitos ordenamentos os direitos à liberdade e à saúde 

são tratados com visível descaso, não tendo seus cidadãos conhecimento das liberdades 

básicas. 

Essa contradição se faz presente também em território brasileiro que, gigante pela 

própria natureza, coleciona disparidades entre seus estados, de modo que a subnutrição e a 

marginalização ainda são correntes em algumas localidades, enquanto outras regiões se 

destacam pelo alto desenvolvimento social, a exemplo dos países desenvolvidos. 

A omissão e descuido na realização de direitos fundamentais representa verdadeiro 

atentado ao regime democrático, visto que não se admite democracia sem garantia de 
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  CLÈVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista de Direito Constitucional 

e Internacional nº 54, ano 14. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 34. 
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realização dos direitos fundamentais e principalmente sem acesso ao aparato judiciário
36

.  

Assim, a Constituição Federal passa a representar o papel de instrumentalizar as ações estatais 

na obtenção desses fins
37

. 

O raciocínio para tal reflexão é de fácil visualização: a democracia erige-se perante o 

direito de eleição dos representantes do povo, através do mecanismo do sufrágio; a eleição de 

representantes é feita no intuito de escolher aqueles que melhor representam a vontade 

popular que reunirão esforços para alcançar o bem comum, facilmente traduzido no 

asseguramento dos direitos fundamentais. 

Em resumo, a eleição dos representantes significa, em ordem imediata, a realização do 

bem-estar social e dos direitos fundamentais. Doutra ponta, o garantismo dos direitos 

fundamentais, além de ser um elemento de legitimação dos representantes do povo, é um 

índice que se traduz na estabilidade do Estado e de sua integração. Tal correlação é facilmente 

verificada. As nações que descuidam do zelo e do trato dos direitos fundamentais 

invariavelmente estão mergulhadas em algum regime de exceção, em que o autoritarismo do 

chefe do executivo e a propagação da corrupção são uma constante. Como consequência, 

vivenciam uma estabilidade social precária, muitas vezes mantida por forças militares e 

polícias que contêm, a todo custo, uma população insatisfeita com os rumos adotados pelos 

seus representantes. O perigo de uma revolução é frequente nessas nações. 

A própria Revolução Francesa, berço da declaração dos direitos do homem, teve por 

estopim uma grave crise social traduzida na condição de miserabilidade de sua população. De 

fato, com o aumento do preço do trigo (base da alimentação popular) e consequente 

encarecimento do pão, aliado à tributação excessiva, a população experimentava grande 

penúria que era agravada pela indiferença do monarca que, inexperiente e despreparado, 

mantinha gastos expressivos na sustentação do esplendor da realeza enquanto financiava 

conflitos bélicos que drenam as finanças públicas. 

A falta de condições mínimas de subsistência causou grande instabilidade institucional, 

                                                 
36

  Mádson Ottoni alerta que a falta de acesso ao poder judiciário, em casos extremos, poderia causar levantes 

armados e ameaçadores da ordem democrática.  Nestes termos é válida a seguinte citação literal: “Diante 

deste cenário, o acesso à justiça encontra inegável fundamentabilidade social, haja vista que é imprescindível 

ao pleno exercício da cidadania e ao equilíbrio constitucional do país. Caso fosse obstado ou dificultado o 

acesso à justiça, O Estado Constitucional de Direito sucumbiria ao arbítrio, somente restando à sociedade o 

caminho da reação armada, com a quebra da ordem constitucional.” (RODRIGUES, Mádson Ottoni de 

Almeida. A legitimidade da jurisdição de primeiro grau na concretização dos direitos fundamentais: 

proposta de um novo modelo jurídico-administrativo para o segundo grau de jurisdição. Natal, RN: 2009. 197 

f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2009, p. 31). 
37

  MOUSINHO, Ileana Neiva. A ação civil pública com pedido de implementação de políticas públicas. Revista 

do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Natal, 2007, p. 62. 
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de modo que a população, inflada pelos representantes do Iluminismo, resolveu depor os 

representantes máximos da monarquia (Rei Luís Augusto de Bourbon e Rainha Maria 

Antonieta Josefa Joana de Habsburgo-Lorena), que acabaram por ser guilhotinados após anos 

de encarceramento. 

De toda ordem, foi necessário que a população francesa fosse desprovida de seus 

mínimos direitos para poder gerar um levante, que acabou por construir a declaração que 

orienta até hoje a criação e manutenção dos direitos fundamentais modernos. 

No Brasil, assim como em qualquer lugar deste conturbado mundo, a falta de 

atendimento das demandas sociais invariavelmente se traduziu em desordem pública, em 

ameaça à democracia e às suas instituições. Nesse aspecto, é importante concluir que o 

cangaço e a Guerra de Canudos foram distúrbios sociais originados na falta de assistência 

estatal à população, nos meados do século XIX e início do século XX. No caso do primeiro, o 

movimento, na sua fase inicial
38

, originou-se da seca inclemente que atingia o nordeste 

brasileiro, sem que a administração federal tomasse medidas eficazes de assistência social, 

restando a bandos armados assaltar trens de mantimentos e desaguando no banditismo puro e 

simples. Já no caso da Guerra de Canudos, uma mistura de misticismo religioso e desespero 

diante da seca fizeram milhares de pessoas, seguindo os passos de Antônio Conselheiro, 

fundarem uma sociedade alternativa em que esperavam obter a assistência que o Estado não o 

garantia.
39

 O resultado de ambos os movimentos sociais foram combates armados, destruição 

e morte em uma sociedade ocidentalizada, mas afastada da preservação dos direitos 

fundamentais, especialmente nas suas regiões mais distantes do centro de poder. 

Assim, é certo que a não realização de políticas sociais pela administração pública 

provoca a marginalização dos setores sociais mais frágeis, desestabilizando a paz e a 

harmonia social. Esses pontos de instabilidade podem resultar em situações de grande 

convulsão social e conflito, situação de todo indesejável em uma democracia que se esforça, 

dia a dia, para se legitimar 
40

. 

                                                 
38

  O cangaço teve, durante sua existência, várias facetas. Muito embora tenha se originado de situações 

falimentares, também teve nuances de banditismo. 
39

  O escritor Peruano Mário Vargas Llosa ao descrever os acontecimentos que cercaram Guerra de Canudos 

assim se expressou “Durante a seca de 1877, nos meses de fome e epidemias que mataram a metade dos 

homens e animais da região, o Conselheiro não peregrinava mais sozinho. Ia acompanhado, ou melhor, 

seguido (nem parecia notar a esteira humana que prolongava suas pegadas) por homens e mulheres que, 

alguns tocados na alma pelos seus conselhos, outros por curiosidade ou simples inércia, abandonavam tudo o 

que tinham para ir atrás dele”. (VARGAS LLOSA, Mario. A guerra do fim do mundo. Trad. Paulina Wacht 

e Ari Roitman. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, p. 33). 
40

  “A postura omissiva do Estado na implementação dos direitos sociais, na prestação de serviços públicos 

essenciais, na execução de obras públicas de interesse social, no exercício do poder de polícia, enfim na 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMETAIS 

3.1 A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO E FINALIDADES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Numa apressada revisão do que já foi ponderado, temos que a mudança de postura 

assumida pelo Estado social, principalmente após a obrigatória reflexão sobre a Segunda 

Grande Guerra, exigiu a reavaliação da Constituição e demais normas. A Constituição 

Nacional erigiu-se como norma jurídica superior, da qual se irradiam princípios que regem as 

legislações inferiores, possuindo seus artigos comandos cogentes e não mais meros postulados 

retóricos. Iniciava-se a marcha de um (neo) constitucionalismo que perdura até a atualidade e 

se afirma na necessidade de concretude dos direitos fundamentais. Neste sentido, Marcus 

Aurélio: 

O esforço atual, pois é, compatibilizar as noções de normatividade, 

superioridade e centralidade da Constituição (traços metodológico-formais) 

com o objetivo de dar concreção aos fins, metas e objetivos incorporados 

pela Carta Magna (aspecto material). Do conjunto destas nuances, é possível 

perceber nitidamente a grande missão do neoconstitucionalismo: resguardar 

o espaço constitucional, efetivando valores e opções políticas protegidos 

pela Lei Maior, ainda que para isso tenha que ponderar princípios 

constitucionais em conflito e reafirmar o caráter de norma jurídica 

hierarquicamente superior da Constituição, além de sua centralidade no 

sistema jurídico. [...] A grande verdade é que o constitucionalismo de nossa 

época clama por concreção, pela passagem do teórico ao prático, enfim pela 

real efetividade das normas constitucionais, ainda que dependam de políticas 

públicas.
41

 

 As constituições – inclusive a brasileira, promulgada em 1988 –, ciosas de sua missão, 

passaram não só à regra os direitos fundamentais clássicos como também toda uma nova 

geração de direitos voltados à coletividade
42,43

. Tal fenômeno provocou a dialeticidade de seus 

                                                                                                                                                         
proteção dos bens relevantes da sociedade é causa certa da eclosão de “conflituosidade social” (SABELLA, 

1985, p.70), na medida em que os destinatários das prestações estatais positivas, p.ex., no campo da saúde, da 

educação, do trabalho, do urbanismo, do saneamento básico, da infância e juventude, do atendimento aos 

portadores de deficiência, da assistência social, do consumidor, do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado etc., veem-se marginalizados e privados de bens e ações aos quais, em tese, perante a ordem 

jurídica, teriam direito. (GOMES, Luiz Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão 

administrativa: o controle da omissão Estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2003, p. 18\19) 
41

  BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Op. cit., p. 42, 47. 
42

 “Embora não se desconheça o valor de avançar no reconhecimento de um mínimo necessário e indispensável à 

dignidade da pessoa humana, que possa ser, desde logo, sindicável, não se pode deixar de alertar que é 

preciso ter a precaução de não centrar atenções apenas no reconhecimento deste mínimo diretamente exigível 

como direito subjetivo, pois nem todos os direitos fundamentais podem ser tutelados individualmente.” 

(BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Op. cit., p, 23). 
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textos na tentativa de abarcar o patrimônio jurídico importante e de garantir a realização dos 

direitos fundamentais, aumentando seu volume e originando um sistema de garantias que, 

dentre outras consequências, obrigaram a tomada de iniciativas pela administração pública, 

responsável, em primeira ordem, pela efetivação dos direitos humanos. Esta é a reflexão de 

Ricardo Torres: 

A responsabilidade primária pela observância dos direitos humanos recai nos 

Estados, e os próprios tratados de direitos humanos atribuem importantes 

funções de proteção aos órgãos dos Estados. Ao ratificarem tais tratados os 

Estados Partes contraem a obrigação geral de adequar seu ordenamento 

jurídico interno à normativa internacional de proteção.
44

 

 Na América Latina, a expansão deste verdadeiro neoconstitucionalismo teve sua 

marcha evidenciada nos anos 80, momento em que se deu vários movimentos de 

democratização e renovação constitucionais
45

.
 
No Brasil, o nível de detalhamento foi muito 

significativo. A Constituição Federal de 1988, de tão minuciosa é a mais longa de todas já 

escritas, contendo 250 artigos e mais de 70 disposições transitórias
46

. Tal envergadura, repita-

se, se deve, em parte, à construção do necessário sistema de Direitos e Garantias 

Fundamentais, que visa, dentre outros objetivos, afastar a tradição autoritarista existente nas 

ditaduras que pontuaram o passado histórico brasileiro. 

É importante refletir que a dialética das constituições federais, antes de ser um 

fenômeno indesejável, tornou-se uma necessidade diante da complexidade que assumiu a 

existência humana. Com efeito, com o passar dos séculos cada vez mais necessidades e 

direitos foram agregados à proteção constitucional, buscando-se o bem-estar individual e 

social. 

 Para melhor visualizar esta realidade, podemos imaginar o cidadão médio do início do 

século passado em comparação com as necessidades do homem médio dos tempos atuais. Nos 

idos de 1900, o cidadão brasileiro habitava um país com baixa criminalidade, com sistema de 

saúde pública razoável e educação pública digna. Nessa antiga realidade, a necessidade de 

                                                                                                                                                         
43

 “Acrescente-se que a Constituição de 1988 prevê, além dos direitos individuais, os direitos coletivos e difusos 

– aqueles pertinentes a determinada classe ou categoria social e estes pertinentes a todos e a cada um. Neste 

sentido, a Carta de 1988, no mesmo tempo que consolida a extensão de titularidade de direitos, acenando 

para a existência de novos sujeitos de direitos, também consolida, por meio da ampliação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais.” (PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 91). 
44

  TORRES, Ricardo Teoria dos Direitos fundamentais, Rio de Janeiro: Ed Renovar. 1994, p. 77. 
45

  “A transição do regime militar para a democracia insere-se em um contexto mais amplo, abrangendo quase 

todos os países da América do Sul. O Brasil saiu na frente, com relação a seus vizinhos mais importantes. A 

ditadura argentina caiu bruscamente em 1983, como consequência da desastrosa guerra das Malvinas. O fim 

do regime de Pinochet ocorreria em 1987-1988.” (FAUSTO, Boris. Op. cit., p. 289). 
46

  VILLA, Marco Antônio. Op. cit., p. 115. 
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criação de planos de restauração de Direitos Fundamentais não era tratada como tema de 

grande urgência, afinal poucas eram as áreas sociais que colecionavam déficits. Dessa forma, 

as disposições constitucionais eram mais sucintas, não só em face da realidade vivenciada 

como também do espírito liberal que ainda impregnava a atuação do Estado. 

Na virada do século, a realidade havia se transformado. Sistema de saúde e educação 

público foi relegado às páginas da ficção. Ao colapso nas áreas essenciais se somaram a 

necessidade de defesa de outras áreas sensíveis criadas com o avanço da consciência 

coletivista. Assim, por exemplo, o meio ambiente, antes esquecido das intenções legislativas, 

tornou-se objeto sensível à proteção estatal. 

Com o aumento das necessidades sociais, a legislação infraconstitucional também 

experimentou um crescimento exponencial de seu conteúdo. Assim como aconteceu com o 

texto constitucional, a legislação inferior também iniciou sua escalada de preocupação com o 

garantimento, com a efetivação e com a efetividade dos novos direitos sociais. Nesse sentido, 

a produção legislativa passou a regular crescentemente as ações positivas estatais e traduzidas, 

por exemplo, na obrigatoriedade de prestação segura e eficiente de serviços públicos que 

servissem a satisfação de necessidades mediatas e imediatas da população
47

. 

Devido sua complexidade, o garantimento dos direitos sociais exige a tomada de 

decisões elencadas em um processo em que a sucessão de atos interligados se faz necessária.  

A organização ordenada de medidas e ações compõe a definição mínima do conceito de 

“políticas públicas”. Nesse sentido, expõe Juliana Maia Daniel: 

Como se percebe, o conceito de políticas públicas pressupõe modelos de 

ações, programas, ou atividades públicas, evidenciando o comprometimento 

de todas as funções do Estado com a realização das metas de efetivação dos 

direitos fundamentais previstos na “Carta Constitucional”.
48

 

Ainda colaborando com a conceituação de políticas públicas, Eurico Ferraresi 

compilou a impressão de vários doutrinadores sobre o tema, emergindo a seguinte coleção de 

entendimentos: 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, política pública é o conjunto de atos 

unificados por um fio condutor que os une ao objetivo comum de 

empreender ou prosseguir um dado projeto governamental para o País. 

                                                 
47

   Nesta esteira, foram criadas as Agências Reguladoras que têm por missão assegurar que os serviços sejam 

prestados de forma adequada, ainda quando terceirizados pelo Estado e, portanto, gerenciados pela iniciativa 

privada. 
48

  DANIEL, Juliana Maia. Discricionariedade Administrativa em Matéria de Políticas Públicas. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. (Org.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2011, p. 114. 
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Sérgio Resende de Barros define políticas públicas como diretrizes de 

interesse público que enformam programas de ação governamental segundo 

objetivos a serem alcançados e que, para esse fim condicionam a conduta 

dos agentes estatais. Por sua vez, Rodolfo de Camargo Mancuso assevera 

que política pública pode ser considerada como a conduta comissiva ou 

omissiva da Administração Pública, em sentido largo, voltada à consecução 

de programa ou meta previsto em norma constitucional ou legal, sujeitando-

se ao controle jurisdicional amplo e exauriente, especialmente no tocante à 

eficiência dos meios empregados e à avaliação dos resultados alcançados. 

Paulo Roberto Barbosa Ramos assenta que políticas públicas são 

instrumentos imprescindíveis para que os objetivos traçados pela 

Constituição de 1988 sejam efetivamente cumpridos, cabendo ao Ministério 

Público utilizar os instrumentos jurídicos dos quais dispõe para vê-las 

implementadas, garantindo, com isso, o desenvolvimento e a democracia, 

pressupostos de uma sociedade livre, justa e solidária.
49

 

Dos conceitos colecionados acima podemos avaliar que as políticas públicas assumem 

o papel de planos de ação e que se exteriorizam das mais diversas formas
50

, tendo por objetivo 

a realização de direitos fundamentais e provocando alteração das relações existentes
51

. 

Ocupam-se em traçar o destino do orçamento público, localizando a aplicação de verbas, a 

criação de órgãos e a geração de cargos públicos, todos voltados à realização de uma ação de 

bem-estar social, causando, por consequência, a efetivação dos direitos fundamentais. 

As políticas públicas demandam obrigatoriamente a coordenação de ações entre 

poderes. Caberá ao Legislativo a definição inicial das ações e metas a serem alcançadas, 

cabendo ao Executivo se valer das previsões legais, organizando seu orçamento no sentido de 

implementar as ações imaginadas pelo legislador.
52

 

Na obtenção de resultados, toda a organização de políticas públicas deve ser voltada 

para a eficiência. Não é por acidente que a Emenda Constitucional n.º 45 destacou como 

princípio da administração a eficiência de suas ações em qualquer plano de atuação. Essa 

necessidade de eficiência, de avanço nas áreas sociais através da implementação de políticas 

públicas é demonstrada pelo doutrinador potiguar Marcos Aurélio de Freitas Barros: 

Muitos direitos fundamentais somente se efetivam, mesmo que à luz de 

parâmetros jurídico-constitucionais, através do exercício da atividade 

política, sobretudo mediante o desenvolvimento de políticas públicas. Estão 

estritamente ligados à atividade promocional do Estado. Prova maior disso é 

                                                 
49

   FERRARESI, Eurico. Discricionariedade Administrativa em Matéria de Políticas Públicas. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. (Org.). Op. cit., p. 491. 
50

   BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 257. 
51

  PEREIRA JÚNIOR, Marcus Vinícius. Orçamento e políticas públicas infantojuvenis: fixação de planos 

ideais de atuação para os atores do sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012, p. 56-57.  
52

  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Políticas públicas e pretensões judiciais determinativas. In: 

Políticas públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 111-112. 
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a atual Constituição brasileira, que se reporta, por exemplo, à necessidade de 

promover o direito de todos à educação (art. 205). E o verbo promover, no 

léxico, significa fazer avançar ou trabalhar a favor de, o que permite concluir 

que, normalmente, tais direitos são concretizados através de avanços 

progressivos. Outras vezes, faz referência ao desenvolvimento de políticas.
53

 

Nesse aspecto, não devemos esquecer que as políticas públicas demandam, na maioria 

das vezes, custo financeiro considerável. Seguramente, a maior parte do orçamento público 

está voltada para a realização de programas sociais com benefícios direcionados à população, 

principalmente àquela parcela mais carente e, portanto, ainda marginalizada. 

Nos últimos anos, o Brasil tem experimentado a realização de um grande número de 

ações com foco na erradicação da pobreza e de outros problemas sociais históricos. Como 

exemplo dessas medidas, temos a instituição do Programa Bolsa Família, que garante o 

pagamento de uma pequena soma de dinheiro às famílias mais carentes, em face da existência 

de filhos menores e também de auxílio financeiro às famílias de poucas posses que mantêm 

sua filiação regularmente matriculada em instituição de ensino. 

Esses grandes investimentos, não só financeiros como de esperança na recuperação 

social de parcela da sociedade, acabam por traduzir quais a prioridades de um governo
54

 e 

quais os valores mais caros a uma sociedade e a seus governantes
55

. A síntese dessa 

constatação é obtida na lição de Marta M. Assumpção Rodrigues: 

Também o interesse do público pelo estudo das políticas públicas vem 

crescendo por diversas razões. A primeira deve-se ao fato de que essas 

políticas afetam em diversos aspectos a nossa vida cotidiana. Afinal, elas 

extraem dinheiro da sociedade pelos tributos pagos pelos cidadãos, regulam 

comportamentos e conflitos, organizam burocracias e mercados, e distribuem 

benefícios e uma variedade de serviços à população. A segunda razão diz 

                                                 
53

  BARROS, Marcus Aurélio de Freitas.  Op. cit., p. 23. 
54

  “As políticas públicas devem ser vistas também como processo ou conjunto de processos que culmina na 

escolha racional e coletiva de prioridades, para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo direito 

[...] a temática das políticas públicas, como processo de formação do interesse público, está ligada à questão 

da discricionariedade do administrador, [...] a escolha de diretrizes da política, os objetivos de determinado 

programa não são simples princípios de ação, mas são os vetores para a implementação concreta de certas 

formas de agir do Poder Público, que levarão a resultados desejados. (BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. cit., p. 

264, 265, 267). 
55

  A história brasileira é rica em exemplos de como a eleição de prioridades nos gastos públicos espelham o 

momento político e histórico da sociedade e do governo vigente. Nos idos de 9 de novembro de 1889, a 

monarquia brasileira, fechando os olhos para a multidão de escravos libertos e miseráveis e para a grande 

seca que se abatia no Nordeste realizou o grande baile da Ilha Fiscal, desnudando a preferência daqueles 

governantes que, apesar de protestos, optaram por patrocinar o suntuoso em detrimento das necessidades 

estatais mais urgentes. “Os jornais não pouparam o ministério de Ouro Preto, que patrocinara o baile, ou a 

família imperial. Gastara-se uma fortuna enquanto a seca do Nordeste matava de fome. Foram 12 mil 

garrafas de vinho e duzentas caixas de champanhe, mais presuntos, macucos, pavões, perus, camarões, 

cabritos, galantinas, aspargos, pudins, fios de ovos e sorvetes. Tudo operado por 48 cozinheiros, sessenta 

trinchadores e 150 garçons.” (DEL PRIORE, Mary. O Príncipe Maldito. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, p. 

171). 
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respeito ao fato de que a busca por explicações sobre que motivos 

determinadas políticas públicas são adotadas (e não outras), por que o 

Governo está agindo de uma forma (e não de outra), ou mesmo porque o 

Governo não está agindo de nenhuma forma com respeito a um determinado 

problema pode nos ajudar a compreender melhor não só a sociedade em que 

vivemos, mas também as causas e consequências das decisões políticas.
56

 

Direcionando investimentos públicos de grande monta, as políticas públicas assumem 

o papel de principal instrumento realizador dos direitos fundamentais, o que torna seu estudo 

obrigatório para aqueles que querem entender a realização e construção de um Estado 

democrático, como escreve o magistrado potiguar Marcus Vinicius Pereira Júnior: 

[...] surge uma necessidade cada vez mais premente de estudar o tema 

políticas públicas, em razão de seu caráter instrumental concretizador das 

escolhas públicas ou mesmo com o escopo de buscar meios concretizadores 

da vontade do povo, ressaltando que a primeira forma de garantir a 

efetivação dos direitos fundamentais é através de seu conhecimento.
57

 

Como toda ação administrativa de efeitos sociais, as políticas públicas demandam 

operadores que realizem as atividades necessárias ao alcance de seus resultados. Nesse 

aspecto, é necessário, para compreensão do fenômeno, o estudo da ação de cada ator 

responsável pelo movimento dessas iniciativas. 

 3.2 ATORES NECESSÁRIOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Uma apreciação apressada dos programas constitucionais pode gerar a falsa 

constatação de que a realização dos direitos fundamentais, através da implementação de 

políticas públicas, seria monopólio do Poder Executivo, cabendo apenas a este o comando das 

ações de efetivação material dos direitos fundamentais. Entretanto, diante da complexidade 

envolvida na sua realização, programas de efetivação dos direitos fundamentais não devem 

ser vistos como monopólio do Poder Executivo. Como se verá no desenvolvimento do 

presente tópico, o aparato estatal é apenas um dos personagens que demandam a realização de 

políticas públicas. A sociedade civil e outros atores também exercem participação importante 

na realização de ações voltadas ao bem-estar social. 

Analisando a origem e tipos de agrupamentos, esses atores podem ser classificados em 

atores individuais e coletivos, em atores públicos e privados 
58

. Como atores privados 

individuais e coletivos podemos destacar todos aqueles indivíduos ou instituições privadas 
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  RODRIGUES, Marta. M. Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2010 (Folha Explica). 
57

  PEREIRA JÚNIOR, Marcus Vinícius. Op. cit., p. 74. 
58

  RODRIGUES, Marta M. A. Op. cit., p. 21. 
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que, de alguma forma e em algum grau, provoquem a máquina estatal na realização de suas 

ações sociais. Neste elenco, por exemplo, encontram-se as organizações não governamentais 

que realizam campanhas para a votação de projetos de lei, a imprensa que cobre e exige a 

tomada de posições do administrador em situações específicas, o cidadão, o trabalhador, o 

estudante que dirige petições às secretarias públicas. 

Os atores públicos, por sua vez, são aqueles que têm o poder de mando, o poder de 

decidir sobre a realização ou não das políticas públicas. Entre estes se destacam os gestores 

públicos em geral, os juízes, os parlamentares, os membros do Poder Executivo, entre outros. 

Na definição desses atores, é importante destacar a mudança na interação entre os 

poderes constitucionais. Com a complexidade assumida pelo papel do Estado, a antiga 

concepção de independência funcional dos poderes deu lugar a uma nova relação colaborativa. 

Vejamos: 

Surge, assim, a necessidade de um redesenho das instituições estatais, que 

devem buscar, no exercício de suas funções constitucionalmente 

estabelecidas, concretizar os direitos fundamentais, devendo inclusive haver 

uma mudança de pensamento, com uma releitura da ideia de separação dos 

poderes.
59

 

Nesse aspecto, coube ao Poder Judiciário a redefinição de seu papel. A posição, antes 

passiva, deu ligar a interpretação das normas constitucionais voltada à sua efetividade. Dessa 

interpretação surge, muitas vezes, a conclusão de que os direitos previstos no texto 

constitucional não podem ser mantidos inertes. A cinética traduzida na realização factual do 

texto constitucional incentiva a criatividade do magistrado, de forma que este seja capaz de 

prolatar decisões que obriguem a tomada de ações positivas por parte da administração 

pública
60

. 

Neste panorama, o Poder Judiciário e o Ministério Público figuram também como 

atores responsáveis pela edificação do Estado democrático de direito, permitindo sua 

participação na realização de políticas públicas. 

Com a interação de Poderes Constitucionais, foi gerada uma verdadeira equação 

matemática de colaboração, na qual o somatório da atuação e interferência dos Poderes e 
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  PEREIRA JÚNIOR, Marcus Vinícius.  Op. cit., p. 73. 
60

  “Com o nascimento da era das Constituições, surgem os Tribunais Constitucionais que têm como objetivo 

interpretar as normas inseridas na lei maior, sendo tal mister alcançado com a materialização do ato 

legislativo e transformação em ato universal. E exatamente dessa atividade interpretativa aflora a vocação de 

criação judicial, na medida em que o magistrado transforma princípios e valores, consagrados no texto 

magno, em efetividade, construindo a vida social e política, de forma dinâmica, conforme os anseios do 

povo”. (PEREIRA JÚNIOR, Marcus Vinícius. Op. cit., p. 149). 



38 
 

 

 

agentes estatais conduziria a realização de um coeficiente mínimo de políticas públicas na 

busca pela efetivação dos direitos fundamentais, que representariam, por sua vez, a realização 

de uma das bases em que se sustenta o Estado democrático. 

Essa soma e simbiose entre poderes e agentes incentivou a manifestação cada vez mais 

vigorosa do ativismo judicial, apresentado na forma de decisões que determinam a realização 

de políticas públicas ou de atos administrativos isolados, com o objetivo de promover a 

realização de direitos fundamentais na ausência de iniciativa do administrador público (Poder 

Executivo). 

A nova postura judicial não pode ser confundida, neste cenário, com interferência 

indevida do Poder Judiciário na esfera do Executivo nem na criação de normas por aquele 

poder. Trata-se de medidas autorizadas constitucionalmente e inseridas na esfera de 

competência dos magistrados e que visam tão somente impulsionar a realização dos direitos 

fundamentais, quando constatada a omissão administrativa. 

De toda forma, a demora de tomada de decisões pelo Poder Executivo e a burocracia 

necessária para a iniciação de um processo legislativo acabam por ainda mais justificar a 

atuação do Judiciário, que é realizada de pronto e mediante o julgamento de casos em 

concreto. Caso o magistrado ficasse inerte de um direito que muitas vezes carece de 

densificação interpretativa, estaria colaborando e concordando com a omissão, que, em último 

caso, se traduz em descrença na eficiência do aparato estatal. 

Diante dos grandes esforços a serem empreendidos, a realização dos direitos 

fundamentais não só exige a ação conjunta das diversas esferas de poder como também a 

colaboração ativa da sociedade civil. Apenas com esta conjunção de esforços se terá a 

formação de uma instância assecuratória de direitos que foram largamente desrespeitados pelo 

Poder Executivo (e, em alguns países, pelo Legislativo concordante). Neste cenário, onde 

coordenação e provocação das atividades públicas se tornaram essenciais, assoma-se a 

importância do Ministério Público como instituição democrática e extremamente próxima da 

sociedade, que poderá assumir a defesa social, atuando como valioso mecanismo provocador 

da realização de políticas públicas 
61

.
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4 ATIVISMO MINISTERIAL E REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1 DISTINÇÕES ENTRE O ATIVISMO JUDICIAL E O ATIVISMO MINISTERIAL 

Um dos compromissos assumidos no início deste estudo foi o de demonstrar as 

particularidades que tornam o ativismo ministerial um fenômeno jurídico com identidade 

própria, muito embora guarde laços de correlação com o ativismo praticado pelo Poder 

Judiciário. 

Para que destaquemos um ativismo do outro, importa apresentarmos a definição de 

cada um, para só então passarmos a diferenciá-los. Alertamos, desde já, que tanto um como 

outro têm resultados comuns, qual seja: a fiscalização, correção e realização de ações e 

políticas estatais nas mais diversas áreas sociais. 

O ativismo judicial tem suas raízes vincadas na democracia estadunidense, mais 

especificadamente na coleção jurisprudencial dos anos 50, que, com base em esforçada 

interpretação constitucional, centrou esforços em conhecer dos direitos fundamentais das 

minorias (negros e mulheres principalmente). Caracterizou-se, desde seu início, pela 

proatividade do Poder Judiciário, no que se refere à interpretação constitucional, dando ao 

texto democrático o máximo de elasticidade com o objetivo de abarcar situações 

aparentemente não explicitadas pelo legislador, mas que podem ser visualizadas diante da 

pesquisa de valores e princípios contidos no mesmo texto constitucional
62

. 

O ativismo é, por excelência, um esforço interpretativo (e criativo) que busca a 

materialização do ato legislativo. Trata-se, portanto, de uma atividade criativa, mas 

devidamente embasada em valores e princípios latentes no texto constitucional e que precisam 

de uma força interpretativa para alcançar a devida densificação no mundo dos fatos, pontuado 

por constantes transformações
63

. A força criativa inerente ao ativismo é essencial numa 

sociedade onde as transformações se sucedem dia a dia. O magistrado, ao interpretar o texto 

constitucional, seus princípios e valores, acaba por agilmente dar significado adequado ao 

texto constitucional, mesmo que a sociedade e as situações de fatos tenham se modificado 

desde a promulgação do texto magno. Vista a questão por esse ângulo, é fácil perceber os 

motivos que levaram o ativismo a se originar nos Estados Unidos. Trata-se de um país com 

uma Constituição Federal secular e que necessita, portanto, da força criativa de seus órgãos 

judiciais para se manter atualizada. 
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Nessa sua atividade ativista, o Judiciário inevitavelmente pondera as ações e as 

inações estatais, especialmente no que se refere ao comando das políticas públicas, posto que 

são as maiores responsáveis pelo atendimento das demandas sociais e pela realização dos 

direitos fundamentais no plano factual. Obrigatoriamente, o juiz, ao se aventurar nesta área de 

litigância, buscará o pragmatismo de suas ações, a transformação da realidade e o controle de 

constitucionalidade dos atos normativos, tendo que, comumente, influenciar na realização das 

ações estatais
64

. 

 Nessas primeiras linhas, temos que, desde já, registrar crítica quanto ao termo 

“ativismo”. Numa avaliação léxica, o termo mostra-se um tanto inapropriado para a nova 

postura adotada pelo Judiciário, pois, ao considerar um poder agora “ativista”, pode se passar 

a falsa ideia de que antes não existia “atividade” nessa esfera de poder. De outro modo, a 

definição é também inadequada, pois pode causar confusão ao observador menos atento, que 

poderá interpretar que o Judiciário “ativista” teria adotado uma postura reacionária e contrária 

ao ordenamento vigente. 

Deixando a questão léxica de lado, tem-se que o ativismo judicial tem assumido uma 

fisionomia cada vez mais complexa e representada por decisões judiciais que analisam 

direitos transindividuais das mais diversas naturezas, não se limitando tão somente à 

interpretação e efetivação dos direitos fundamentais mais tradicionais, como é o caso do 

direito à liberdade, à habitação e à saúde e educação. A título de exemplificação, cumpre 

mencionar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal a respeito da demarcação de terras 

indígenas na reserva Raposa Serra do Sol, em que ponderou quase vinte diretrizes na solução 

daquela disputa territorial, sendo o mesmo ativismo detectado nos julgados referentes ao 

direito de greve no serviço público, na proibição do nepotismo e no uso restrito das algemas. 

Nesta nova concepção, é importante perceber que o ativismo judicial acontece sempre 

numa relação processual em que a decisão do magistrado trata de ato culminante. A sentença 

(concretização máxima do ativismo judicial) é a consequência da provocação feita pela parte 

autora ao ajuizar sua tese em petição inicial. Como nas decisões ativistas o direito analisado é 

sempre de natureza transindividual e sendo o Parquet o guardião constitucional dos interesses, 

a conclusão é óbvia: caberá ao Ministério Público a provocação do Judiciário para que, em 

suas decisões, adote posição ativista, corrigindo a conduta da administração pública, com o 

objetivo de serem resguardados os direitos fundamentais necessários. 

Dessa forma, a iniciativa que conhecemos como ativismo judicial é o reflexo direto de 
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outro tipo de ativismo que nasce nas fileiras do Ministério Público, uma vez que, pelo 

princípio processual da demanda, o magistrado, ao prolatar uma decisão, sempre a baseará 

naquilo que foi objeto de pedido realizado pela parte autora. Nessa situação de fatos, os 

pedidos de implementação de direitos fundamentais são originados das fileiras do Ministério 

Público, que, através da legitimação extraordinária, lança-se na defesa judicial dos interesses 

sociais. 

Os magistrados, por mais que tenham intenção em intervir na atividade administrativa, 

decidindo a respeito de políticas públicas e realização de direitos fundamentais, nada poderão 

fazer se não forem provocados pelos membros do Parquet. Nesse aspecto, ao analisar o 

arsenal de medidas judiciais e administrativas que municiam as atribuições do Ministério 

Público, sentencia que esta instituição acaba sendo o grande provocador do Poder Judiciário. 

O ativismo judicial e o ministerial vivem, na maior parte das vezes, uma relação de 

completude, de acréscimo, pois de nada valeria a iniciativa do Parquet se nada lhe fosse 

concedido pelo magistrado. Por sua vez, o ativismo judicial, isoladamente, não obteria 

resultados práticos sem a provocação do Parquet através do ajuizamento das medidas 

judiciais necessárias. Essa relação de continuidade, de soma de forças é natural não só em 

face da índole processual que une o Judiciário e o Parquet, mas também em face da missão 

constitucional de cada um. 

Apesar de o ativismo judicial e o ministerial comumente estarem inseridos numa 

mesma e inafastável relação processual, é importante reconhecer que este último pode 

apresentar algum grau de independência. O ativismo ministerial, embora muitas vezes seja 

traduzido em decisões judiciais, não se limita a estas, uma vez que o Ministério Público 

possui mecanismos que pode lançar mão para provocar a realização de políticas públicas, 

ainda que extrajudicialmente. Assim, o ativismo ministerial, por exemplo, se concretiza na 

realização de inquéritos civis públicos, nas notificações recomendatórias e nos procedimentos 

promocionais que alavancam a realização de medidas administrativas necessárias ao bem-

estar social, sem, entretanto, necessitar do aval do Poder Judiciário. 

A capacidade de mover ações ativistas, como é o caso do mencionado Inquérito Civil 

Público, concede ao Ministério Público a capacidade de fazer realizar um ativismo de mão 

própria e independente de qualquer atividade judicial.  Esse ativismo é merecedor de atenção 

individualizada, ademais quando a atuação do Parquet cresce a olhos vistos numa sociedade 

que ainda é neófita nas práticas democráticas. 

A construção da identidade funcional do Ministério Público foi um processo secular, 



42 
 

 

 

não iniciado em terras brasileiras. A compreensão desse processo se faz necessária para a 

correta avaliação das particularidades e importância do ativismo ministerial 

4.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A exata origem histórica do Ministério Público é tema pontuado por controvérsia, uma 

vez que o momento de sua gênese pode variar de autor para autor, segundo os critérios 

adotados para a configuração desta instituição jurídica. 

Mariana de Paula Pereira
65

aponta que o Ministério Público era visto, nos seus 

primórdios, como figura persecutória, de delação, com função acusatória direcionada aos 

transgressores da lei. O representante do Parquet possuía poderes extremados, desconhecendo 

limites legais imediatos. 

Nesta linha de pensamento, a autora aponta a figura egípcia do Magiaí, “a língua e os 

olhos do rei”, como sendo um verdadeiro representante do início daquilo que viria a ser a 

moderna figura do Ministério Público, uma vez que, já naquela época, o Magiaí era o 

provedor da proteção dos cidadãos pacíficos, acolhedor dos pedidos do homem justo, 

defensor de toda e qualquer atividade que trouxesse benefícios ao cidadão egípcio. 

Outra figura histórica que poderia também representar a primeira forma de 

organização primitiva do Ministério Público, ainda para Mariana de Paula Pereira, seria o 

censor romano incumbido de investigar a vida dos cidadãos, apontando-lhe repressão moral 

no caso de infâmia, e os procuradores caesaeris, que tinham a função de defender o fisco e 

“não eram defensores da ação penal cuja titularidade pertencia ao povo”. Assim como 

acontecia com a antiga figura egípcia do Magiaí, os censores e procuradores caesaeris 

realizavam investigações sem conhecer limites em suas ações, pois não eram alvo de 

regulamentação nem eram sujeitos à ação de qualquer estrutura fiscalizatória. 

Na Grécia Antiga, a figura do Thesmotetis assemelhava-se ao censor romano, sendo 

responsável pela fiscalização dos empregados públicos e realizava acusações perante a 

assembleia e o senado, tudo em nome da lisura da máquina estatal. 

Na Idade Média, a existência de instituições semelhantes ao Parquet ministerial foram 

eclipsadas pelo sistema feudal, que centrava grandes esforços na proteção e garantimento dos 

interesses privados da minoria dominante. Tal situação conspirou para a existência dos saions 

germânicos e dos bailos e senescais, que eram dedicados à defesa dos senhores feudais, 
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enquanto o Gemeiner Anklager (comum acusador), dedicados à acusação criminal. Neste 

mesmo período, agora em Veneza, o avvogatori di communni dedicava-se a essas mesmas 

atribuições
66

. 

Apesar da limitação da época feudal, a citada doutrinadora rende-se à posição adotada 

pela maioria dos historiadores, que apontam o cargo de procurador real (procureurs du roi) 

detentor do poder de fiscal da lei estatal, com semelhanças relevantes com a concepção 

moderna do Parquet. Curiosamente, esta figura esteve presente no governo francês até os idos 

do século X, inspirando a figura do advocatus do direito canônico, sendo ressuscitado com o 

nome de “bailis”. 

Ainda na França, no século XVIII, surgiu pela primeira vez a expressão Ministério 

Público. O vocábulo ministério deriva da palavra latina manus, que origina os verbos 

ministrar, ministro e administrar. Sendo os procureurs du roi representantes dos interesses 

estatais e do próprio rei, foi fácil designar a instituição como a “mão do rei”.   

A vinculação original dos procuradores do rei com o monarca são as bases históricas 

para a tradição legislativa em que a nomeação do chefe do Ministério Público ainda é 

realizada pelo chefe do executivo, em boa parte dos Estados modernos. O que ainda leva à 

confusão, para os menos informados, de que o Parquet é extensão do Poder Executivo. 

Com a evolução da instituição, os procuradores da coroa passaram a ampliar sua 

atuação, defendendo os interesses da sociedade local (interesse público primário) e diversos 

dos interesses da coroa (interesse público secundário), momento em que se desenvolveu 

alguma independência em relação ao núcleo de poder. 

Esta distinta atuação, no que tange ao interesse público primário e secundário, é a 

origem da atual doutrina que prega a expansão da atuação do Parquet de modo a abarcar 

interesses cada vez mais amplos e diversos do interesse defendido do núcleo de poder. Neste 

diapasão, Gilmar Ferreira Mendes, em seu Curso de direito constitucional, concorda que a 

figura francesa representa verdadeira origem da concepção moderna e institucional de 

Ministério Público, mas ao citar Paulo Salvador Frontini alerta que a discussão da verdadeira 

origem pouco colabora para o debate, sendo apenas importante reconhecer que o Ministério 

Público é fruto e consequência da democracia clássica e do Estado de direito originados da 
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Revolução Francesa, que, reformando um então Estado autoritário, fez surgir uma nova ordem 

baseada no respeito à lei
67

. 

4.3 O MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL 

Localizando o tema na realidade brasileira, Mariana de Paula Pereira, em artigo 

intitulado “A origem e evolução histórica do Ministério Público”
68

,  pondera que na França os 

procureurs de roi, ao agirem na defesa do interesse da monarquia, inspiraram a figura 

portuguesa dos procuradores do rei em 1609, previstos nas ordenações manuelinas e logo 

exportada para o Brasil colônia. 

A tardia evolução do Parquet no Brasil é verificada na Constituição de 1824, que 

ainda não o reconhecia como instituição, cabendo ao código criminal de 1832 erigir a figura 

do “promotor da ação penal”. Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos
69

 reconhece que apenas 

com a instituição da República o Ministério Público conseguiu finalmente ser elevado ao 

patamar de instituição, em face do Decreto n. 848 de 11 de novembro de 1890, que lhe 

promoveu a competência para velar pela execução das leis, decretos e regulamentos, além de 

promover a ação pública. 

Mostrando o nível de dependência institucional do Parquet, o chefe da instituição, 

naquela época, era escolhido pelo Presidente entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, o Ministério Público teve em sua origem uma curiosa vinculação ao Poder Executivo e 

ao Poder Judiciário. 

A Constituição de 1934, por sua vez, reconheceu no Ministério Público “órgão de 

cooperação nas atividades governamentais”, criando sua estrutura perante a União, Distrito 

Federal e Territórios, o que causou significativa expansão de seus quadros de membros, 

funcionários e estruturas físicas. 

Na vigência da Constituição de 1937, a ditadura instalada cuidou de esvaziar as 

atribuições do Ministério Público, demonstrando sua inconveniência perante o então regime 

ditatorial. Neste aspecto, Gilmar Ferreira Mendes relata que a Carta Magna nasceu embebida 
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no espírito nazifascista de Hitler e de Mussolini, homenageando o totalitarismo, ao permitir 

que o chefe do executivo poderia expedir decretos-leis sobre todas as matérias de competência 

legislativa da União, enquanto não reunido o parlamento nacional
70

. 

Nesse panorama, repita-se, a figura combativa de um fiscal de leis não encontraria 

grande eco em suas ações, de forma que apenas com as Constituições Federais de 1946 e 1967 

o Parquet volta a figurar no texto constitucional, agora localizado no capítulo dedicado ao 

Poder Judiciário. 

Em nova reviravolta, a Constituição de 1969 e sua Emenda Constitucional 1/69, 

diplomas legais que foram erigidos para servir à ditadura militar, atrelaram o Ministério 

Público ao Poder Executivo. Esse momento foi marcado pela desvirtuação da instituição, que 

chegou até mesmo a servir como um instrumento de opressão
71

. 

Neste panorama, Saulo Ramos
72

, em seu livro autobiográfico Código da vida, relata 

episódio que bem reflete a malversação do MP como órgão de repressão. Trata-se do processo 

de destruição moral e patrimonial da empresa Panair do Brasil e de outros empreendimentos 

pertencentes a Mário Simonsen, que não mostrou apoio público ao regime militar e se 

aproximou do ex-presidente João Goulart, ajudando-lhe quando se encontrava exilado na 

França. 

As empresas pertencentes a Mário Simonsen (entre elas a TV Excelsior, que também 

foi fechada pela ditadura) sofreram severa interferência estatal e ilegal que as levaram à 

bancarrota. No caso da Panair, sem maiores explicações, sua licença para voar fora cassada 

em 1967 e seus bens ilegalmente expropriados com ajuda do Ministério Público
73

, que atuou 

como figura ativa no processo de dilapidação patrimonial fraudulento ordenado pelo governo 

ditatorial e que destruiu aquela que foi a segunda companhia aérea do mundo: 

A União desapropriou os aviões da Panair e, pelo valor das aeronaves fixado 

nos próprios laudos dos peritos da falência, a dívida do Tesouro Federal 

estaria paga e ainda a massa teria direito a crédito. A Receita Federal teve o 
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descaramento de falsificar uma dívida ativa, de inscrevê-la, e a União, por 

um membro do Ministério Público Federal, fiscal da lei, cometeu um enorme 

crime: habilitou-se novamente no processo como credora, utilizando-se de 

um critério falso. Assim impediu o final do processo na justiça.
74

 

Importa salientar que naquele momento histórico o Ministério Público ainda não 

possuía as garantias próprias da magistratura, fato que explica a total gerência do Poder 

Executivo ditatorial sobre seus atos e ações processuais. 

A reabertura política e a Constituição Federal de 1988 trataram de redimir o Ministério 

Público pondo-o como instituição independente do Poder Executivo (e de qualquer outro 

Poder), uma vez que incorporou garantias semelhantes àquelas já possuídas pelos magistrados. 

O MP deixou de advogar para o Estado em suas causas fiscais (muito propriamente tal função 

foi deslocada para os procuradores de cada esfera) e viu-se agora como titular da defesa dos 

interesses difusos e coletivos, atribuição que já existia de uma forma menos complexa nos 

termos Lei n. 7.347/85.
 

Este momento singular na história constitucional nacional e 

internacional
75

 passou a permitiu que a instituição se firmasse como função essencial à Justiça 

atuando na esfera penal, civil e principalmente como fiscal da aplicação e realização das 

normas constitucionais, alcançando, para melhor exercício destas atribuições, sua 

independência institucional. 

Cláudio Tenório reflete sobre este novo momento com a seguinte narrativa: 

A inserção do Ministério Público na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, mais especificadamente no capítulo correspondente às 

funções essenciais à Justiça, evidencia a sua independência em relação aos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como a sua natureza de 

órgão constitucional autônomo. A importância do Parquet para a 

concretização dos objetivos apresentados pelos constituintes no documento 

fundamental de organização do Estado e da Sociedade acima indicado pode 

ser percebida com simplicidade, a partir da constatação das relevantes 
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finalidades que lhes foram confiadas: defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis.
76

 

Com a desvinculação do Poder Executivo, o Ministério Público ingressou 

decisivamente na defesa do interesse público primário (interesse da sociedade ou da 

coletividade como um todo), afastando-se da figura de procurador do Estado, do rei, do 

executivo ou da ditadura. 

Ao Ministério Público, na atual realidade constitucional, cabe o papel de defesa do 

Estado democrático nas suas mais diversas vertentes, destacando sua legitimidade para 

provocar todos os meios necessários à defesa e à garantia de uma gama de direitos que até 

então não tinham guarida. 

Nessa situação de fatos, o Ministério Público se notabilizou, nestes mais de vinte anos 

da Constituição Federal de 1988, como zeloso guardador de direitos fundamentais e sensíveis 

e especialmente ligados ao meio ambiente, idosos, infância, processo eleitoral e gestão estatal. 

Tais atribuições são inatas àquela instituição. O MP atual foi criado sob a égide deste 

pensamento, a defesa dos direitos fundamentais, que se encontra alojada na própria natureza 

jurídica desta instituição democrática, como esclarece Cláudio Tenório Figueiredo Aguiar: 

Diante dessa reconhecida importância conferida ao Ministério Público pela 

Carta da República, que pela primeira vez foi feito em nossa história 

constitucional, e para que se desincumbam satisfatoriamente de seus deveres, 

a atuação do parquet nas esferas judiciais e extrajudiciais junto aos Poderes e 

à sociedade é uma premissa básica para que o projeto de mudança concebido 

pelo constituinte originário não se perca em meio às omissões 

administrativas, legislativas e judiciais, ou mesmo por conta de uma visão 

excessivamente liberal e anti-solidária no exercício das atividades 

econômicas pelas unidades produtivas do país.
77
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4.4 A NATUREZA JURÍDICA E MISSÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET 

Definir a natureza jurídica de um instituto ou instituição é localizá-la no âmbito da 

ciência jurídica. É confrontar o instituto ou instituição perante a ciência já consolidada, 

determinando sua essência diante de um universo de figuras já existentes. 

Assim, comumente, o processo de localização passa pela determinação de seu gênero 

para só então defini-la como espécie. Só através desse processo decrescente a figura é 

classificada e localizada topograficamente na ciência jurídica. 

O Ministério Público possui uma natureza jurídica particular, que o distingue dos 

demais Poderes constitucionais. Esta singularidade advém de sua distinta missão institucional 

que não encontra comparação exata em nenhuma outra figura jurídica vigente. 

O Ministério Público brasileiro, com a Constituição Federal de 1988, assumiu a função 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais indisponíveis.  Para 

o cumprimento de tal missão, o artigo 129 da Norma Constitucional lhe atribui o manejo da 

ação penal, do inquérito civil e da ação civil pública, concedendo-lhe, ainda, as garantias da 

independência funcional, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – 

garantias que até então eram exclusivas da magistratura (art. 127 da Carta Constitucional). 

Lembrando o retrospectivo histórico, que ora punha o Ministério Público no capítulo 

do Poder Executivo, ora no Poder Judiciário, aliando-se ao fato da concessão das garantias 

inerentes a este último, o pesquisador apressado pode achar que o Parquet se enquadra no 

gênero de “Poder”, sendo uma espécie deste ao lado do Executivo, Legislativo e Judiciário, 

obedecendo à clássica divisão estipulada por Montesquieu. 

Bastos esclarece que algumas semelhanças entre as atividades desempenhadas pelo 

Ministério e pelos poderes constituídos pode causar uma indevida confusão de conceitos, 

fazendo crer que o agente ministerial integra as fileiras do Poder Executivo ou até mesmo do 

Judiciário e Legislativo
78

. Segundo o autor, haveria corrente que considera que o agente 

ministerial integraria o Poder Legislativo, uma vez que entre suas missões estaria a de 

fiscalizar o cumprimento da legislação (função que tangencia o ativismo) e de elaboração de 

legislação própria.   

Tal linha de pensamento se mostra equivocada, posto que o Ministério Público apenas 

tem a iniciativa de proposição de algumas leis, de temas específicos e atinentes à sua própria 

estrutura e, ainda assim, precisa que o Poder Legislativo, através dos seus representantes 
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eleitos popularmente, realizem a votação da matéria nos turnos necessários. Ademais, a 

missão constitucional concernente na fiscalização do cumprimento da lei, especialmente dos 

comandos constitucionais, não tem o condão de, por si só, localizar o Ministério Público nas 

fileiras do Poder Legislativo. 

A fiscalização entre órgãos e instituições é rotina comum no constitucionalismo 

brasileiro e funda-se no clássico sistema de check and balances. Assim, por exemplo, o 

Tribunal de Contas, apesar de não integrar o Poder Legislativo, realiza trabalho auxiliar na 

fiscalização de contas dos demais poderes. Da mesma forma, os poderes Executivo e 

Judiciário possuem a iniciativa de cumprir e fiscalizar o cumprimento da legislação e, mesmo 

assim, não se confundem com a estrutura do Legislativo. 

Neste ponto de vista, dizer que o Ministério Público pertence ao Judiciário é cometer 

novo equívoco.  Essa instituição trabalha conjuntamente com o Judiciário na consecução de 

seus objetivos, mas em nenhum momento está subordinado ou vinculado à magistratura. 

Comparando as estruturas do Judiciário e do Ministério Público, vemos similitudes 

que apenas ajudam na cooperação institucional, não provocando, em nenhum momento, a 

fusão ou confusão entre instituições. Assim, para melhor exercer suas atividades, o órgão 

ministerial possui estrutura física que acompanha o formato daquela adotada pelo Judiciário 

de forma que, onde existe um Tribunal haverá também uma Procuradoria. Onde houver um 

gabinete de magistrado no interior do Brasil, também haverá um gabinete para alojar o 

promotor da localidade. 

Veja-se que cada uma destas estruturas é sustentada por dotação orçamentária própria 

de forma que cada entidade tem o financiamento de suas próprias atividades, não havendo 

dependência financeira ou qualquer outra forma que implique numa hierarquia entre 

instituições. 

Deve-se observar que as garantias dos membros do MP são iguais às do Judiciário, em 

face de fundamentos semelhantes. As atividades de ambos os agentes exigem proteção contra 

influências externas. Assim, a vitaliciedade e inamovibilidade existem para ambas as 

instituições, com o objetivo de salvaguardá-las de interferências que poderiam viciar suas 

ações. Em nenhum momento tais garantias firmam uma relação de identidade ou hierarquia 

institucional, não se podendo inserir, sob esta justificativa, o Ministério Público nas fileiras 

estruturais do Poder Judiciário. 

É importante que, desde muito tempo, o texto constitucional pátrio tratou de retirar o 

Ministério Público do capítulo referente ao Poder Judiciário. Mais do que uma mudança 
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topográfica tratou-se de uma verdadeira distinção de atividades e de entidades, sendo 

impossível, atualmente, afirmar que o Judiciário absorve ou influencia a atividade ministerial. 

No que tange ao Poder Executivo, as relações havidas no passado certamente 

localizaram o Ministério Público no âmbito deste poder, mas, em tempos hodiernos, a ruptura 

dessa relação está evidenciada, ademais quando muitas das ações empreendidas pelo Parquet 

se referem e contrariam interesses desse mesmo Poder Executivo, sendo evidente a distinção 

de atividades, estrutura e organização. 

É importante consignar que o fato de o chefe do Poder Executivo nomear o chefe do 

Parquet deve ser encarado apenas como uma excentricidade que sobreviveu à antiga relação 

existente entre essas entidades em textos constitucionais já derrogados. 

Com efeito, nos textos constitucionais de 1937, 1946 e de 1967, a influência do 

Executivo era de tal monta que o procurador-geral da República poderia ser demitido a 

qualquer tempo pela chefia do Executivo, tal como um cargo de confiança. Tal situação, por 

óbvio, atrelava a atuação desta autoridade e de seus pares aos interesses da administração 

pública, sendo seguro falar que o ativismo jamais floresceria nessa situação de fatos, uma vez 

que certamente contrariaria os interesses daqueles que estavam à frente do governo. 

Atualmente e em consonância com o art. 128, tem-se que o chefe do Parquet federal 

(Procurador-Geral da República) tem sua nomeação realizada pelo Presidente da República 

(Chefe do Poder Executivo Federal), mediante indicação do próprio Ministério Público e 

realizada aprovação do nome apontado pela maioria absoluta do Senado Federal. Na esfera 

estadual, obedecendo-se à simetria constitucional, o processo é assemelhado, seguindo a 

mesma métrica da escolha realizada no âmbito federal. 

Como já dito, tal aprovação da chefia pelo Executivo trata-se de uma herança de 

tempos idos e que hoje se encontra deslocada. Desta forma, tal estipulação teve seu 

significado esvaziado, não havendo qualquer conotação de hierarquização, pois o chefe do 

Executivo sempre tem dado posse ao candidato mais votado no colégio de promotores ou 

procuradores, reconhecendo implicitamente que a determinação da chefia do Ministério 

Público é obtida pela votação de seus membros e o Executivo, neste processo, apenas cumpre 

uma formalidade. 

De toda a forma, o ideal é que no futuro seja derrogada essa formalidade, não 

deixando qualquer dúvida quanto à desvinculação do Ministério Público em relação ao 

Executivo. 
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Ao lado dos teóricos que querem localizar o Parquet na estrutura de um dos poderes já 

constituídos, existe também a corrente que situa o Ministério Público como uma instituição 

jurídica totalmente distinta, uma entidade sui generis que não se encaixa na classificação 

tradicional de tripartição de poderes. 

Tal ponderação surge da constatação de que o Parquet não exerce nenhuma das 

atividades clássicas e referentes aos poderes constitucionais, sendo que, na maioria das vezes, 

serve a fiscalização destes para que possam, sem erro na trajetória, cumprirem sua missão 

institucional. 

O fato de o Ministério Público não se encaixar na clássica tripartição de poderes não 

prejudica sua relevância social ou jurídica, até mesmo porque o Estado de direito é realizado 

através de inúmeras instituições que não necessariamente integram as fileiras dos poderes 

clássicos. É o caso dos tribunais de contas, órgãos independentes, que são indispensáveis na 

fiscalização dos gastos públicos. De outra ordem, as organizações não governamentais (ONGs) 

integrantes do terceiro setor econômico, também atuam, a seu tempo e modo, no cultivo da 

cidadania e  do Estado democrático. 

Assim, fica fácil perceber que a tripartição de poderes (ou, melhor dizendo, tripartição 

de funções, já que o poder é uno e proveniente do povo) da forma que foi concebida 

originalmente por Montesquieu, não serve com tanta propriedade à atual realidade social. 

 Sem sombras de qualquer dúvida a rigidez da separação de poderes nasceu atrelada 

aos interesses liberais e serviu, naquele momento histórico, para limitar o poder do Estado e, 

logo após, para manter a predominância dos interesses burgueses, “sendo, portanto, 

convertido num dogma do Estado de Direito, que perdura até hoje, mesmo com todas as 

transformações ocorridas no Estado e na sociedade”
79

. 

Entretanto, atualmente o movimento liberal quedou perante uma realidade social em 

que a intervenção estatal, em áreas sensíveis, é necessária e imprescindível a tradicional 

tripartição de poderes deve ser mitigada de forma que uma rígida separação seja visualizada 

como uma verdadeira e necessária colaboração entre os poderes constitucionais e entre estes e 

demais agentes que atuam na perseguição do bem social, como é o caso do Ministério Público. 

Assim, seria mais preciso falar em funções constitucionais, pois tal nomenclatura 

melhor representa a diversidade de instituições que colaboram, a seu tempo e modo, para a 

boa realização do Estado democrático de direito. Criou-se, assim, uma rede extremamente 
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capilarizada de agentes ocupados na realização do Estado democrático. Dessa forma, a 

designação de “poder” estaria caindo em desuso por não mais designar a totalidade dos 

agentes atuantes no atual Estado de direito. 

Tal discussão já encontra reflexo em constituições estrangeiras. Nesse patamar, a 

Constituição portuguesa de 1976 preferiu referir-se a “órgãos de soberania” e a Lei Magna 

alemã prefere adotar a nomenclatura de “órgãos especiais”, movimento que demonstra que a 

nomenclatura de poderes constitucionais tem perdido força e importância em nome do 

reconhecimento da função exercida por entidades que não se encaixam no conceito clássico, 

mas mesmo assim desempenham funções de importância inafastável. 

Essa concepção nos leva à conclusão, cada vez mais aceita, de que o Ministério 

Público não se trata de mais um novo Poder, mas, sim, de uma nova e fortificada instituição 

que, a seu tempo e modo, realiza  a obtenção dos ideais democráticos. 

Diante de suas características ímpares, o Ministério Público não se encaixa na 

estrutura do Poder Legislativo, Judiciário ou Executivo, sendo que este fato não lhe tira o 

mérito de indispensável instituição democrática. A falta de rotulagem específica é sinal da 

moderna cena jurídica que exige a atuação de órgãos distintos e especializados, uma vez que a 

existência de três grandes poderes não conseguiria abarcar as necessidades sociais oriundas de 

relações jurídicas cada vez mais complexas. O fato de ser ou não integrante de um poder seria, 

ao final de todas as contas, uma questão de menor importância. 

É necessário, de todo o modo, a superação do dogma da tripartição de poderes por isso 

não mais condizer com o novo Estado democrático de direito, sendo o Ministério Público, 

diante de sua importância, perpetuado definitivamente no sistema jurídico brasileiro como 

instituição permanente e essencial à defesa da ordem jurídica brasileira e, sem o qual a 

democracia estaria incompleta. 

O constituinte de 1988 deu ao Ministério Público a mesma importância dos poderes de 

Estado tradicionais, motivo pelo qual seus membros mereceram a concessão de garantias 

idênticas àquelas detidas pelos magistrados (independência funcional, vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio nos termos do arts. 127, § 1º, e 128,§ 5º, I da 

Constituição de 1988), sendo impossível a extinção do Ministério Público da atual ordem, seja 

por ele se inserir na proteção da cláusula pétrea, seja pela vedação do retrocesso histórico. 

De outro foco, fica evidente que a posição tópica ocupada pelo Parquet na 

Constituição Federal deixa clara sua renúncia à ocupação do status de quarto poder, querendo 

o constituinte, ab initio, afastar o Ministério Público da influência do Executivo, não sendo 
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mais comprometido com seu anterior status de defensor judicial do erário e atos 

governamentais, alcançando independência e autonomia em sua atuação. Firma-se, assim, o 

perfil sui generis do Ministério Público. 

De todo modo, nesta sua especial natureza jurídica o Ministério Público deve ser 

reconhecido pela sua vocação pragmática, pela sua conduta proativa, tendo suas ações sempre 

voltadas à resolução dos impasses que lhes são apresentados (Ministério Público resolutivo). 

É esta postura reativa e provocativa, voltada à obtenção de resultados no campo social, que 

conduz promotores e procuradores na busca pela implementação de políticas públicas. 

4.5 LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

O ativismo judicial, como ponderado no início desta pesquisa, pode ser conceituado 

como a iniciativa do Poder Judiciário, através de suas decisões, interpretar a legislação e até 

mesmo interferir na conduta administrativa, fazendo o Estado direcionar suas ações pela 

legislação vigente (principalmente a Constituição Federal), realizando os direitos 

fundamentais. 

O ativismo judicial teria sua origem na jurisprudência norte-americana, que instituiu 

uma visão garantista da interpretação das leis, mas é importante reconhecer que esta especial 

atuação do Judiciário é devida principalmente, em terras brasileiras, à postura adotada pelo 

Ministério Público na busca por resultados positivos nas áreas sociais. 

Conforme já explicitado, o Parquet foi alocado em diferentes posições nos vários 

textos constitucionais, ora mudando de localização geográfica, ora anulando como instituição 

democrática. Apenas com a Constituição Federal de 1988 alcançou o patamar de instituição 

essencial à justiça e detentora de garantias inafastáveis. 

Nesse aspecto, o artigo 127, caput, da Carta Constitucional concedeu ao Ministério 

Público a defesa de todos os interesses sociais e individuais indisponíveis. Dessa forma, 

através do novo texto constitucional o Parquet assumiu nova roupagem, deixando de ser 

apenas mero fiscal de lei ou acusador penal para se destacar em um papel de maior relevância 

democrática, funcionando como agente, ator e realizador de políticas públicas. 

Num movimento que parecia compensar o tempo perdido em seu lento 

desenvolvimento institucional e diante de um texto constitucional propício, os membros do 

Parquet diligenciaram no sentido de cumprir fortemente sua missão de defender a ordem 

democrática, sindicalizando, de uma forma cada vez mais evidente, as ações da administração 
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pública. 

O Ministério Público assumiu o dever de efetivar os direitos fundamentais e não seria 

exagero sustentar que esta instituição se insere no rol de garantias constitucionais, pois o 

asseguramento dos direitos da sociedade, dos valores democráticos é missão inafastável e 

abraçada por promotores e procuradores. 

Como exemplo deste papel de destaque, no estado do Rio Grande do Norte, o 

Ministério Público Estadual tem-se destacado pelas suas intervenções e correções de trajetória 

na administração pública. Assim, cabe destacar as reiteradas notificações recomendatórias que 

apontam a necessidade de aplicação de recursos públicos em áreas socialmente sensíveis, 

ações civis públicas que judicialmente questionam, por exemplo, a superlotação de hospitais, 

audiências públicas que buscam ouvir a sociedade e especialista na resolução de problemas 

coletivos e de amplo espectro. 

Nas representações do Ministério Público também foi instituído um novo 

procedimento administrativo, visando o acompanhamento da realização das políticas públicas, 

tendo como principal função a orientação destas. Tal procedimento ganhou o nome de 

“procedimento promocional” por corroborar e promover políticas públicas, sem o objetivo 

inicial de tornar a situação litigiosa. 

Uma análise do presente panorama e das atribuições concedidas ao Ministério Público 

pela Constituição vigente revela um grande rol de competências, sendo, muito provavelmente, 

a instituição que mais acumula deveres funcionais no atual Estado brasileiro
80

. As atribuições 

não se limitam à área judicial, somam-se a estas medidas de ordem administrativa como 

“instaurar o inquérito civil público [...], exercer o controle externo da atividade policial e 

requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, além do exercício de 

funções junto ao Tribunal de Contas” 
81

. 

Tal constatação é de fácil visualização. Cabe ao Parquet a análise do controle de 

legalidade dos atos praticados por autoridades de diversas esferas, detendo os seus membros 

capacidades investigativas e processuais capazes de apontar responsabilidades cíveis e 

criminais. Além dessas atividades, o Ministério Público também atua como “fiscal da lei” em 
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processos judiciais sensíveis, como, por exemplo, aqueles que tratam de crianças, 

adolescentes e idosos. 

Nesse panorama, a instituição do Parquet revela uma atuação multifacetada. Assim, 

não é difícil imaginar um promotor que num mesmo dia, por exemplo, atue em uma ação 

criminal, numa ação civil pública em face de atos de improbidade e ainda opine em um 

processo civil referente a guarda de menores. 

Apesar da complexidade e número de tarefas atribuídas a seus membros, o MP tem 

cumprido sua função social com prontidão, sendo sua atuação amplamente reconhecida pela 

sociedade brasileira. O reconhecimento e a boa providência resultam, em parte, do rigoroso 

processo seletivo que ombreia ou supera os rigores das seleções públicas para magistrado. 

Não são raros os concursos que aprovam poucos candidatos, havendo vagas ainda não 

preenchidas, tamanho é o índice de reprovação e do alto grau de dificuldade do processo 

seletivo. 

A desenvoltura de promotores e procuradores no manejo dos remédios processuais 

postos à sua disposição tem criado um fenômeno interessante. Em situações em que a 

competência processual é concorrente, a simples existência do Parquet no rol de legitimados 

tem sido suficiente para que esta instituição assuma a dianteira na adoção de providências. 

Se tomarmos como exemplo a Justiça estadual potiguar é fácil visualizar que a maioria 

das ações civis públicas são manejadas pelo Parquet, mesmo que os sindicatos de categorias 

profissionais tenham a mesma legitimidade e contem com assistência jurídica capaz de 

manejar idênticas medidas judiciais. 

Tal realidade não é diferente na esfera federal. A maioria das ações civis públicas é de 

autoria de promotores e procuradores, especialmente quando tratam de improbidade 

administrativa e realização de políticas públicas, mesmo quando um grande número de 

entidades civis também poderia encabeçar a titularidade de tais medidas. 

Essa legitimidade, que tem levado à quase “exclusividade” da atuação do Ministério 

Público em assuntos referentes a direitos fundamentais, sociais e transindividuais tem parte de 

suas causas explicada pela proximidade que o Parquet tem da sociedade. Nenhuma outra 

instituição permite ouvir a comunidade de uma forma tão ampla como faz o Ministério 

Público. Nas pequenas cidades do país, as promotorias de justiças assumem o verdadeiro 

papel de confessionário público, onde o cidadão pode denunciar as ilegalidades que 

presenciou e que não tinha a quem reclamar.  Assim, a pujança da atuação ministerial pode ser 

explicada, em parte, pela atividade de ouvidoria cotidiana. 
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4.6 MINISTÉRIO PÚBLICO: OUVIDORIA E ACESSO AO JUDICIÁRIO 

Nos últimos anos é patente o aumento da divulgação das ações do Ministério Público 

pela imprensa falada, escrita e televisionada. Todos os dias, notícias apontam investigações, 

ações e sentenças, que são fruto da militância institucional. Enquanto escrevemos este texto 

acompanhamos a repercussão de investigações que têm por objeto desvio de orçamento em 

municípios que haviam decretado estado de emergência, investigações referentes a ex-

presidentes da República, ações civis públicas que apontam improbidade administrativa na 

capital potiguar, entre outras iniciativas que denotam uma vigorosa atividade judicial e 

extrajudicial do Ministério Público. 

Como resultado desses fatos, a população nacional passou a conhecer a atividade 

ministerial, o que desencadeou algumas consequências merecedoras de atenta consideração. O 

primeiro reflexo foi o aumento significativo do apoio da população às ações movidas pelos 

promotores e procuradores, o que, evidentemente, é importante em um regime democrático, 

em que a legitimação das instituições sempre é algo desejado. O público atendido 

diuturnamente é formado por cidadãos que buscam retirar dúvidas jurídicas, que requisitam 

assistência judiciária para o ajuizamento de ações judiciais, que denunciam questões inerentes 

a demandas privadas ou coletivas e que, de uma forma ou de outra, ajudam ao Ministério 

Público a realizar investigações e ajuizar ações judiciais, inclusive ações civis públicas de 

grande envergadura. 

Engana-se quem pensa que apenas a população mais carente procura os procuradores e 

promotores. Não são raros os casos de cidadãos que mesmo detendo posição financeira 

confortável vão até o Ministério Público pedir algum esclarecimento inicial e até provocar a 

ação do Parquet, mesmo quando teriam condições de acessar o Poder Judiciário através de 

advogados. Esta parcela da população, independente de sua classe social, encontrou nas 

atividades ministeriais uma forma de ser ouvida e ter seus reclames levados aos tribunais. 

Trata-se de uma demanda reprimida que passou a ter uma via de escoamento. 

Essa corrida às portas do Ministério Público é resultado de uma evidente dificuldade 

de acesso da população
82

 ao aparato judicial e que não foi suprida pela Defensoria Pública que, 

em face de dificuldades em seu aparato físico e de pessoal, não consegue realizar plenamente 
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  Mauro Vasni Paroski analisa que fatores políticos e sociais colaboram para a dificuldade de acesso da 

população ao aparato judiciário. Para o autor, os principais motivos que corporificam esta dificuldade se 

encontram: no custo das despesas processuais, na insuficiência econômica dos litigantes, na relação entre 

custo e benefício do processo, na dificuldade de atendimento pela defensoria pública etc. (PAROSKI, Mauro 

Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na Constituição. São Paulo: LTr, 2008, p.210-240). 
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sua missão institucional, prevista no artigo 134 da Constituição Federal vigente. 

Neste cenário, o Parquet tem assumido a curiosa função de ombudsman social, 

atendendo à população, ouvindo seus problemas e encaminhando suas reclamações ao Poder 

Judiciário. Esta reflexão é feita por Salomão Abdo Aziz Ismael Filho, com a seguinte linha de 

argumentação: 

Existe fundamento constitucional e legal no ordenamento jurídico brasileiro 

a respeito do atendimento à população pelo Ministério Público?  A resposta 

há de ser afirmativa, sendo o atendimento à população decorrência das 

atribuições institucionais do membro do Parquet, prevista no art. 129 da 

Constituição Federal, notadamente a função prevista no inc. II da referida 

norma constitucional: “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias à sua garantia”. Tal função consagra o 

Ministério Público como Defensor do Povo, ombudsman da sociedade 

perante todos os Poderes Constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Ora o ombudsman é um servidor público cuja função é escutar, anotar as 

reivindicações da população perante o Poder Público, defendendo tais 

interesses perante as autoridades. [...] O Ministério Público, destarte, 

exercerá a defesa do patrimônio público, promovendo uma das formas de 

controle da Administração Pública [...]. De outro lado, não se pode olvidar 

que a Constituição Federal prevê, no rol dos direitos e garantias 

fundamentais, o direito de receber dos órgãos públicos informações de 

interesse particular ou coletivo e, ainda, o direito de petição aos Poderes 

públicos, norma que assegura aos cidadãos o acesso a todos os membros do 

Ministério Público (art. 50, incisos XXXIII e XXXIV, a, da CF/88).
83

 

O papel de ouvidor popular é típico do Ministério Público e seu suporte constitucional 

encontra-se no imemorial direito de petição, que garante a todo cidadão acesso às instâncias 

públicas desde as revoluções inglesas de 1628
84

. Neste processo de diálogo Parquet-

população, tem-se como resultado uma ampliação do acesso ao Poder Judiciário através da 

representação extraordinária exercida pelos procuradores e promotores. 
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ISMAIL FILHO, Salomão Abdo Aziz. Op. cit., p. 81, 83. 
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  É antiquíssima a origem do direito de petição (right of petition). Remonta a Inglaterra, em plena Idade Média, 

sendo fruto das revoluções inglesas de 1628, embora já tivesse anunciado na Magna Carta de 1215, 

conquistada pelos barões em oposição ao Rei João Sem Terra que, a contragosto, a concedeu. Sua instauração 

definitiva ocorreu com a revolução de 1689, que culminou no bill of rights. Era o instrumento pelo qual se 

solicitava ao rei sancionar as leis. [...] No Brasil, a categoria veio expressa sob o rótulo de representação, que 

é sinônimo de direito de petição, ex vi dos textos de 1937 (art. 122, §7º) e de1967, seguida esta última de sua 

Emenda Constitucional n. 1/69 (art. 153, § 3º). (BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada, 

atualizada até a Emenda Constitucional n. 35/2001. 6. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 217). 
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4.7 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONCRETIZAÇÃO DO 

ATIVISMO 

A atuação ministerial alarga o pórtico, levando ao conhecimento do Poder Judiciário 

demandas que certamente não seriam ouvidas por outros atores sociais. Assim, por exemplo, o 

grupo de trabalhadores que não recebe seus salários e não tem assistência jurídica de seu 

sindicato pode provocar o Ministério Público do Trabalho para que este possa, se for o caso, 

ajuizar demanda coletiva com o objetivo de regularizar o pagamento daquela verba 

alimentícia. Da mesma forma, o cidadão conhecedor de ato que cause prejuízo ao patrimônio 

público e não saiba ou não tenha como se valer da ação popular, poderá levar denúncia ao 

Parquet, que agirá em defesa da sociedade. 

Ao permitir que esses tipos de demandas sejam ouvidas, o Parquet reverencia a 

“mensagem constitucional que prega que todo homem, independentemente de raça, credo, 

condição econômica, posição política ou social, tem o direito de ser ouvido por um tribunal 

independente e imparcial”
85

. Marcelo Abelha Rodrigues reflete sobre a obviedade da 

correlação entre atuação ministerial, ação civil pública e acesso ao Poder Judiciário, com o 

seguinte registro: 

Não é necessário muito esforço e nem mesmo conhecimento sociológico 

para entender o porquê de a ação civil pública ser um remédio tão festejado e 

ter alcançado um patamar de respeitabilidades tão elevado na sociedade. É 

que, por ser um remédio propício à tutela de direitos de uma coletividade 

que raramente era assistida pelo Estado (direitos estes relacionados ao 

cotidiano de todos nós, tais como problemas ambientais, políticos corruptos, 

lides de consumo), era de se esperar que a ação civil pública realmente 

assumisse o papel de remédio mais importante de resgate da justiça social. É 

certo também que, embora com alguns excessos aqui e acolá (que precisam 

ser punidos e coibidos), o Ministério Público tem tido um papel 

imprescindível – corajoso e competente – no uso desta arma tão poderosa.
86

 

Diante do alavancamento das ações do Ministério Público pela iniciativa popular, é 

chegado o momento de reconhecer que o ativismo muitas vezes tem como matéria-prima 

principal a denúncia do cidadão, obtida no processo de ouvidoria social. 

Fazendo um detalhamento de causas e resultados, a sentença que determina a 

realização de políticas públicas, não é um trabalho solitário do Poder Judiciário, antes disso 

houve a atuação do Ministério Público que foi desencadeada por uma provocação oriunda de 
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  BULOS, Uadi Lammêgo. Op. cit., p. 223. 
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 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ação Civil Pública. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (Org.). Ações 

constitucionais. 2. ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2007, p. 249. 



59 
 

 

 

qualquer cidadão ou grupo social.  Nesse aspecto, Ileana Neiva Mousinho destaca a 

importância da participação popular na formulação de ações por parte do Parquet no âmbito 

de realização dos direitos metaindividuais: 

Se o poder de ação é uma das formas de exercício da cidadania, e se há 

previsão de que, quando as demandas são metaindividuais, os cidadãos 

transferem a entes legitimados a tarefa de representá-los, a ação civil pública 

é um instrumento de defesa da cidadania. Logo, a formulação do pedido de 

implementação de política pública não será o resultado de uma ideia que 

“surgiu” na mente do membro do Ministério Público, mas será a etapa final 

de um procedimento, iniciado por uma denúncia de um cidadão ou de 

associações, que motivou que o membro do Ministério Público chamasse o 

administrador público, para, em audiência, procurar obter o ajustamento de 

sua conduta à lei. Não conseguindo, o membro do Parquet, que o 

administrador público assine um Termo de Ajustamento de Conduta, na 

forma prevista na Lei nº 7.347/85, o passo seguinte deve ser a propositura de 

ação civil pública com pedido de implementação da política pública cuja 

ausência ensejou a denúncia. Logo, percebe-se, sem grande esforço, que a 

legitimidade do Ministério Público para propor aquela ação está fundada na 

gênese popular da denúncia recebida, fator desencadeante da sua atuação 

funcional. A participação popular objetivada no Estado Democrático de 

Direito confere, também, legitimidade ao Poder Judiciário para apreciar 

demanda cujo pedido é a implementação de política pública, e determinar, 

efetivamente, a implementação da política pública requerida. Isso porque o 

direito à tutela jurisdicional é também um direito fundamental, que confere 

aos cidadãos e às coletividades o poder de exigir uma prestação do Estado.
87

 

A participação popular em qualquer processo democrático é pertinente e se funda na 

constatação de que a democracia representativa não basta para traduzir as necessidades da 

população. Assim, é evidente que, de alguma forma, a voz da população possa ser ouvida sem 

intermediários, sem ruídos, pois, como salienta Denise Tarin: 

Estamos, portanto, em momento transitório de concretização do ideal 

constitucional de uma democracia participativa, uma vez que o modelo, tão 

somente representativo, não atende às novas configurações sociais, que 

exigem, prioritariamente, a inclusão política, como estratégia de elevarmos 

nossa participação, exercida tão somente, como eleitores e consumidores, ao 

exercício pleno da cidadania, na luta pela implementação dos direitos 

sociais.
88

 

Trata-se o ativismo de uma sequência de provocações que se originam, muitas vezes, 

dos reclames dos cidadãos e que se encontram muito distantes do aparato judiciário. O 
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   MOUSINHO, Ileana Neiva. A ação civil pública com pedido de implementação de políticas públicas. Revista 

do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, Natal: PRT – 21ª Região. 2007, p. 70. 
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  TARIN, Denise. A aliança entre o Ministério Público e a sociedade civil na definição de políticas públicas. In: 

VILLELA, Patrícia (org.). Ministério Público e políticas públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 55. 
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Ministério Público acaba por encontrar sua razão de existência neste diálogo social
89

, 

permitindo que a população possa acessar o Poder Judiciário através das ações apresentadas 

por procuradores e promotores com o objetivo de promover a realização de políticas públicas 

de bem-estar social. 
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  Neste sentido João Gaspar Rodrigues: “O Ministério Público não retira sua força da proximidade com o 

Judiciário, Executivo e Legislativo, ou de qualquer outro escaninho da máquina estatal. Não como Anteu da 

Mitologia, a instituição fortalece-se quando se aproxima da sociedade, quando através de suas atribuições 

(judiciais e extrajudiciais) atende os legítimos anseios sociais, quando em defesa dos interesses sociais não 

escolhe ou poupa adversários, quando em sua evolução institucional se mantém fiel aos ideais de berço (ou às 

coordenadas originárias): justiça, paz, segurança, liberdade, interesse público. [...] a legitimidade e o prestigio 

social dependem sempre da competência e da eficiência como o Ministério público desempenha suas 

atividades ordinárias. A motivação dos cidadãos em colaborar, participar e demandar os serviços prestados 

pelo MP funciona como vetor legitimador da própria atuação institucional. Legitima será a atividade 

funcional capaz de gerar crenças validadas pelo seu reconhecimento como valor ético e pela prática social 

que, por uma experiência concreta, confirma seu modus operandi. Dai que essa legitimidade social para o MP 

e práticas legitimantes pela sociedade devam formar um círculo virtuoso, visando manter o padrão de 

eficiência da atividade-fim desempenhada pela instituição.” (RODRIGUES, João Gaspar. O Ministério 

Público resolutivo: a atual missão institucional. In: Ministério Público: o pensamento Institucional 

contemporâneo. Brasília: Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, 2010). 
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5 OBSTÁCULOS À REALIZAÇÃO DO ATIVISMO 

O ativismo judicial/ministerial é alvo de diversas críticas e observações que negam seu 

papel de legítimo protagonista de ações de efetivação dos direitos sociais. Em parte, a maioria 

das críticas é justificável diante da novidade do tema. Como relatado na Introdução deste 

trabalho, o ativismo surgiu, com maior evidência, apenas no pós-guerra.  Assim, foram pouco 

mais de 50 anos para a aceitação plena da interferência do judiciário e do Ministério Público 

nos atos e ações do Poder Executivo. 

Doutra ponta, parte das críticas se originou de uma leitura conservadora do direito 

constitucional. Esta leitura reserva ao Poder Judiciário e ao Ministério Público o papel de 

mero observador, não lhe permitindo uma postura proativa em relação ao texto constitucional 

de forma a permitir a cobrança de resultados e direcionamentos das políticas públicas. 

Neste estágio do presente estudo, não se pode negar que as críticas a respeito da 

realização do ativismo se avolumam.  Uma análise do conteúdo dessas críticas nos revela que 

elas comumente giram em torno da falta de legitimação do Poder Judiciário, do caráter 

programático das normas constitucionais de direitos fundamentais, da tripartição de poderes e 

das dificuldades financeiras estatais na implementação dos direitos fundamentais. 

Os obstáculos postos à realização do ativismo são, em verdade, interessantes objetos 

de estudo. Analisar os argumentos de tais críticas trata-se de oportunidade para aprofundar 

nossos conhecimentos, no que se refere aos fatos justificadores e prejudiciais à realização do 

ativismo, além de lançar luzes sobre o novo papel assumido pelo Judiciário e pelo Ministério 

Público. 

Isto posto, analisamos em seguida os obstáculos apresentados a implementação do 

ativismo. 

5.1 FALTA DE LEGITIMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NO PATROCÍNIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Remontando à doutrina do Estado liberal, o Poder Executivo ainda é visto como o 

grande provedor das atividades de bem-estar social, uma vez que seus representantes foram 

eleitos e legitimados para tal missão mediante a escolha realizada pelo voto direto.  Assim, o 

governo do povo para o povo só se realizaria através daqueles em que a população depositou 

confiança através de seu voto direto, de forma que não seria permitida a interferência de 

esferas não legitimadas pela eleição direta e popular. 
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Para esta visão, juízes e promotores, ao se aventurarem na “judicialização da política”, 

realizariam interferência abusiva, invadindo seara exclusiva dos agentes políticos. Neste 

pensamento, a legitimação para atuar no direcionamento de ações sociais não é obtida através 

da aprovação em concursos públicos para preenchimento de cargos na magistratura ou 

Ministério Público, mas apenas através de candidaturas de sucesso que passam pelos 

percalços de dedicada campanha eleitoral e que encontraram eco de suas propostas nas urnas. 

Apenas os candidatos eleitos nesta ordem de rituais democráticos são os únicos autorizados a 

representar a vontade popular, podendo comandar a adoção de medidas sociais. 

Apesar da veemência de seus defensores, a referida crítica merece ponderações. É 

sabido que a legitimação dos membros do Poder Executivo e do Legislativo é concebida 

mediante a eleição em sufrágio popular, entretanto este meio de legitimação não é o único 

previsto em nosso ordenamento. 

Com efeito, a aprovação em concurso público também é meio pelo qual acontece a 

correta legitimação do agente público ou político, de modo que o magistrado e o membro do 

Ministério Público representam a vontade popular
90

, dentro do seu espectro de atuação, da 

mesma forma que o membro do Executivo ou Legislativo, eleito através do sufrágio popular. 

Em verdade, a forma de legitimação dos membros dos três poderes tem fundamento 

constitucional
91

, não existindo distinção excludente. 

Neste patamar constitucional, o Parquet deve sua razão de existência à promoção dos 

direitos e garantias fundamentais, atividade que realiza em contato direto com a sociedade, 

quando, por exemplo, da realização de audiências em processos judiciais ou em audiências 
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 “Atualmente é preciso reconhecer que a legitimidade política das decisões judiciais deve provir não da escolha 

pelo voto dos juízes, mas da efetiva participação dos litigantes diante do Estado-juiz, num processo dialético 

que redundará em decisão-síntese do conflito. Neste binômio participação e processo reside o elemento 

indispensável que dá sustentação e legitimidade à intervenção judicial em tema de políticas públicas, que é 

um contraditório amplo e facilitador do diálogo entre as partes, o qual aportará ao julgador os dados 

indispensáveis para uma decisão final justa e equânime. [...] Isso significa, por outro lado, um esvaziamento 

das críticas dirigidas ao Poder Judiciário enquanto órgão cujos membros não só eleitos pelo voto direto, o que 

lhe tiraria a legitimidade da decisão em sede de políticas públicas. A legitimidade dos juízes e do Poder 

Judiciário não advém das urnas, como os poderes Legislativo e Executivo, mas decorre da participação 

igualitária das partes no processo mediante o contraditório, bem como do conteúdo de direitos fundamentais  

do qual se revestem as políticas públicas, o que autoriza sua judicialização”. (ZUFELATO, Camilo. Controle 

judicial de políticas públicas mediante ações coletivas e individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo. (Org.). Op. cit., p. 311). 
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 “O juiz recebe do povo, através da Constituição, a legitimação formal de suas decisões, que muitas vezes 

afetam de modo extremamente grave a liberdade, a situação familiar, o patrimônio, a convivência na 

sociedade e de toda uma gama de interesses fundamentais de uma ou de muitas pessoas. Essa legitimação 

deve ser permanentemente completada pelo povo, o que só ocorre quando, segundo a convicção 

predominante, os juízes estão cumprindo seu papel constitucional, protegendo eficazmente os direitos e 

decidindo com justiça. Essa legitimidade tem excepcional importância pelos efeitos políticos e sociais que 

podem ter as decisões judiciais.” (DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., p. 87). 
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públicas, na investigação e coleta de elementos de provas.  É da natureza do cargo de 

procurador ou promotor a audição da população, o que torna sua atividade democrática e 

socialmente importante, além de legitimada pelo ordenamento constitucional. 

Nesse aspecto, apesar de os membros do Poder Executivo alcançarem suas colocações 

constitucionais em virtude do voto, quando eleitos, suas  atividades resumem-se a adoção de 

decisões unilaterais, afastando-se da audição dos representantes populares. Veja-se que, 

ressalvando a realização de orçamentos participativos, as decisões tomadas pelo Poder 

Executivo são acontecem, na sua maioria, sem a audição das partes envolvidas. Isto é, a 

instalação de equipamentos sociais, serviços públicos e construção de políticas públicas é 

realizada segundo entendimentos alcançados nos escaninhos dos gabinetes, distantes da 

população e de seus problemas. 

Nesse aspecto, Mauro Cappeletti
92

 destaca que os processos judiciais são legítimos 

canais de participação popular na medida em que permitem que as partes deduzam suas lides, 

discutindo a matéria que lhes é de interesse. Em se tratando de direitos difusos discutidos em 

juízo, essa premissa se amplifica ao permitir a discussão de interesses sociais por 

representantes da própria sociedade, fazendo do processo judicial um instrumento 

participativo e eminentemente democrático. 

Diante dos argumentos acima levantados, afirmar que apenas o Poder Executivo ou o 

Legislativo são representantes do povo na execução e realização de direitos fundamentais é 

desconhecer a abrangência do texto constitucional, que é claro na atribuição de legitimação do 

Ministério Público. A legitimidade do Parquet para atuar em questões administrativas, surge 

em face de seu dever funcional de tutor, de protetor da lei, da Constituição e da ordem 

democrática vigente. Assim, se a administração pública deixa de atender a obrigação imposta 

pelo ordenamento constitucional, acaba por autorizar a regulação de suas ações pelo membro 

do Ministério Público. 
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  Nesse aspecto, Mauro Cappelletti sustenta que as “enfermidades” que teoricamente impedem a atividade 

ativista podem ser superadas mediante a compreensão do papel desempenhado pelo processo judicial no 

ambiente democrático.  Nas palavras daquele doutrinador o processo judicial se reveste de legitimidade 

democrática ao permitir a criação de um verdadeiro canal participativo, onde as partes podem apresentar seus 

reclames e serem ouvidas. Vejamos a citação do referido autor: “Não há dúvida de que é essencialmente 

democrático o sistema de governo no qual o povo tem o sentimento de participação. Mas tal sentimento pode 

ser facilmente desviado por legisladores e aparelhos burocráticos longínquos e inacessíveis, enquanto, pelo 

contrário, constitui característica quad substantiam da jurisdição, como se viu no §§. 1º, desenvolver-se em 

direta conexão com as partes interessadas, que têm o exclusivo poder de iniciar o processo jurisdicional e 

determinar o seu conteúdo, cabendo-lhes ainda o fundamental direito a serem ouvidas. Neste sentido, o 

processo jurisdicional é até mais participativo de todos os processos da atividade pública.” (CAPPELLETI, 

Mauro. Juízes legisladores. Tradução Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1999, p. 100). 
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Os sucessivos descuidos administrativos, somados a eleição de administradores 

públicos e legisladores cada vez menos instruídos no trato da coisa pública, só demonstra 

quando a argumentação referente ao monopólio da legitimidade popular pelos representantes 

dos poderes Executivo e Legislativo pode se mostrar equivocada. 

No Brasil temos uma democracia que se mostra muitas vezes incipiente. Parte do 

eleitorado, iludido ou não por ferramentas de marketing, concede seu voto ao candidato que 

lhe conceda favores ou que tenha melhor colocação nas pesquisas de voto (vota-se no 

candidato melhor colocado para não “perder” o voto)
93

, melhor aparência física, melhor 

descendência (criando um malfadado rascunho do regime monarquista) ou melhor carreira 

artística (ainda que esta carreira seja circense), critérios totalmente equivocados na escolha de 

um bom administrador público. 

Essa inabilidade em eleger seus representantes pode ser traduzida em números. 

Segundo pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no ano de 2012, quase 45% 

do eleitorado brasileiro possui, no máximo, o ensino fundamental incompleto. Essa 

percentagem equivale a uma massa de 63 milhões de cidadãos com baixa escolaridade
94

.  

Diante desses números, é inequívoca a facilidade de manipulação do eleitorado e 

fraquejamento da qualidade da democracia
95

. Sem instrução formal e sem suficiente formação 

política
96

, o cidadão votante terá imensa dificuldade em compreender a importância do voto 

                                                 
93

  Sobre a tendência de o cidadão seguir a opinião massificada, muitas vezes espelhada em pesquisas prévias de 

voto amplificadas pela mídia, foi dito que: “Ao contrário do que se diz, a democracia não opera pela 

autonomia, mas sim pela massificação crescente de opiniões, como já dissera Tocqueville. Aquele indivíduo 

fracassado (indivíduo manqué) rapidamente se transformará em anti-indivíduo e ‘homem-massa’, comprando 

modelos de personalidade que a mídia vende e seguindo lideres autoritários ou populistas que afirmarão a 

autonomia para todos – como se a autonomia fosse uma espécie de bolsa-família para toda a população. O 

indivíduo verdadeiro sofre a perseguição mais descarada, porque ele vive  a dureza de ter uma personalidade 

ativa, e por isso mesmo acaba sendo um cético com relação á promessas de autonomia para as massas . No 

fundo, o indivíduo fracassado  e o homem –massa invejam a liberdade do indivíduo verdadeiro porque ela 

lhes parece um luxo. Na realidade são primitivos demais para entender a maldição que é ser indivíduo e a dor 

que é ser livre sem que pertença a bandos.”  (PONDE, Luiz Felipe. Guia politicamente incorreto da 

filosofia: Ensaio de Ironia. 1. ed. São Paulo: Leya, 2012. p. 49/50). 
94

 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-grau-de-

instrucao>. Acesso em: 01out. 2012. 
95

 “Nos últimos dois séculos, nos discursos apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o argumento 

segundo o qual o único modo de fazer com que o súdito se transforme no cidadão é o de lhe atribuir aqueles 

direitos que os escritores de direito público do século passado tinham chamado de activae civitatis, com isso 

a educação, a educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática” (BOBBIO, 

Norberto. Op. cit., p. 43). 
96

  O professor potiguar Paulo Lopo Saraiva destaca a importância da educação política para a evolução dos 

instrumentos de legitimação popular. Apenas através desta educação e da consequente mudança de 

mentalidade surge a expectativa de aprimoramento do processo eletivo: “A introdução do princípio de 

participação popular no governo da coisa pública é, sem dúvida, um remédio contra aquela arraigada tradição 

oligárquica e patrimonialista; mas não é menos verdade que os costumes do povo, sua mentalidade, seus 

valores, se opõem à igualdade – não apenas à igualdade política, mas à própria igualdade de condições de 

vida. Os costumes, não há como negar, representam um grave obstáculo à legitimação dos instrumentos de 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-grau-de-instrucao
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-grau-de-instrucao
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como objeto de transformação social, estando sujeito a toda sorte de influências ilícitas ou à 

escolha descompromissada de seus representantes. 

Os desvios de conduta nas eleições democráticas não são produtos exclusivos de 

países subdesenvolvidos, em desenvolvimento ou sujeitos a regimes ditatoriais. Em verdade, 

o desvirtuamento das eleições, sejam municipais, governamentais ou presidenciais, é um 

fenômeno que atinge as democracias mais conservadoras. Assim, na Itália, berço do 

constitucionalista Piero Calamandrei, os grupos criminosos locais conseguem manipular os 

resultados dos pleitos com a compra desmedida de eleitores e votos, havendo inclusive um 

“tabelamento de valores”. Um voto na região da Sicília custa cerca de cinquenta euros; na 

região da Campânia os votos são vendidos em pacotes “promocionais” de milhares de 

unidades
97

. 

Assim, apesar da incontestável legitimidade trazida pelo voto direto, o processo 

democrático nem sempre garante a escolha dos melhores gestores públicos. Apenas um 

romântico seria capaz de enxergar os processos democráticos como infalíveis
98

.  A 

democracia mostra-se como um sistema adequado diante, por exemplo, do autoritarismo, mas 

ainda assim possui lapsos que podem tornar o Estado um algoz em vez de um benfeitor. 

 

                                                                                                                                                         
participação popular. Daí sobrelevar-se a importância da educação política como condição inarredável para a 

cidadania ativa numa sociedade republicana e democrática.” (SARAIVA, Paulo Lopo. Constituição e mídia 

no Brasil. São Paulo: MP editora, 2010, p.65- 6). 
97

 “Muitas vezes eu me perguntei quanto custa um voto. Sempre que há eleições, nas horas que precedem a 

proclamação dos resultados finais, nos perguntamos quem ganhou. Quais são as regiões determinantes? às 

vezes nos perguntamos como aqueles votos foram geridos, se foram comprados. Mas quanto custa um voto? 

É simples. No período das eleições regionais de 2010, a Direção Distrital Antimáfia de Nápoles abriu uma 

investigação sobre a compra de votos. Na Campânia, os preços oscilaram entre vinte e cinquenta euros, 25 de 

entrada e 25 o final, isto é, depois das eleições. Em alguns casos, os votos são vendidos em pacotes de mil. 

Na prática, há uma espécie de organizador que promete ao político mil votos em troca de 20 ou 50 mil euros. 

Depois, essa pessoa reparte o dinheiro entre aqueles que vão votar: aposentados, jovens, desempregados. Na 

Campânia, um assento na região pode chegar a custar 60 mil euros. Na Calábria você se arranja com 15 mil. 

Em geral, com mil euros um capo-palazzo campaniense fornece cinquenta votos. O capo-palazzo é um 

personagem não criminoso que consegue convencer as pessoas que não costumam votar a votarem em um 

determinado político. E, como prova do voto dado, é preciso mostrar a foto da cédula eleitoral feita com 

celular. Na Apúlia, um voto chega a valer cinquenta euros, preço que também alcança na Sicília” (SAVIANO, 

Roberto. A máquina da lama: histórias da Itália de hoje. São Paulo: Companhia das letras, 2012, p. 116-117). 
98

  Tocqueville, em seus estudos sobre a democracia americana, já denunciava a influência, por vezes negativa, 

que a vontade popular poderia ter em relação ao governo das nações, em face dos lapsos que podem surgir no 

sistema representativo. Vejamos: “A influência desastrosa que às vezes pode exercer o poder popular sobre as 

forças do Estado faz-se ver bem em certas repúblicas democráticas da antiguidade, onde o tesouro público 

esgotava-se em socorrer os cidadãos indigentes ou em dar jogos e espetáculos ao povo. É verdadeiro dizer 

que o sistema representativo era mais ou menos desconhecido na Antiguidade. Em nossos dias, as paixões 

populares se produzem mais dificilmente nos negócios públicos; pode-se contar, todavia, que afinal, o 

mandatário acabará sempre por conformar-se ao espírito dos seus constituintes e por fazer prevalecer os seus 

pendores tanto quanto os seus interesses.” (TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. 2. ed. 

Belo Horizonte: Itatiaia, 1977, p. 163). 
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Nessa linha de raciocínio, já foi dito que o povo é facilmente manipulável, tornando-se 

opressor de si mesmo
99

. Essa realidade já era enxergada nos idos de 1762, quando Jean Jaques 

Rousseau descreveu que: 

Deduz-se do que antecede que vontade geral é sempre reta e tende 

constantemente à utilidade pública, porém não quer isto dizer que as 

deliberações do povo tenham sempre a mesma retidão. Quer o povo a todo o 

momento seu bem, porém frequentemente é enganado. Somente então é que 

parece querer seu mal.
100

 

A autoridade moral da maioria (ao eleger seus representantes) parte do pressuposto de 

que a decisão tomada por ela contém um maior grau de sabedoria, ao passo que representaria 

a legitimidade do interesse de muitos sobre o interesse de poucos. Na democracia nada resiste 

perante o movimento da maioria, mesmo quando esta maioria, iludida, enganada ou 

equivocada por vários fatores, realiza escolhas equivocadas e não comprometidas com a 

eficiência pública
101

. 

Sintetizando este momento de crise no sistema democrático e, em especial, do 

Parlamento, Eduardo Cambi relata a importância do resgate através de outros mecanismos de 

democracia participativa: 

As novas fronteiras entre o Executivo e o Legislativo, aliadas às falhas no 

processo eleitoral, às críticas ao sistema majoritário e proporcional, à 

ausência de fidelidade partidária (cuja inexistência redundou na Resolução 

22.610 do Tribunal Superior Eleitoral, considerada constitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, apesar de argumentos contrários), ao voto 

obrigatório, à corrupção e à impunidade dos governantes contribuem para a 

crise da democracia representativa, com desinteresse da população pela 

política e o enorme descrédito das instituições. [...] Evidenciar a crise da lei e 

                                                 
99

 “O povo é sempre opressor. Quando aparece politicamente, é para quebrar coisas. O povo adere fácil e 

descaradamente (como aderiu nos séculos 19 e 20) a toda forma de totalitarismo. Se der comida, casas e 

hospital, o povo faz qualquer coisa que você pedir. Confiar no povo como regulador da democracia é confiar 

nos bons modos de um leão à mesa. Só mentirosos e ignorantes têm orgasmos políticos com o ‘povo’.” 

(PONDÉ, Luiz Felipe. Op. cit., p. 49). 
100

 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios de direito público. Trad. Antônio P. Machado. Rio 

de Janeiro. Nova Fronteira, 2011, p. 44. 
101

 Historicamente, a eficiência da administração pública é francamente prejudicada pela falta de técnica 

administrativa dos administradores públicos, como também pela dolosa confusão entre interesse público e o 

interesse de esfera privada. Essa é a constatação alcançada por Louisianne Paskalle Solano Maia: “Eficiência 

exige planejamento, disciplina, organização, compromisso. Atitudes que ficam entregues à sorte, muitas 

vezes, de parentes, familiares, amigos e afins dos detentores do poder, que não raro, não possuem a técnica 

essencial de administrar e fazer funcionar a máquina pública com a devida eficiência. Existe uma política de 

combate à prática do nepotismo, ainda entregue a uma fiscalização inexpressiva, dando margem à 

criatividade dos governantes para a implantação de novas formas do tão prejudicial nepotismo cruzado, que 

obriga o Estado a atuar com uma necessária urgência na criação de mecanismos de combate as essas práticas.” 

(MAIA, Louisianne Paskalle Solano. Direitos fundamentais, efetividade e limitações orçamentárias: uma 

perspectiva pós-positivista. In: O novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo 

Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 420-21). 
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da democracia representativa serve para aperfeiçoar os mecanismos, a fim de 

que possam ser efetivamente democráticos. Dizer que a lei não é expressão 

de todo o direito e que, não raro, não traduz a vontade geral, não significa 

desprezá-la. A lei pode e deve ser importante instrumento de promoção dos 

direitos fundamentais. Lembre-se que em Atenas a lei escrita foi o grande 

antídoto contra o arbítrio governamental, tendo Eurípedes escrito na peça Os 

Suplicantes (versos 434-437) “uma vez escritas as leis, o fraco e o rico 

gozam de um direito igual; o fraco pode responder o insulto do forte, e o 

pequeno, caso esteja com a razão, vencer o grande.” Logo, o problema não 

está na lei, mas na manipulação ideológica do conceito de lei, quando 

utilizado para promover totalitarismo e suprimir ou reduzir direitos 

fundamentais. Do mesmo modo, não se ignora que os Parlamentos são 

espaços públicos institucionais para a expressão de interesses da maioria e da 

minoria. Não se quer suprimir a democracia representativa, mas aperfeiçoá-

la, pela conjugação com outros mecanismos de democracia representativa.
102

 

Diante das falhas que podem advir da malversação do voto e da democracia, torna-se 

urgente que outras esferas de influência atuem na fiscalização e correção de desvios 

realizados pelos administradores públicos. Nesse estado de fatos, a legitimação constitucional 

garantida a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
103

 (instituições sólidas e de 

apurado grau técnico) para intervir na administração pública, sendo estes escolhidos em 

processos seletivos de reconhecido rigor
104

, destaca-se como elemento de resistência neste 

panorama desolador. 

  

                                                 
102

 CAMBI, Eduardo. Op. cit., p. 184. 
103

 “Os membros do MP, até pela forma rigorosa de seleção a que se submetem para ingressar na instituição, 

detêm um invejável cabedal jurídico e cultural. Na função também passam a deter prerrogativas e dispor de 

mecanismos jurídicos aptos a serem utilizados para tentar mudar a realidade de sua comarca, para tentar criar 

coisas que façam a diferença e não apenas para executar um trabalho burocrático (apresentando-se à 

sociedade como um ramo especializado da burocracia). Assumem o supremo desafio de aplicar a lei em uma 

sociedade submetida a rápidas transformações”. (RODRIGUES, João Gaspar. Op. cit., p. 91-92). 
104

 “Reconhecendo as vantagens do concurso, Raúl Zaffaroni, em artigo intitulado ‘Dimensión política de un 

Poder Judicial democrático’ (Boletín, n. 37, Comisión Andina de Juristas, 1993), afirma, categoricamente, 

que esse ‘é o único procedimento democrático conhecido para selecionar os candidatos tecnicamente mais 

qualificados para qualquer função que requeira alto grau de profissionalidade. É o único método que garante 

o controle público e que, mesmo não assegurando sempre o acesso dos melhores, pelo menos dá a certeza de 

exclusão dos piores’. Quanto à alegação de falhas e de fraudes nos concursos públicos, tornando ilusórias 

suas vantagens, responde Zaffaroni que, como procedimentos democráticos, eles têm os mesmos defeitos e 

apresentam os mesmos riscos da democracia, estando, sem dúvida, sujeitos a deformações e desvios 

fraudulentos. Mas, diz ele, ‘ninguém pretende suprimir as eleições populares porque tem havido muitas 

fraudulentas’, sendo importante, isto sim, procurar evitar as fraudes e reduzir os defeitos dos concursos, 

porque até agora não se conhece um sistema que seja melhor.” (DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., p. 25). 
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5.2 INEXPERIÊNCIA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONDUÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A realização de uma política pública envolve a tomada de decisões de complexidade 

considerável e reside na locação de orçamento, eleição de prioridades e contratação de 

serviços que concretizem a exteriorização da vontade do Estado. 

Diante da necessidade da realização de complexos processos de decisão, quando da 

implementação das políticas públicas, é pertinente questionar se os membros do Ministério 

Público (e também do judiciário) teriam condições que os autorizassem a opinar, questionar e 

decidir sobre os rumos de políticas públicas e sua correção. 

É evidente que a rotina do Ministério Público e dos membros do Poder Judiciário 

guarda distinções no que se refere à rotina do administrador público que, a cada dia, enfrenta 

os desafios inerentes à adequação do orçamento com as despesas necessárias ao custeio da 

máquina pública. Tais desafios justificam não só a existência de ramos da ciência jurídica 

voltados à rotina pública (direito administrativo, tributário e orçamentário) como também 

exigem do administrador um conhecimento prático voltado à organização de pessoal, 

organização de insumo, contratação de mão de obra terceirizada, planejamento de obras e 

serviços e a execução de ações que tornam a boa governança um ofício que exige, antes de 

mais nada, uma experiência pragmática. 

O distanciamento entre as atividades do administrador público, do Ministério Público 

e do Poder Judiciário certamente traz desafios no momento que estes últimos decidem impor 

sindicância nas políticas públicas, exigindo do promotor e do juiz considerável esforço 

cognitivo e apurada sensibilidade na avaliação dos fatores que tangenciam, incidem ou 

integram a tomada de decisões em áreas sociais. 

Diante desses desafios, sabe-se que os magistrados, promotores e procuradores não 

são indivíduos alheios à realidade dos fatos, sendo comum a estes não só o estudo da 

legislação como a vivência dos problemas sociais na localidade onde atuam, de modo que a 

maioria dos tribunais estaduais e procuradorias determinam que seus membros residam na 

comarca onde militam, visando a apreensão da realidade social e  a prestação judicial e 

ministerial  adequada. 

A rotina de um promotor de Justiça o expõe cotidianamente ao contato social quando 

recebe, por exemplo, o cidadão queixoso no seu gabinete ou investiga denúncias veiculadas 

nos meios de comunicação para logo em seguida lançar-se à colheita de indícios e provas para 
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então buscar, no estudo jurídico, a solução para o impasse, para a correição da coisa pública.  

Assim a atividade ministerial, ao conjugar a atividade de ouvidoria, estudo jurídico e ação 

processual busca compreender os elementos cambiantes que cercam, por exemplo, a 

complexa realização de políticas públicas, adotando uma solução eminentemente resolutiva
105

. 

O membro do Ministério Público, quando da pesquisa dos fatores inerentes à 

realização de políticas públicas, conta com a possibilidade de invocar ajuda e subsídios para a 

correta compreensão do panorama que cerca a complexa desenvoltura da atividade 

administrativa. Assim, pode o Parquet se valer da requisição de documentos, da audição de 

experts no assunto (amicus curiae
106 107

 e peritos), além de ouvir testemunhas e realizar 

audiências públicas com objetivo de colher elemento para seu convencimento e atuação
108

. 

No panorama nacional e internacional
109

, a ignorância inicial dos promotores e 

procuradores a respeito de melindres referentes à rotina da administração pública pode ser 

sanada com procedimentos que, aliados à experiência adquirida na militância cotidiana, 
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 João Gaspar Rodrigues defende um Ministério Público resolutivo, capaz de conjugar nas suas ações não só os 

conhecimentos jurídicos como também conhecimentos pragmáticos de forma a alcançar a eficiência 

institucional. Neste sentido afirma: “[...] espera-se que o foco institucional esteja voltado para a eficiência e 

resultado. Esse ambiente social cambiante requer um perfil diferenciado de Ministério Público, não mais 

meramente demandista ou parecerista, e sim dotado da capacidade de buscar resultados (estando aberto a 

inovações e aperfeiçoamentos) e de enfrentar, se necessário, o caudal de interesses econômicos e políticos. 

[...] O Ministério Público como um dos principais aplicadores e interpretes do Direito, assume a 

responsabilidade de pensar a ciência jurídica e seus mecanismos como alavancas de progresso social, a partir 

de uma cultura de inovação, sua missão é promover o interesse público e a justiça não apenas como os 

elementos estáticos concedidos pela letra fria da lei, mas enriquecê-los com a práxis institucional e as 

soluções que surgem da teorização dos problemas formulados a partir do contato com a comunidade”. 

(RODRIGUES, João Gaspar. Op. cit., p. 94-5). 
106

 O amicus curiae, no direito brasileiro, pode ser classificado como terceiro não interessado na causa e que 

auxilia o juiz no esclarecimento dos fatos, tal como um perito em assunto ou tema específico. Na atual 

realidade processual, sua atuação ainda esta limitada a situações específicas como no julgamento de ações 

que envolvam o controle de constitucionalidade. Entretanto, Cassio Scarpinella Bueno sustenta a necessidade 

de “generalização do instituto”, permitindo que o amicus curiae seja admitido em qualquer via processual 

com o objetivo de enriquecer o debate judicial, permitindo ao magistrado colher uma nova e autorizada 

percepção dos fatos que acercam a lide. (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil 

brasileiro; um terceiro enigmático: Saraiva, 2006, p. 622 e 623). 
107

 Ainda sobre a utilidade do amicus curiae para a atividade ativista recomenda-se a leitura de Mauro Cappelleti, 

Op. cit., p. 88-9. 
108

 “É afastado, igualmente, o obstáculo da falta de conhecimento dos juízes a respeito de políticas públicas, 

porque, se na instrução processual e na execução da sentença, for assegurada a participação da sociedade 

civil, essa subministrará conhecimentos ao juiz. Ora, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a sociedade 

civil participa dos Conselhos de Direitos, e, por conseguinte, da elaboração das políticas públicas. Isso 

demonstra que a sociedade civil tem conhecimentos técnicos que pode subministrar ao juiz. Ademais, a 

maioria das leis já é bastante minudente sobre as prestações e serviços que devem ser incluídos numa política 

pública, para que seja eficiente.” (MOUSINHO, Ileana Neiva. Op. cit., p. 71). 
109

 Ainda em se tratando da validade da assessoria prestada pelo amicus curiae, Paulo Gustavo Gonet Branco 

salienta a importância desta figura no âmbito internacional desde o direito romano, passando pelo direito 

anglo saxão do século XVII e na atualidade, registrando que entre 1946 e 1995 o “amigo da corte” teve sua 

atuação aumentada em 800% perante a justiça norte-americana. (BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Juízo de 

ponderação na justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 217-19). 
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legitimam a sindicância do Parquet em temas ligados à administração pública, realização de 

políticas públicas e realização de direitos fundamentais, tais como o direito à saúde, à 

educação e à moradia. 

 Assim, num primeiro momento, os membros do Ministério Público (como os 

magistrados) não são obrigados a conhecer todas as minúcias que cercam a realização de 

políticas públicas em face das necessidades sociais prementes, entretanto podem se valer de 

inúmeros canais para suprir a ignorância inicial de forma a transformá-la em uma 

compreensão adequada dos fatores envolvidos (fatores orçamentários, logísticos, sociais e 

políticos), podendo, assim, assumir a correta postura e atuação. Nesse panorama, além de 

peritos e experts, o Ministério Público poderá se valer da consulta a organizações sociais, 

organizações não governamentais e fundações públicas e privadas que proliferam pelo país e 

coletam insumos preciosos para a exata situação do atendimento das políticas públicas
110

. 

Doutra ponta, é importante ressaltar que a falta de experiência e pragmatismo na 

administração da coisa pública é realidade que também afeta os membros do Poder Executivo, 

uma vez que grande parte destes, ao serem alçados aos cargos de prefeitos, governadores e até 

mesmo de presidente da República, não possuem experiência anterior no trato e administração 

da coisa pública. 

A reunião de alguns poucos dados estatísticos indica que à frente do Poder Executivo 

estão indivíduos que possuem baixo grau de instrução formal, que advêm das mais diversas 

carreiras profissionais e que pouco sabem da rotina administrativa inerente ao Estado, sua 

legislação e atos administrativos. 

Comprovando esta realidade, a Organização Não Governamental “Transparência 

Municipal” divulgou estudo analítico sobre os candidatos a prefeito nas eleições municipais 

de 2012, revelando que apenas 48,82% possuem grau superior completo. No que tange a 

ocupação anterior às eleições, 11,85% dos candidatos se declaram empresários e apenas 4,12% 

são servidores públicos municipais, 3,08% são servidores públicos estaduais e 1,14% 

servidores públicos federais
111

. 

Os dados, além de revelarem uma baixa experiência na gestão pública, apontam que a 

maioria dos candidatos é ligada à atividade empresarial, fatores que podem não só resultar 

numa má gestão como também podem facilitar uma confusão entre os interesses empresariais 
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dos candidatos e sua atividade de gestores públicos. 

Diante dos números apresentados, apenas a assistência de assessores qualificados é 

que torna a administração pública municipal viável. Assim, o prefeito sempre se valerá de 

assessores consultores e secretários para a tomada de decisões. O mesmo caminho tomará o 

Ministério Público e os membros da magistratura quando tratarem do destino das políticas 

públicas. Estes, apesar da sua inequívoca formação jurídica, poderão ainda se valer do 

conhecimento de “amigos da corte” para tomarem decisões eficazes no direcionamento das 

ações públicas. 

Volvendo os olhos para recente administração federal, veremos que o titular da 

Presidência da República era um neófito no comando de qualquer esfera pública.  Entretanto, 

a assistência prestada por seus assessores e ministros norteou uma gestão que, apesar de seus 

incidentes, conseguiu diminuir as diferenças sociais, sendo suas conquistas neste campo, 

reconhecidas a nível internacional. 

Assim, a experiência nacional (e até mesmo internacional) demonstra que a 

compreensão da máquina pública não é feita solitariamente. Toda e qualquer atuação dos 

administradores públicos é orientada por intermédio de assessores, secretários, ministros e 

toda a sorte de consultoria útil. Não existe administrador público capaz de governar apenas 

com suas próprias mãos, da mesma forma não existe membro do Ministério Público ou do 

Poder Judiciário que possa compreender a complexidade inerente à tutela de direitos 

fundamentais através da realização de políticas públicas. 

Tal aglutinação de esforços é fenômeno perfeitamente natural diante da complexidade 

que cerca a realização das políticas públicas. A realização de ações sociais por parte do 

aparato estatal demanda a análise de um grande número de variantes, de perspectivas, de 

possibilidades e, enfim, de resultados em face de uma sociedade cada vez mais complexa. 

Assim, é essencial a participação de vários atores sociais, cada um colaborando com sua área 

de conhecimento e atuação. Como já salientado em capítulo anterior, essa missão tão 

complexa como a realização de políticas públicas, deve ser cercada de atores públicos e 

privados, coletivos e individuais que somem conhecimentos e iniciativas na concretização de 

ações sociais. 

Nesta quadra, Assumpção Rodrigues
112

 acentua que: 

[...] para que estas ações surtam efeito positivo – ou seja, para que as 

políticas públicas transformem uma sociedade (diversificada e complexa) de 

                                                 
112

 RODRIGUES, Marta. M. Assumpção. Op. cit., p. 25. 



72 
 

 

 

forma pacífica – é preciso que os atores políticos demonstrem capacidade 

não só para diagnosticar e analisar a realidade social, econômica e política 

em que vivem, mas também para interagir e negociar de forma democrática 

com os diferentes atores envolvidos no processo. Tudo isso envolve 

habilidades para gerenciar complexidades (em vários cenários de incerteza e 

turbulência, por exemplo) e conseguir colaboração de todos os que estão 

envolvidos na implementação de determinadas ações de governo, além de ter 

conhecimento para utilizar tecnologia gerencial de ponta (flexibilidade, 

inovação e participação) e respeito pelas regras e rotinas que se aplicam à 

administração pública e ao funcionamento do sistema democrático. 

Diante desta constatação, nada impede que os praticantes do ativismo ministerial (e do 

ativismo judicial) se valham da ajuda e cooperação de outros atores sociais e de instrumentos 

judiciais e extrajudiciais que produzam insumos para a correta compreensão do panorama 

administrativo e social que cerca a realização das políticas públicas, podendo, após a 

compreensão do fenômeno, atuar responsavelmente na seara administrativa ou judicial de 

forma a promover a sindicância de políticas públicas. 

5.3 CARÁTER PROGRAMÁTICO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

Não é raro encontrar doutrina que reserve às ditas normas programáticas um 

tratamento diferenciado das demais normas constitucionais, reservando-lhes um papel de 

mero espectador, de mera carta de intenções do legislador de forma que seu conteúdo não 

encontra executabilidade. 

Assim, quando se quer enfraquecer o conteúdo de uma norma constitucional, muitos a 

julgam meramente programática e, portanto, sem aplicação imediata. 

 [...] quando se quer negar eficácia a um preceito constitucional, diz-se que 

ele não pode ser aplicado porque se trata de norma simplesmente 

programática [...] à luz dessa tradicional classificação, que se baseia na 

executoriedade das normas constitucionais, dizem-se operativos os preceitos 

que são dotados de eficácia imediata ou, pelo menos, de eficácia não 

dependente de condições institucionais ou de fato; e programáticos, a seu 

turno, os que definem objetivos cuja concretização depende de providências 

situadas fora ou além do texto constitucional.
113

 

 As normas programáticas são normas gerais de atuação estatal que ditam rumos na 

adoção de políticas públicas de bem-estar social. A generalidade de tais normas é de todo 

necessária, posto que cada uma deva se adequar à realidade de cada ente federativo, quando 

da atribuição de competências e adequação orçamentária. 
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Esta generalidade não pode ser confundida com ausência de eficácia, posto que não se 

admite, em tempos atuais, a existência de normas constitucionais destituídas de eficiência e 

utilidade, sob pena de termos o enfraquecimento de todo o sistema de direitos e garantias. 

Em se tratando de normas que tratam de direitos fundamentais, elas assumem o caráter 

principal do sistema constitucional, sendo inadmissível, diante de sua importância, que sejam 

classificadas como mero discurso retórico. O raciocínio é simples e não deixa qualquer 

margem para dúvidas, é cogente o atendimento dos comandos legislativos voltados ao 

atendimento dos direitos fundamentais, não existindo discricionariedade neste campo, como 

assevera Leonardo José Carneiro da Cunha: 

Se é induvidoso que a atividade administrativa deve pautar-se de acordo com 

os enunciados inscritos em normas jurídicas, não é pelo menos indubitável 

que as finalidades a serem alcançadas pelo Poder público resultam de 

previsões legais que impõem como obrigatório o seu atendimento. Ora, se a 

atividade administrativa depende da lei e a própria ordem normativa propõe 

uma gama de finalidades a serem atingidas, estas mesmas finalidades se 

afiguram como obrigatórias. Logo, a busca de tais finalidades pela 

Administração tem o caráter de dever que lhe é imposto ex vi legis.
114

 

A legislação constitucional-social, aquela voltada à realização dos direitos 

prestacionais, muitas vezes se caracteriza pelo conteúdo generalista, apenas apontando 

finalidades e princípios gerais a serem seguidos pelo administrador público. Tal realidade 

exige dos juízes (e também dos promotores) o despertar de sua atividade criativa, 

interpretando as normas de forma a lhe conceder eficácia. A autoexecutoriedade dessas 

normas, mediante a atividade criativa, é patente
115

. 

Doutra ponta, mesmo que as normas ditas programáticas sejam tratadas com 

significativa abstração na Constituição Federal, o mesmo não se pode dizer da legislação 

ordinária. Diplomas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei de proteção ao idoso 

ou à mulher são exemplos de repercussão infraconstitucional e que detalham com riqueza o 

âmbito de proteção de direitos fundamentais. 

As normas constitucionais que tratam de direitos humanos são, de todo modo, dotadas 

de eficácia positiva, devendo o Estado buscar sua concretização, assumindo sempre postura 

proativa. No âmago do neoconstitucionalismo, toda norma constitucional é exequível, 

cabendo às situações que acercam o caso concreto definir como os comandos constantes 

destas normas serão densificados. 
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5.4 SEPARAÇÃO DE PODERES 

Argumenta-se, com certa frequência e extremismo, que a clássica tripartição de 

poderes não autorizaria que o Poder Judiciário ou o Ministério Público fizessem juízo das 

ações adotadas pelo Poder Executivo e Legislativo, sob pena de ruptura de importante dogma 

constitucional. 

O extremo de qualquer linha de pensamento é perigoso. Pensar que o conceito de 

tripartição de poderes (ou, melhor dizendo, tripartição de funções), como dogma 

constitucional, encerra uma relação estanque é ignorar a evolução deste conceito durante os 

tempos recentes. 

A tripartição rígida foi construída numa época em que, seguindo o ideário liberal, cada 

parcela de poder procurava sua autoafirmação, após séculos da permanência e concentração 

de poderes na figura do Estado absolutista. 

Neste passo, o Estado liberal procurou negar o absolutismo, adotando diretrizes 

opostas. Assim, ao invés de termos a intervenção estatal em todo e qualquer aspecto da vida 

privada, o liberalismo pregou valores que desconstruía tal intervenção, tais como: a força da 

iniciativa privada, a valorização do indivíduo e de sua liberdade, o respeito à propriedade 

privada. 

Eduardo Cambi desenha o cenário histórico que inspirou a tripartição de poderes, sob 

o foco do liberalismo: 

O princípio da separação dos poderes (ou melhor, das funções) foi 

engendrado durante o Estado Liberal (séculos XVIII e XIX), visando 

combater o arbítrio judicial, como uma arma necessária da liberdade e para a 

afirmação da personalidade jurídica. Para isso, foi concebido pelo Estado 

Liberal, da seguinte maneira: I) atividade legislativa: estava voltada ao 

estabelecimento de normas gerais e abstratas de conduta: II) atividade 

administrativa: era primária e espontânea, e o direito deveria ser aplicado por 

iniciativa própria, tendo em vista os interesses da própria administração 

(administrar e aplicar as leis de ofício); III) atividade jurisdicional estava 

voltada à atuação da vontade concreta da lei.
116

 

Tal modelo liberal contaminou a postura de todos os poderes constitucionais, de modo 

que cada um ocupasse tão somente sua esfera de atuação, evitando interferências recíprocas e 

a adoção de medidas que significassem, de alguma forma, o retorno de ideias 

intervencionistas. 

Nessa situação de fatos, o Poder Judiciário e o Ministério Público passaram a adotar 
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uma postura contida, neutra, tímida, cabendo a seus membros apenas a atividade de 

subsunção do fato concreto à norma abstrata. O juiz e o promotor eram meros operários de 

gabinete. Importava-lhes a aplicação estrita da norma, independente de seu conteúdo. O 

importante para ele era que cada poder constitucional atuasse na sua esfera de atribuição. 

Ativismo ou criatividade interpretativa não lhes cabia. 

Seguindo essas orientações, as codificações europeias, principalmente de origem 

alemã e austríaca e que inspiraram o Código de Processo Civil Brasileiro vigente, assumiram 

um claro perfil liberal, que pode ser demonstrado, exemplificadamente, nas seguintes figuras: 

a) princípio do dispositivo, o juiz assume uma posição passiva, neutra e distante, só atuando 

quando provocado pelas partes; b) destaque para as normas que garantem segurança jurídica, 

em detrimento da eficiência do processo; c) valorização das tutelas à propriedade; d) o 

isolamento estanque das medidas de conhecimento, executiva e cautelares.
117

 

Em tempos atuais, superada a necessidade de negar o modelo absolutista e ingressando 

no Welfare State, a tripartição clássica mostra-se inadequada: afinal, a necessidade de 

autoafirmação dos poderes deu lugar ao garantimento de um elenco de direitos individuais e 

coletivos muito mais robusto do que aquele previsto pelo pensamento liberal e que demanda a 

realização de um esforço plural. 

É importante revisar que o Estado liberal tinha sua atenção voltada ao atendimento de 

liberdades negativas ou liberdades imunidades
118

,
 

que tinham como objetivo evitar 

interferência inadequada do Estado em áreas sensíveis, tais como a liberdade individual, o 

livre comércio, a liberdade de crença, entre outras. Assim, o Estado assumiu uma posição 

absenteísta, cabendo à sociedade a autorregulação com o objetivo de alcançar seu 

desenvolvimento. 

Entretanto, a pressão exercida pelo capitalismo do século XX exigiu mudanças de 

posturas, pois:  

A liberdade garantida pelo não intervencionismo estatal significou, na 

prática, uma fonte de multiplicação de injustiças sociais, em face da 

preponderância, nas relações privadas, dos interesses daqueles 

economicamente mais fortes, fixados no objetivo maior de produzir riqueza 

individual.
119
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Este desequilíbrio entre forças sociais e que tinha por resultado a opressão das 

minorias, exigiu postura proativa das autoridades dirigentes, sob pena de ter o domínio de 

uma maioria (proletariada) por uma minoria (detentora dos bens de produção). Assim surgiu a 

constatação da necessidade de um Estado social responsável pela realização de ações 

positivas com o objetivo de engendrar direitos mais complexos que as liberdades clássicas, 

pois de nada adiantaria o garantimento da liberdade individual se esta não fosse acompanhada 

do direito de acesso à educação, saúde e outras prestações estatais que promovam uma 

existência plena e inserida numa sociedade plural
120

. 

Nesse aspecto, Paulo Bonavides acusa a decadência da visão moderno-iluminista da 

tripartição de poderes em face de sua incompatibilidade com a ideia de um Estado dirigente, 

preocupado na defesa de direitos fundamentais: 

Chegamos, de nossa parte, a essa conclusão: a teoria de divisão de poderes 

foi, em outros tempos, arma necessária da liberdade e afirmação da 

personalidade humana (séculos XVIII e XIX). Em nossos dias, é um 

princípio decadente na técnica do constitucionalismo. Decadente em virtude 

das contradições e da incompatibilidade em que se acha perante a dilação 

dos fins reconhecidos ao Estado e da posição em que se deve colocar o 

Estado para proteger eficazmente a liberdade do indivíduo e sua 

personalidade.
121

 

O Welfare State exige a realização de uma gama de direitos que exigem a realização de 

complexas ações positivas. Tal realização é cercada de uma quantidade considerável de 

processos sociais e administrativos e que não eram necessários quando o Estado liberal 

abstinha-se de interferir inadequadamente nas relações privadas. Esta complexidade torna 

indevido o monopólio de um ou outro poder, ao contrário, exige a atuação somatizada não só 

dos Poderes Constitucionais, mas, também, por uma série de instituições privadas (eficiência 

horizontal dos direitos humanos) e públicas que atuam como fiscais da atividade do Poder 

Executivo e suas instâncias. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 acusa esta mudança ao “estabelecer várias 

situações que legitimam a atuação de um poder sobre o outro, ou seja, hipóteses em que a 
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Constituição conferiu a possibilidade de um determinado Poder exercer um controle sobre a 

atividade confiada a outro”
122

. 

Observando a falta de exclusividade da promoção de políticas públicas pelos poderes 

Executivo e Legislativo e, reconhecendo a necessidade de participação de vários setores 

sociais, anota Ileana Neiva Mousinho: 

A elaboração de políticas públicas não é somente um ato do Poder 

Legislativo; nem a sua execução, ato exclusivo do Poder Executivo. Desde a 

criação até sua implementação e, inclusive, na sua revisão e fiscalização, as 

políticas públicas brasileiras devem passar pelo crivo dos Conselhos de 

Direitos. É o que resulta das leis que criaram as políticas nacionais de 

assistência social, de proteção à pessoa com deficiência, ao idoso, a política 

urbana, a política nacional de recursos hídricos, entre outras. As políticas 

públicas não conservam, portanto, a característica de serem um ato político, 

pois a participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas 

retira das políticas públicas a gênese de ideia promanada do Legislativo e do 

Executivo somente.
123

 

Assim, para se realizar satisfatoriamente uma política pública, incluindo todos os seus 

elementos constitutivos, tais como projetos, orçamentos, consultas públicas etc., faz-se 

necessário não só as ações do Estado, mas a participação da população nas consultas públicas 

ou programas de orçamento participativo, a fiscalização de gastos pelos tribunais de contas, 

organizações não governamentais e Ministério Público, a destinação de orçamento pela 

atividade legislativa e a eventual judicialização, na hipótese de omissão ou malversação 

estatal. Neste cenário, a postura mais adequada é a de colaboração de poderes e não divisão 

dos mesmos. Cada um dos poderes (e demais atores), a seu tempo e modo, deve zelar pela 

realização das linhas constitucionais, inclusive no que tange à garantia dos direitos 

fundamentais. 

Como não poderia deixar de ser, os institutos judiciais foram remodelados a esta forma 

de pensar. Assim a postura judicial se renovou e passou, por exemplo: a) permitir ao 

magistrado ser mais ativo processualmente, podendo requerer provas na busca de uma 

verdade real; b) adotar medidas que patrocinassem a igualdade das partes; c) adoção de 

técnicas de efetividade e instrumentalidade das formas, visando efetividades em detrimento de 

formalismos; d) execução baseada em verossimilhança de direitos; e) desvalorização do 

direito de agir em face da valorização da jurisdição; f) concentração das tutelas processuais; g) 

a prova passa a ser avaliada mediante uma visão pública; h) simplificação da técnica 
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executiva
124

. Esses novos mecanismos processuais têm sua razão de existir fundada na 

necessidade de tutela dos direitos sociais, instrumentalizando o Poder Judiciário e o 

Ministério Público para a obtenção de soluções pragmáticas, sem que isto os tornem 

legisladores canhestros. 

Apesar de suas origens distintas, as ações emanadas dos poderes públicos devem ter o 

mesmo conteúdo, sendo o dever de eficiência estatal autorizar que os atos da esfera de 

atribuição de um órgão acabem por ser realizado por outros, sem prejuízos institucionais. 

Tal linha de pensamento justifica a intervenção judicial, ainda que excepcional, nas 

políticas públicas, principalmente quando constatada franca ou inexistente ação estatal. 

Assim, não há concorrência entre poderes quando o MP ou o Judiciário atuam na 

preservação do patrimônio mínimo social, mas, sim, o cumprimento de missão 

constitucionalmente garantida. 

5.5 DIFICULDADES FINANCEIRAS (ORÇAMENTÁRIAS) NA IMPLEMENTAÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

O orçamento público, sem sombra de qualquer dúvida, é fator de limitação das ações 

estatais no campo social. Desde sempre, o grande desafio do administrador público é a 

perpetuação do equilíbrio do orçamento de forma que as reservas monetárias sejam 

suficientes para fomentar o correto funcionamento da máquina estatal. 

Este desafio assume vulto significativo numa economia amplamente globalizada, onde 

a atividade especulativa, recessões e ondas de prosperidade são uma constante e afetam de 

forma equivalente tanto o setor público como o setor privado, exigindo de ambos uma eleição 

constante de prioridades, uma economia constante de insumos e a manutenção de sua 

eficiência em face das suas reais possibilidades orçamentárias 
125

. 

Neste campo, é essencial que o Estado adote um planejamento estratégico de forma 

que a utilização dos recursos financeiros seja feita de maneira racional, alcançando metas de 

eficiência, de forma que o mínimo de recursos financeiros se convertam no máximo de 
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benefícios sociais
126

. 

Assim, a moderna gestão pública exige do administrador a reiterada vigilância quanto 

ao atingimento de metas nas áreas sociais, devendo, para tanto, empreender esforços no 

combate cotidiano dos atos de corrupção e dilapidação do patrimônio público, promovendo o 

aprimoramento da máquina estatal, ponderando sempre a relação custo/benefício de suas 

ações, promovendo, como consequência, a diminuição do tamanho da máquina estatal, que 

deverá ser capaz de realizar mais ações sociais com o consumo de menos recursos financeiros. 

Entretanto, apesar do aumento significativo da arrecadação de tributos, do 

aprimoramento da ciência da gestão pública e da existência de instrumentos legislativos 

balizadores (em especial da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n. 101, de 4 

de maio de 2000), a falta de aporte financeiro comumente é qualificada como a principal 

causa da não realização de políticas públicas. 

Apesar de ser patente o gigantismo do desafio estatal ao suprir as necessidades sociais 

e as dificuldades encontradas na realização de uma administração pública racionalizada, a 

falta de recursos públicos não pode ser banalizada de forma a ser abertamente aceita em juízo 

sem a devida auditoria das contas públicas. 

Em se tratando de instrução processual judicial em que se discuta a eficiência ou não 

da realização de políticas públicas em face da falta ou insuficiência de recursos financeiros é 

necessário que a administração pública faça prova de sua impossibilidade financeira, bem 

como comprove a prática da boa governança, traduzida na eleição correta de prioridades, 

demonstrando que os recursos financeiros disponíveis estão comprometidos com as áreas 

sociais de maior relevância. 

Assim, se comprovadamente for constatado que o orçamento público encontra-se 

comprometido com ações socialmente importantes, não havendo espaço para o aumento de 

gastos ou para a mudança de rumos de políticas públicas, o ativismo ministerial nada poderá 

exigir ou pleitear. Entretanto, se forem constatados desvios de rumo e flagrante má versação 

do tesouro público, abre-se ao ativismo ministerial a oportunidade de pleitear a correção das 

incoerências administrativas. 

Assim, na presença de cobranças realizadas pelo Ministério Público na área de 

políticas públicas, a administração pública pode validamente alegar e comprovar a 

incapacidade de atendimento do pleiteado em face do comprometimento de suas finanças em 

ações socialmente relevantes, não sendo possível novos dispêndios, sob pena de se querer 
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realizar o impossível
127

. 

Infelizmente, no cotidiano judicial, raras são as contestações manejadas pela 

administração pública que contêm provas cabais de que as finanças públicas estariam 

extremamente comprometidas e impossibilitadas de atender as providências emergenciais 

requeridas pelo Ministério Público. Ao contrário, a administração pública em juízo muitas 

vezes prefere a adoção de uma linha de defesa genérica, sem qualquer nível de detalhamento, 

privando o magistrado, o Parquet e a própria sociedade do conhecimento do real estado das 

finanças públicas. 

Inicialmente, esta falta de especificação probatória representa frontal atentado à 

transparência pública e à própria democracia, pois não há regime democrático sem a prestação 

de informações completas, seguras, claras, objetivas e de qualidade. Com efeito, a 

administração pública democrática rege-se pela abertura de informações de forma ampla e 

irrestrita, postura que já estava prevista em nível internacional na Declaração dos Direitos do 

Homem, artigo 15; no art. 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 

13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos e, no plano nacional, na Constituição 

Federal, em seu art. 5, XXXIII, e na Lei de Responsabilidade Fiscal no inciso I, do art. 48-

A
128

. 

A democracia
129

 não pode ser afastada da publicidade, pois na sua essência é a 

representação dos poderes públicos em público, sendo o caráter público a inafastável regra, o 

segredo será a exceção, que, mesmo existindo episodicamente, trata-se de uma exceção que 

não deve diminuir ou anular a regra da publicidade
130

. 

                                                 
127

 Em capítulo próprio trataremos dos limites impostos ao ativismo ministerial, destacando a “cláusula da 

reserva do possível” como elemento limitador do movimento ativista. 
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 BARRETO, José Cantuária. Administração pública accountability. In: Ministério Público: o pensamento 

institucional contemporâneo. Brasília: Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, 2010, p. 70. 
129

 A democracia, como governo do povo para o povo, exige a prática indiscriminada da transparência nas ações 

públicas, permitindo o franco controle popular a respeito das ações e omissões empreendidas pelo Estado, 

sob pena do agigantamento da corrupção pública. Esta correlação entre causa, efeitos e consequências do 

regime democrático é visualizada por José Matias-Pereira:  “É perceptível que a prática da democracia na 

América Latina tem-se manifestado, entre outros aspectos, pela cobrança cada vez mais intensa de éticas e 

transparência na condução dos negócios públicos. Visando responder a essas demandas, os instrumentos já 

existentes nas administrações públicas dos países da região, em boa parte, foram reforçados e outros foram 

criados. A democratização do Estado tinha como um de seus pressupostos o controle do seu aparelho pela 

sociedade civil. Assim, a transparência do Estado, expressa na possibilidade de acesso do cidadão à 

informação governamental, constituía um requisito essencial. [...] Na prática, entretanto, a transparência das 

ações do governo dos países da região ainda encontra-se distante do ideal. Isso pode ser medido, por exemplo, 

quando avaliados os resultados dos recursos aplicados na área social nesses países, que em sua maioria 

mostram que existe má gestão na aplicação dos recursos do Estado, consequência da corrupção e da forma 

distorcida dos gastos que estão associados a tais atividades. MATIAS-PEREIRA, José. Governança no setor 

público. São Paulo: Atlas, 2010. p. 183. 
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Na atualidade, a transparência pública é amplamente facilitada pelos sistemas de 

informática que permitem o tratamento e publicação de informações orçamentárias em tempo 

real, tornando indesculpável qualquer tentativa de dificultar o acesso aos dados públicos. 

Assim, quando necessário, em juízo ou extrajudicialmente, a administração pública deverá 

expor seus números orçamentários provando, se for o caso, a incapacidade de atender aos 

pedidos realizados pelo Ministério Público em sua busca pela efetivação dos direitos sociais e 

das políticas públicas. 

No âmbito processual, a obrigatoriedade de comprovar a eventual falta de recursos 

orçamentários se reveste de outro importante viés. Caberá à administração pública realizar 

prova de suas afirmações em juízo, sob pena de essas não serem consideradas válidas e não 

servirem à sua defesa processual. 

Segundo a moderna dogmática processual, cabem às partes contribuir para a instrução 

processual, apresentando todos os elementos de provas que sejam úteis ao deslinde do 

processo, não se admitindo ocultação, dificultação ou sonegação da instrução processual. 

Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento Recurso Especial 

1.125.621/MG (3ª T, j. 19/08/2010), apontou a necessidade de distribuição do ônus das provas 

nos seguintes termos: 

As partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes 

instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a 

solução da controvérsia. As provas não pertencem à parte que as 

produziu, mas ao processo a que se destinam. 

O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o 

julgamento a um resultado favorável apartado da justiça substancial. A 

ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma visão 

individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 

Pela nova dogmática processual, o ônus da prova merece apurada distribuição, de 

forma que cada parte deverá não só comprovar suas alegações como também fornecer 

qualquer prova útil ao aclaramento dos fatos, não sendo admitido, ainda que se trate de ente 

público, a apresentação de contestações genéricas e desprovidas de qualquer embasamento 

probatório. 

Apesar da primariedade da lição processual acima, não é rara a existência de 

contestações ofertadas pela Fazenda Pública sem a juntada de qualquer prova que 

correlacione a falta de recursos públicos com a impossibilidade de realização de políticas 
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públicas relevantes. 

Nessas situações, bastaria ao ente estatal realizar a correta juntada de relatórios 

financeiros, extratos bancários ou resultados de auditorias que fizessem prova da franca 

impossibilidade de se atender aos pedidos do Ministério Público no âmbito da realização de 

ações sociais. Em face da prova cabal da insuficiência orçamentária, outras soluções deverão 

ser buscadas pelas partes envolvidas. 

Infelizmente, a experiência atual indica que esse vácuo probatório, em alguns casos, 

esconde uma realidade preocupante: as verbas estatais, embora existam, sejam aplicadas em 

prioridades equivocadas, sem a preocupação com a boa governança. Exemplos proliferam. 

Causa espanto que uma pequena cidade do interior potiguar
131

, sob o pretexto de atrair 

desenvolvimento através do turismo, ergueu, à custa de imenso investimento financeiro, a 

maior estátua religiosa da América Latina, muito embora uma análise da realidade daquele 

município revele que, apesar de possuir uma obra de tal envergadura, sua estrutura de serviços 

básicos é extremamente precária, não havendo um hospital de referência naquela localidade, 

tendo seus pacientes que se deslocarem para a capital do Estado em busca de tratamento 

hospitalar mais adequado, situação extremamente preocupante, se nos atermos ao fato de que, 

segundo dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 

60% do seu contingente populacional é formado por pobres, não possuindo seus hospitais 

sequer aparelhos médicos importantes, como um mamógrafo, tomógrafo, equipamento de 

hemodiálise ou raio X. 

Nessa situação de fatos, diante de uma hipotética cobrança judicial pela 

implementação de serviços de saúde básica, aquele município encontraria grandes 

dificuldades de se desvencilhar de tal obrigação social, uma vez que dificilmente encontraria 

provas capazes de apontar sua incapacidade financeira quando foi capaz de erguer uma obra 

decorativo-religiosa de tal magnitude. 

No caso acima, como em outros tantos que se replicam Brasil afora, fica a 

indisfarçável desconfiança de que a administração pública possui dificuldades na eleição de 

prioridades, gastando com o supérfluo aquilo que deveria ser destinado ao essencial
132

. 
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  Evitarei citar nominalmente a localidade por entender que a utilidade para este estudo está no exemplo em si, 

sendo desimportante o apontamento de nomes e maiores identificações, ademais quando o exemplo se repete, 

em maior ou menor grau, em todo o território nacional. 
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 Alexis de Tocqueville pondera que a correta aplicação de recursos públicos sofre efeitos negativos da falta de 

continuidade administrativa entre os governantes. Pois o administrador sucessor nega-se a fomentar 

iniciativas que antes foram patrocinadas pelo seu antecessor. Vejamos: “Por fim: há uma última causa que 

torna muitas vezes mais caro que outro o governo democrático. Às vezes, a democracia quer fazer economia 

nas despesas, mas não pode consegui-lo, porque não tem a arte de ser econômica. Como muda 
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Essa suspeita já foi objeto de avaliação judicial recente quando o município de Natal 

foi acusado, em sede de ação civil pública, de não destinar verbas suficientes à correta gestão 

e operacionalização dos serviços de saúde pública, fato que ocasionou a paralisação dos 

serviços em vários postos de saúde. Entretanto, o mesmo município vinculava significativa 

parte de seu orçamento no fomento de sua publicidade institucional. 

Assim, justifica-se o recente acórdão da 3a Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte em face da apelação cível nº 2011.017283-1, que determinou o 

remanejamento de verbas municipais, no montante de três milhões de reais, provenientes da 

pasta de Comunicação Social para os serviços de saúde daquela localidade. 

Em sua fundamentação, o Desembargador-Relator Vivaldo Pinheiro acatou a 

argumentação apresentada pelo Ministério Público que apontava a premente necessidade de 

controle constitucional do orçamento público, notadamente a fim de tutelar direitos sociais 

previstos constitucionalmente, tais quais qualificados como inerentes à saúde das pessoas, 

ressaltando a violação aos princípios da dignidade humana e da igualdade. Nesse sentido, 

segundo a argumentação apresentada pelo Parquet e acatada pelo Desembargador-Relator em 

face da falta de razoabilidade da administração pública, caberia ao Poder Judiciário exercer 

gerência sobre as políticas públicas do Poder Executivo, de modo a compelir o gestor 

municipal a transferir verba do orçamento da Secretaria de Comunicação Social do Município 

de Natal para o Fundo Municipal de Saúde, numa perspectiva de garantir: os suprimentos e 

medicação para atendimento das linhas de cuidado do componente especializado da 

assistência farmacêutica; os contratos firmados como Hospital Natal Center e Hospital 

Memorial; os contratos celebrados com a COOPMED-RN (Cooperativa de Médicos do RN) e 

CIPEN (Cirurgia Pediátrica de Natal Ltda.); a aquisição de medicamentos, insumos e 

materiais de limpeza e higiene. 

O remanejamento de verbas orçamentárias, através de medidas ativistas, apesar de ser 

medida que merece boa fundamentação para seu sucesso, não representa abatimento da ordem 

jurídica e da separação de poderes. Ao contrário, fortalece-se a democracia quando, de uma 

forma ou de outra, o atendimento dos direitos fundamentais é alcançado. 

Doutra ponta, se a administração pública quer justificar a não realização de ações na 

área social sob a justificativa de falta de recursos financeiros, deverá, para tanto, apresentar 

em juízo provas firmes e convincentes de sua real situação financeira, além de demonstrar a 

                                                                                                                                                         
frequentemente de opiniões, e mais frequentemente ainda de agentes, ocorre que os seus empreendimentos 

são mal conduzidos ou permanecem inacabados: no primeiro caso, o Estado faz despesas desproporcionadas 

à grandeza da finalidade que quer atingir; no segundo, faz despesas improdutivas. (Op. cit., p. 164). 
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correta aplicação de seu orçamento em áreas de relevância social. Cumprindo esse ônus 

probatório, a administração pública não poderá ser compelida a atender as medidas pleiteadas 

pelo ativismo ministerial, devendo as partes envolvidas buscar outras soluções para a 

realização de políticas públicas. Por outro lado, se a administração pública descuidar do ônus 

probatório, autorizará a sindicância judicial e ministerial que poderá, inclusive, determinar 

remanejamento de verbas e ações sociais, como indica o exemplo acima e proveniente do 

ativismo ministerial e judicial potiguar. 

  



85 
 

 

 

6  DOS LIMITES DO ATIVISMO 

Apesar de os resultados do presente estudo revelarem a razoabilidade do ativismo 

ministerial (assim como do ativismo judicial), este movimento deve ser visto com limites, de 

forma que o erguimento de algumas balizas orientadoras mantenham a razoabilidade da 

interferência entre esferas governamentais. Os extremos são perigosos em qualquer área do 

conhecimento e da pesquisa. Pensar que o ativismo se trata de um movimento absoluto é 

querer que ele se transformasse em tirania ministerial e que não conheceria limites, podendo 

afetar de forma indiscriminada toda e qualquer atividade administrativa. 

A fixação de limites no ativismo não é tarefa das mais fáceis. Inicialmente, as 

variantes que podem surgir em cada caso concreto dificultam a determinação de critérios 

rígidos. Assim, por exemplo, situações em que se exija a tomada de medidas imediatas e que 

envolvam a vida e a saúde da população podem facilitar, pelo menos em tese, a admissão da 

atividade ativista, sem a imposição de limites mais rígidos. Entretanto, a mesma liberdade 

ativista pode não ser tão franqueada em áreas e situações em que a intervenção não se mostre 

tão emergencial.  De qualquer forma, cada ação, cada processo judicial apresentará seus 

próprios desafios. 

Do ponto de vista processual, o sistema sempre impôs sanções às partes processuais 

que demonstrassem comportamento processual inadequado, como é o caso do abuso do 

direito de ação. O pagamento de multa por má-fé processual ou abuso no manejo de recursos, 

o pagamento de custas quando da interposição ação popular mal versada se inserem neste 

conjunto de sanções. 

Da mesma forma, controles internos atuam como limitação a atividades dos ativistas. 

Em se tratando de Ministério Público, independente de seu ramo, existem em suas estruturas 

órgãos de fiscalização institucional que tanto podem determinar, por exemplo, o 

desarquivamento de um inquérito civil, nomeando outro promotor para capitaneá-lo, quanto 

instaurar investigação em face de prevaricação ou excesso de exação do agente ministerial. 

Entretanto, apesar desses controles, é no campo do direito material realizado em cada 

caso concreto que se encontram as maiores discussões quanto à militância ativista.  Diante 

dessa constatação, localizaremos o estudo dos limites em face de recente julgado do STF que 

deitou raízes sobre a permissibilidade do ativismo em políticas públicas. 
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6.1  A ADPF 45: A RESERVA DO POSSÍVEL E OUTROS LIMITES AO ATIVISMO 

Como instância máxima da jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal 

presenciou os debates mais significativos e referentes à concretização de políticas públicas, 

desde a recente redemocratização brasileira. Dos inúmeros julgados daquela Corte sobre o 

tema, destaca-se aquele que decidiu o mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n.º 45 MC/DF e que teve por objeto veto presidencial na Lei 10.707/2003, que 

prejudicaria, segundo o Ministério Público Federal, o cumprimento do preceito fundamental 

decorrente da EC 29/2000, promulgada com o objetivo de assegurar recursos a serem 

investidos nas políticas públicas e demais ações voltadas a serviços públicos de saúde. 

No julgamento daquela ação constitucional destaca-se, logo de início, a constatação de 

que qualquer atividade ativista deve se limitar à possibilidade fática e, principalmente, 

orçamentária das medidas que se quer ver realizadas. Assim, só seriam exigíveis, perante o 

aparato estatal, aquelas medidas que se adequassem à “reserva do possível”. 

Tal restrição não deve ser vista com estranheza. Como já dito no capítulo em que 

tratamos dos “obstáculos ao ativismo”, a economia sempre trabalha com um cenário de 

escassez e que lança grandes desafios não só ao setor público como, principalmente, ao 

privado. A teoria alemã da reserva do possível surge dentro dessa realidade em que o Estado 

terá que equilibrar seus recursos com as necessidades prementes e inadiáveis dos direitos 

fundamentais. Nesse campo, a limitação de recursos a serem aplicados em áreas sociais é 

prevista pela própria Constituição Federal, que estipula, por exemplo, percentagem 

orçamentária a ser aplicada nas áreas de educação e saúde nos termos dos artigos n° 198 § 2
o
 

e artigo n° 212. 

Assim, na absoluta e comprovada impossibilidade orçamentária
133

, não é lícito ao 

ativismo exigir a realização de ações ou políticas públicas. Entretanto, avançando no tema, o 

julgado assegura que tal constatação não autoriza a administração pública a manipular a 

“cláusula da reserva do possível” de tal maneira que sob o mínimo pretexto deixe de realizar o 

mínimo existencial, que, ao contrário, deve ser perseguido prioritariamente. 

Ao se acionar a atividade ativista, mesmo se deparando com limitações orçamentárias, 
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 Ana Paula Barcellos classifica a limitação orçamentária como um limite objetivo e de aferição concreta: “Em 

primeiro lugar, pode-se imaginar uma categoria de parâmetros puramente objetivos, relacionados com a 

quantidade de recursos, em termos absolutos ou relativos, que deverá ser aplicada em políticas públicas 

destinadas a realizar determinadas finalidades constitucionais. Essa primeira modalidade de parâmetro é, sem 

dúvida, a mais simples e objetiva de emprego mais fácil [...] (BARCELLOS. Ana Paula de. 

Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Disponível em: 

<http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto853.pdf > Acesso em: 19 fev. 2013). 

http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto853.pdf
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nada impede de se investigar a aplicação prioritária de investimentos na realização de 

condições mínimas e aceitáveis de existência (mínimo existencial). Nesse aspecto, pondera-se 

admitir até mesmo discussão quanto ao remanejamento de verbas e orçamento, como, por 

exemplo, no caso da prefeitura que prioriza sua área de marketing em relação às áreas sociais 

de educação e saúde. 

Assim, a alegada falta de orçamento suficiente para o atingimento das metas sociais, 

não imuniza o administrador de sua obrigação de prestador prioritário de medidas de 

atendimento aos direitos fundamentais prestacionais. Ao contrário, diante dessa constatação, 

deve o administrador assumir a obrigação de analisar as prioridades existentes naquele 

momento, considerando a destinação de verbas para áreas que, embora importantes, não 

alcancem tanto relevo para o atingimento dos direitos fundamentais, de forma que apenas 

perante a existência de um verdadeiro justo motivo (incapacidade financeira), objetivamente 

aferível, é que se poderá isentar o administrador público de cumprir suas determinações 

constitucionais
134

. 

Desta aferição o julgamento da ADPF 45 conclui que se considera limite ao ativismo o 

exercício regular da análise do binômio razoabilidade da pretensão e disponibilidade 

orçamentária. Caso os dois critérios sejam preenchidos e havendo inércia ou negligência 

estatal na realização do mínimo existencial, estão os atores sociais autorizados a promover a 

judicialização das políticas públicas. 

6.2 ATIVISMO LEVE, MÉDIO E MODERADO 

Como salientado no item anterior, o ativismo ministerial deve ser exercido apenas 

naquelas situações em que haja evidente descumprimento dos direitos fundamentais, exista 

disponibilidade orçamentária para atender tal necessidade e esteja patente a inépcia da 

administração pública na conjugação dos dois fatores anteriores. 

O ativismo não tem a intenção de assumir as rédeas da administração pública, 

substituindo os agentes públicos em todas as suas áreas de atuação. A atividade ativista será 

sempre pontual e precisa, corrigindo ato ou omissão prejudicial ao garantimento de direitos 

fundamentais. 

Caso a administração pública esteja mergulhada numa situação de ingerência 

irreversível, devem ser aplicadas medidas mais extremas como o afastamento cautelar do 
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 MAIA, Louisianne Paskalle Solano.  Direitos fundamentais, efetividade e limitações orçamentárias: uma 

perspectiva pós positivista.  In: O novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo 

Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 420-21. 
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agente político (como recentemente aconteceu com a então prefeita da capital potiguar), a 

intervenção federal ou impeachment político do governante. De toda forma, não cabe ao 

ativismo o papel de timoneiro da administração pública, mas de guia excepcional, de 

orientador de rumos. 

Marcus Aurélio de Freitas Barros relaciona a atividade ativista à de controle e correção 

de rumo: “Essas ideias são úteis à compreensão do controle jurisdicional de políticas públicas. 

Este nada mais é do que um controle em relação aos fins estatais prioritários, levando em 

conta os valores e opções políticos realçados” 
135

. 

Fixada a constatação de que o ativismo atuará como medida de controle, chega o 

momento de se questionar se esta intervenção admite gradação. Isto é, existem situações em 

que o ativismo é mais ou menos justificável? 

Hermes Zaneti Jr., inspirado em estudos de Jorge Munhoz de Souza, construiu 

interessante quadro analítico em que expõe a influência de três grandes fatores no grau de 

intervenção que deve ser assumido pelo ativismo na área de políticas públicas. Para aquele 

doutrinador, o “grau de certeza” na intervenção do ativismo se dará, inicialmente, em face da 

existência de previsão constitucional do direito não realizado; em seguida, se estudaria a 

previsão de medidas na legislação inferior e, por fim, a existência de orçamento disponível
136

. 

Assim, se o direito fundamental não fosse realizado, mesmo estando previsto na Carta 

Magna ou na legislação inferior e havendo orçamento disponível, o grau de intervenção do 

ativismo aconteceria em grau mínimo (leve); isto é: a intervenção seria tão justificável que 

não causaria maiores perturbações e invasões de atribuições, exigindo dos atores ativistas uma 

justificação mínima de seus atos, em face dos gravames apresentados. De outra ponta, se a 

política pública e o direito fundamental correlato possuírem assento constitucional, mas não 

estiverem previstos em legislação infraconstitucional e ainda não havendo dotação 

orçamentária para sua realização, o grau de intervenção do Ministério Público, Judiciário e 

demais atores deverá ser mais severo, pois demandará mais justificativa e fundamentação para 

sua realização, bem como exigirá maior esforço na densificação dos princípios constitucionais 

envolvidos na busca de meios e formas de superar os obstáculos que se impõe, principalmente, 

a insuficiência de orçamento. 

Nesse aspecto, imagine-se o grau de dificuldade envolvido na fundamentação de uma 
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  ZANETI JÚNIOR, Hermes. A teoria da separação de poderes e o Estado democrático constitucional: funções 

de governo e funções de garantia. In: O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: 

Forense, GEN, 2011, p. 64-65. 
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ação civil pública que proponha a realização de ações sociais em município que notadamente 

não tem recursos orçamentários disponíveis. Para a obtenção de medida satisfativa deverá o 

Ministério Público pesquisar a fundo as prioridades eleitas pelo município, o quantitativo de 

valores disponíveis para ações sociais, tendo que comprovar a necessidade, por exemplo, de 

remanejamento de verbas e sua aplicação em área social mais urgente para, então, exercer um 

ativismo severo que irá mudar a destinação de prioridades até então assumidas pela 

administração pública
137

. 

Esta construção de parâmetros, além de servir à gradação do ativismo (leve, moderado 

ou sério) deixa claro que incube ao ativismo agir em situações de maior ou menor gravidade, 

com ou sem apoio legislativo e, ainda, quando inexistente dotação orçamentária. Tal 

constatação só comprova que os óbices postos à atividade ativista, na maioria das ocasiões, 

não passam de dificuldades que podem ser superadas não só através de um processo judicial, 

mas, sobretudo, numa relação dialógica em que o Poder Executivo admita ouvir os pleitos da 

sociedade e a orientação que pode ser dada pelo Ministério Público através de procedimento 

extraprocessual, como é o caso do procedimento promocional, novo instrumento de ação do 

Parquet, que se caracteriza pela promoção de diálogos institucionais entre os atores sociais 

envolvidos. 

6.3 RAZÕES PARA SE EVITAR O MESSIANISMO MINISTERIAL 

6.3.1 Desvirtuamento do ativismo ministerial e responsabilização dos membros do 

Ministério Público 

A atual realidade constitucional garantiu ao Ministério Público uma incontestável 

independência funcional e consequente ausência de subordinação no que se refere aos demais 

Poderes Constitucionais. Esta liberdade institucional exige equilíbrio e ponderação de ações, 

evitando que a liberdade se subverta em uma messianização inconsequente, onde tudo que o 

Ministério Público fizer ou promover se converta imediatamente em um mandamento 

absoluto e imune a qualquer tipo de crítica ou ponderação. 

Não se pode olvidar que parte dessa messianização advém de uma ampla visibilidade 

dos promotores de justiça que ganharam, com o passar dos anos das Constituições Federais, 
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 Apesar das exigências necessárias à realização de um ativismo mais severo (sério na classificação de Hermes 
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um incontestável apoio popular
138

 obtido, em parte, pelas medidas de combate à corrupção na 

administração pública e constantemente repercutidas nos meios de comunicação de massa, 

que nem sempre pautam a divulgação dos fatos investigados com a isenção e cuidados 

inerentes à presunção de inocência
139

. 

A situação torna-se ainda mais complexa se observarmos que, além da sua 

independência funcional, o Ministério Público rege-se pela autonomia funcional de seus 

membros, de modo que não há hierarquização interna. Nessa situação de fatos, cada Promotor 

de Justiça atuará segundo suas convicções monocráticas e, em face da unidade institucional, 

as convicções pessoais acabam por representar as convicções do próprio Ministério Público, 

sejam elas boas ou más
140

. 

Nesse panorama, constata-se que atuação do Ministério Público, seja no campo de 

sindicalização de políticas públicas, seja em outros de sua atuação e responsabilidade, é 

pontuado por ampla discricionariedade
141

. Assim, diante de um mesmo fato, poderá, por 

exemplo, o promotor de justiça realizar desde uma mera conciliação até mesmo acionar o 
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 “O Ministério Público cresceu vertiginosamente. Seus membros, hoje tecnicamente insuperáveis, viram as 

distâncias diminuírem e a instituição, sempre pujante, ganhar o reconhecimento social de sua relevância, ao 

ponto de, em recente pesquisa, ser referenciada como a terceira com a maior credibilidade no país, atrás 

apenas da Igreja e das Forças Armadas” (MATTAR JUNIOR, César Bechara. Op. cit., p. 476). 
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 Os perigos da exposição inconsequente de pessoas e fatos ainda sob investigação do Ministério Público 

devem ser alvo de especial preocupação, não só pelos danos oriundos da exposição, como também pelo 

eminente perigo em transformar o promotor público em um ser midiático e distante do equilíbrio que deve, 

sob qualquer circunstância, ponderar suas ações.  Esta preocupação é a tônica do pensamento de Arnaldo 

Silva Júnior: “O simples fato de constar como investigado, mesmo que num inquérito civil onde não há 
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mais nos dias de hoje, onde muitos promotores de Justiça são mais afetos aos holofotes das redes televisivas 

do que os próprios artistas da teledramaturgia. A divulgação da instauração de um inquérito para apurar um 

ato de uma determinada pessoa ou empresa já afeta a imagem e coloca, para uma opinião pública 

desinformada, e muitas vezes mal orientada até mesmo pela própria imprensa que noticia a falsa visão de que 

o investigado está sendo processado ou respondendo por uma prática criminosa que sequer encontra-se 

apurada na sua real existência. A condenação antecipada pelos canais de televisão, pelas páginas dos jornais 

ou noticiários policiais de rádio são uma constante no nosso país. Poucas não foram as vezes em que nos 

deparamos com a lamentável cena de um Promotor de Justiça concedendo uma entrevista revelando de forma 

contundente a sua íntima e exclusiva opinião sobre uma determinada investigação, revelando dados dos 

investigados e emitindo ali, de pronto sua sentença condenatória.” (SILVA JUNIOR, Arnaldo. Os excessos na 

condução dos inquéritos civis públicos. In: ______; PEREIRA, Rodrigo Ribeiro. Limites de atuação do 

Ministério Público: a defesa nas ações civis públicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2010). 
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 Sobre o Ministério Público, dados os princípios da unidade e indivisibilidade, todos os membros falam em 

nome da instituição. Assim, cada promotor de justiça assume uma responsabilidade que supera o círculo 

individual (todos resumem em si o destino da instituição).  Como as instituições são governadas por pessoas, 

a individualidade passa a seu um elemento a incluir na conduta institucional. Se os membros de uma 

instituição procedem errado ou de forma inadequada, se usam os meios (garantias e prerrogativas) como fins, 

o resultado ruinoso é sentido na instituição. Se, por outro lado, atuam dentro de padrões de comprometimento 

com a causa pública, os resultados benéficos são distribuídos em cotas equânimes de prestígio entre os 

agentes e a instituição. No somatório geral, a instituição acaba sendo defraudada em seu patrimônio moral. 

(RODRIGUES, João Gaspar. Op. cit., p. 85). 
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 MACHADO, Bruno Amaral. Ministério Público: organização, representações e trajetórias. Curitiba: Juruá, 
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Poder Judiciário, visando a prisão e penalização de agentes públicos. 

Não se afasta a possibilidade de que a as ações do Ministério Público, diante de seu 

amplo espectro de discricionariedade, sofram descaminhos e causem prejuízos injustificados 

às pessoas investigadas. Os prejuízos podem ser devastadores, principalmente em se tratando 

de administradores públicos que têm na sua imagem pública e privada seu maior patrimônio, 

dependendo dela para se manter na esfera de poder, conservando sua potencial elegibilidade. 

Nesse cenário, uma mera precipitação do Ministério Público pode, de todo modo, 

arruinar a vida política e pessoal da pessoa investigada, mesmo quando for inocentada pelas 

instâncias judiciais, afinal a memória popular possui forte tendência a não esquecer suspeitas 

de condenação, enquanto concede pouca importância às notícias de efetiva absolvição. 

Diante de inevitáveis excessos e até mesmo episódios de abuso de autoridade
142

, é 

importante que sejam travadas discussões voltadas à fiscalização das atividades do Ministério 

Público e responsabilização de seus promotores e procuradores. 

Inicialmente, é importante invocar o papel das corregedorias que atuam na fiscalização 

das ações e omissões praticadas por membros do Ministério Público.  Durante muitas décadas 

as corregedorias exerceram o papel de principal órgão de fiscalização interna e se 

notabilizaram pela prática de uma fiscalização burocrática e contaminada pelo espírito 

corporativista. Assim, condenações e apontamento de condutas eram episódios raros, muito 

embora muitos dos fatos denunciados fossem merecedores de algum tipo de reprimenda. 

É bem verdade que essa realidade tem sofrido considerável modificação, uma vez que 

a pressão social pela correção dos agentes públicos tem forçado às corregedorias a não só 

incrementarem sua atividade investigativa como também promoverem correições preventivas 

mais frequentes e severas, de forma que a investigação e intervenção nas atividades e até a 

prisão em flagrante de membros do Ministério Público
143

 já foram possibilitadas por ato e 

obra das corregedorias.  Entretanto, apesar desses exemplos pontuais, era necessário evidente 

aprimoramento na fiscalização das atividades do Parquet, sendo que a principal empreitada 

neste campo deu-se com a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, com previsão 

no artigo 130 – A da Constituição Federal e regulamentação pela Lei 11.372/2006. A criação 

desse novo órgão de fiscalização foi cercada de muita expectativa, uma vez que prometia, 
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 Como exemplo da apuração e comprovação de abuso de autoridade praticada pelo Ministério Público 

remetemos à leitura do seguinte julgado: TJRS. Número 70009526914, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

data de julgamento: 28.10.2004. 
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 Neste sentido, merece destaque a atuação da Corregedoria do Ministério Público no Estado do RN que 

promoveu a prisão em flagrante do promotor de Justiça José Fontes de Andrade pela prática do crime de 

corrupção passiva em outubro de 2012. 
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finalmente, a criação de uma instância administrava e fiscalizatória voltada a obtenção de 

resultados pragmáticos, significando um verdadeiro marco na eficácia da fiscalização interna 

e administrativa do Ministério Público. Entretanto, os dados colhidos e referentes à atuação do 

Conselho Nacional do Ministério Público indicam que as expectativas não encontraram 

correspondência no mundo dos fatos. 

Gabriel Massote Ferreira revela que entre os anos de 2006 e 2008, aquele Conselho 

Nacional abriu 262 procedimentos, sendo que a maioria (77,48%) se referia a reclamações 

disciplinares. Isoladamente, este número se revela de pequena monta se comparado aos 

10.579 (dez mil quinhentos e setenta e nove) membros do Ministério Público em todo país
144

. 

Entretanto, mesmo diante dessa comparação otimista, é preocupante o fato de apenas dois dos 

262 procedimentos terem sido convertidos em sindicância ou processo disciplinar. 

A estatística destacada acima pode indicar duas realidades. Na primeira hipótese, a 

maioria das denúncias foram realizadas descuidadamente ou dolosamente com o único 

objetivo de realizar falsa acusação a membro do Ministério Público, de modo que seu 

arquivamento foi medida justa e adequada. Doutra ponta, esses mesmos números podem 

indicar que a maioria dos arquivamentos se deu em face de uma fiscalização descuidada ou 

despreocupada com o compromisso de regulação de atividades. 

Analisando o conteúdo das decisões tomadas pelo Conselho Nacional, parece-nos que 

a segunda hipótese mostra-se a mais plausível. Nas decisões consultadas e que fazem parte da 

estatística acima, a atividade fiscalizatória do Conselho Nacional do Ministério Público 

esbarra na garantia de autonomia funcional dos membros do Ministério Público.   

Sob o pretexto de preservar a autonomia de atividades do promotor e dos procuradores, 

tem se permitido a realização de toda a sorte de atos processuais e extraprocessuais, bons e 

ruins, sob a mera justificativa de que foram baseados na razoável interpretação da lei ou da 

constituição. 

A autonomia funcional, garantia que surgiu com o objetivo de impedir influências 

externas à atividade dos membros do Ministério Público
145

, acabou por proporcionar uma 
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– CNMP. In: Limites de atuação do Ministério Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 125. 
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 Sobre a natureza da garantia constitucional da autonomia funcional, Hugo Nigro Mazzili, citando Eurico de 

Andrade Azevedo, assim se referiu: “[...] a autonomia funcional do Ministério Público significa que os seus 

membros, no desempenho de seus deveres profissionais, não estão subordinados a nenhum órgão ou Poder – 
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consciência e aos limites imperativos da lei. Por essa razão, os membros do Ministério Público são 

considerados agentes políticos, em situação totalmente diversa dos funcionários públicos em sentido estrito. 

É a posição dos agentes públicos investidos de atribuições constitucionais e responsáveis pelo exercício de 
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inusitada blindagem a respeito de qualquer ato punitivo oriundo da corregedoria ou até 

mesmo do Conselho Superior 
146

. Nesse panorama, a título de exemplificação, destaca-se o 

entendimento do Conselho Superior do Ministério Público que considerou razoável a atuação 

de promotor que forçou advogados a assinarem termo de ajustamento de conduta que os 

obrigava a limitar o valor dos seus honorários advocatícios
147

. 

A autonomia funcional do membro do Ministério Público, assim como o livre 

convencimento do juiz, não se trata de uma garantia absoluta, exigindo-se para seu exercício o 

convencimento motivado do agente público, sob pena de a garantia se transformar em 

instrumento de arbítrio
148

. 

Diante da falhas das corregedorias e do Conselho Nacional em deter os excessos de 

exação dos membros do Ministério Público tornou-se inevitável a radicalização da discussão a 

respeito do controle de suas atividades. Esta radicalização tomou forma no Projeto de Emenda 

Constitucional, que propõe severas restrições às atividades do Ministério Público quanto à 

proposição do Projeto de Emenda Constitucional n. 37, que pretende retirar o poder 

investigativo do Ministério Público 
149

. 

Devido à severidade de seu conteúdo, a PEC-37 tem recebido críticas contundentes, na 

maioria fundadas em sua plausível inconstitucionalidade ou na possibilidade de que sua 

                                                                                                                                                         
funções mais altas e complexas, nos vários âmbitos de poder e diferentes níveis de governos, cuja atuação e 

decisões exigem independência funcional.” (MAZZILI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 

São Paulo: Saraiva, 1998, p. 31). 
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 O mesmo Gabriel Massote alerta para os perigos do uso indiscriminado da autonomia funcional como 
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membros do Ministério Público que cometem no desempenho de suas funções, abusos e arbitrariedades, 
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declarações excessivas, a propositura de ações civis públicas despropositadas, e tantas as outras condutas que 

estamos vivenciando diariamente, tudo sobre o manto da independência funcional.” (PEREIRA, Gabriel 

Massote. Op. cit., p. 130). 
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 Pedido de Providências n. 64/2006-12, rel. Cons. Ernando Uchoa Lima. 
148

 Neste sentido, Geordano Paraguassu critica a instauração de inquéritos civis públicos e ações civis públicas 

sem a apresentação de qualquer justo motivo ou indício probatório por parte dos promotores de Justiça. 

Nestes termos, o referido autor: “Todavia, inúmeras são as demandas judiciais e procedimentos 

investigatórios promovidos pelo Parquet que deflagram a total ausência de interesse coletivo ou social capaz 

de justificá-lo. Ocorre que muitas vezes não há sequer indício razoável para a instauração desses inquéritos. 

Como são comuns as instaurações de inquéritos por denúncias sem documentos, lastreadas em depoimentos 

de pessoas com interesses partidários. Neste cenário, Ações Civis Públicas e Inquéritos Civis instaurados 

pelos Representantes do Ministério Público, muitas vezes, refletem concreta tentativa de constrangimento e 

intimidação dos agentes políticos, motivados pela equivocada premissa de que são componentes de 

instituição capaz de impor ordens e exigir seu cumprimento como se membros do Poder Judiciário fossem” 

(PARAGUASSU, Geordano.  A utilização indevida da ação civil pública. In: SILVA JÚNIOR, Arnaldo; 

PEREIRA, Rodrigo Ribeiro (Orgs.). Limites de atuação do Ministério Público. Del Rey. 2010, p. 81). 
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 Além da referida PEC, O Projeto de Lei n.° 265/2007, de autoria do Deputado Federal Paulo Maluf intenta a 

responsabilização pessoal e direta de quem ajuizar ação civil pública ou ação popular temerárias, ungidas de 

má-fé ou com manifesta intenção de promoção pessoal ou perseguição política. A referida proposta já conta 

com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 
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criação deveu-se a uma engendrado de lideranças políticas incomodadas com a sindicância 

rotineira da coisa pública pelo Ministério Público. 

Discussões à parte, tem-se que um importante mecanismo de controle das atividades 

do Ministério Público é reiteradamente esquecido quando se trata da análise da ilicitude das 

atividades ministeriais.  Com efeito, o texto constitucional propõe remédio para os excessos 

da atuação ministerial ao permitir a responsabilização civil do Estado por atos praticados por 

seus agentes (art. 37,§ 6º), seja quem for. O artigo mencionado, apesar de tímida doutrinária 

em sentido diverso, impõe a responsabilização de qualquer indivíduo que agir em 

cumprimento do múnus público, seja ele um neófito estagiário ou um experiente Procurador 

da República
150

. 

Como aponta a literalidade do texto constitucional, a responsabilidade pelo ato do 

agente público será suportada pela administração pública, não sendo possível, ab initio, a 

responsabilização direta e pessoal, posição que já foi assentada pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do recurso extraordinário 327.904 e reprisado na análise do recurso 

extraordinário 344-133. Assim, segundo a literalidade da lei e a posição assumida pela Corte 

Constitucional, a administração pública poderá ajuizar com ação regressiva apenas após a 

condenação pelo ato de seu agente, apurando-lhe a responsabilidade subjetiva. 

Esta responsabilidade do agente público, apesar de ser direcionada inicialmente à 

administração pública, funciona como evidente controle das ações ministeriais, uma vez que, 

sob a possibilidade de ver sua atuação ser objeto de processo de responsabilização civil, 

implicará, por parte do membro do Ministério Público, na reflexão cotidiana da necessidade e 

adequação de cada ato processual e extraprocessual que pretende praticar, em face dos 

prejuízos que os atos possam provocar com a exposição desnecessária de fatos e de pessoas. 

Este controle, via ações judiciais de responsabilidade civil, possuem a vantagem de 

erigir um controle externo a cargo do Poder Judiciário e que permite a todas as partes 
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 A respeito do alcance da disposição constitucional, Juliana Durante Almeida destaca o semantismo da 

disposição constitucional e seu real significado e extensão: “O art. 37, par 6º, da Constituição Federal regula 
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que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão 

pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. Em consonância com massiva doutrina, afirmamos, ainda que tal 

preceito aplica-se a todos os agentes públicos, não só porque a Lei Maior não faz qualquer discriminação às 

diferentes funções ou atribuições públicas, mas também porque o dispositivo constitucional utiliza a 

expressão “agentes” e não “servidores” como em outras oportunidades da Carta Magna.” (ALMEIDA, 

Juliana Durante. A responsabilidade pessoal do promotor de justiça por danos causados a terceiros. In: 

SILVA JÚNIOR, Arnaldo; PEREIRA, Rodrigo Ribeiro. Limites de atuação do Ministério Público: a defesa 

nas ações civis públicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2010). 
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envolvidas – o ofendido, o Estado ou o Ministério Público – o exercício do amplo direito de 

defesa e a obtenção da avaliação mais justa quanto a atos e omissões praticados. 

Nesse sentido, se a responsabilização civil por malversação de atos ministeriais se 

tornassem uma rotina naquelas hipóteses em que fosse patente a responsabilidade pelos danos 

causados pelo promotor ou procurador de justiça, ter-se-ia a fixação de um sistema de 

controle diverso do realizado pelas corregedorias e pelo Conselho Superior e, portanto, livre 

dos seus vícios. 

A corriqueira prática do controle externo, a cargo do Poder Judiciário, quando do 

manejo de ações visando a responsabilidade civil, e o aperfeiçoamento do controle interno, 

através do combate ao espírito corporativista, pode tornar possível a criação de um sistema de 

controle da atividade do Ministério Público que homenageie as boas providências e que 

censure os atos de descaminho.   

6.3.2 Risco na polarização do movimento ativista 

A grande legitimação alcançada pelo Ministério Público, sobretudo em face de suas 

ações voltadas ao combate da corrupção na administração pública, pode estar causando um 

indesejado efeito polarizador da atividade ativista. 

Durante alguns momentos deste estudo foi asseverado não só a importância do 

ativismo (seja ministerial, seja judicial, seja social) como também os grandes desafios que 

este deverá superar, sobretudo em se tratando da realização de políticas públicas que exigem a 

realização de planos, planejamentos e orçamento
151

. 

Diante de toda a complexidade envolvida, deve-se considerar que a tarefa de 

fiscalização e correição de políticas públicas deva ser capilarizada, envolvendo a atuação de 

vários atores legitimados para tal tarefa. Essa atuação pode, inclusive, iniciar mediante a 

politização do cidadão, que poderá, por exemplo, fazer uso da ação popular, exigindo a 

correição da gestão pública, além de poder promover manifestações pacíficas, realizar 

singelos abaixo-assinados e os encaminhar a vereadores e outros agentes públicos
152

. 

Ações de utilidade semelhantes podem ser tomadas pelas associações, sindicatos, 

organizações não governamentais e pela própria administração pública, que, reconhecendo 
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  Nesta quadra Marcus Vinícius Pereira Júnior assegura que a população possui inúmeros meios de se fazer 

ouvir. Assim, pode o cidadão se juntar a organizações não governamentais, partidos políticos, grêmios, 

conselhos tutelares, elaborar campanhas públicas, projetos acadêmicos entre outros, não lhe faltando meios 

de se fazer ouvir.  (PEREIRA JÚNIOR, Marcus Vinícius. Op. cit., p. 123 e 124). 
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seus lapsos e até mesmo carência orçamentária, pode buscar ajuda técnica e financeira junto 

ao governo federal e agências de fomento internacional. 

O Parquet, apesar de sua importância neste cenário de promoção da boa governança, é 

apenas mais uma instituição das várias que podem socorrer a sociedade. Achar que os 

promotores e procuradores polarizam a realização das ações ativistas é condenar o Ministério 

Público a suportar obrigações superiores às suas forças. Afinal, não existe instituição que 

possua equipamentos e pessoal capazes para, de uma só vez, receber e resolver todos os 

problemas relacionados com a gestão da coisa pública. 

Salomão Abdo Azis Ismail Filho demonstra grande preocupação com a concentração 

de atribuições que tem sido lançada ao Ministério Público e a seus membros: 

Porém, que fique claro: o Ministério Público não deve se arvorar como único 

defensor dos interesses da sociedade; é preciso que a própria sociedade civil 

seja estimulada a buscar a defesa dos seus direitos junto aos Poderes 

Públicos. Ou seja, não se quer uma sociedade civil hipossuficiente e sem 

iniciativa, em que o Ministério Público seja o seu “super-herói”, sempre 

pronto a indicar as soluções e as respostas para todos os problemas e 

conflitos sociais. O que se defende aqui é a existência de mais um canal de 

acesso à Justiça, mais um instrumento de apoio à sociedade civil, sem 

qualquer pretensão messiânica. Inclusive, na sua atuação extrajudicial e no 

seu atendimento ao público, o promotor de Justiça tem o dever de 

conscientizar as partes dos seus direitos e da possibilidade de defendê-los 

diretamente, através da organização em associações civis.
153

 

Infelizmente, o panorama atual é desanimador. A população em geral desconhece seus 

deveres e direitos cívicos de forma que a iniciativa popular tem sido incipiente no que se 

refere à promoção e correção de políticas públicas. Nesse panorama, a ação popular, 

importante instrumento constitucional posto à disposição do cidadão-eleitor, tornou-se uma 

das iniciativas processuais mais raras. A apatia popular é visível, a inércia é gritante. 

No campo das associações, sindicatos e demais legitimados a realidade não é muito 

diferente. Mesmo podendo tomar medidas judiciais e extrajudiciais na busca da 

implementação de políticas públicas, essas instituições preferem encaminhar os seus reclames 

ao Ministério Público. 

Isto é, em vez de agir, muitos atores sociais preferem transferir a responsabilidade de 

ação e reação ao Ministério Público. Como resultado, já temos promotorias assoberbadas de 

trabalho e acabam por atender insatisfatoriamente os pedidos de providências que lhe são 

feitos. 
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A concentração de tarefas, em face da omissão dos demais legitimados, provoca outro 

efeito indesejado. O Ministério Público, como principal agente, acaba sendo alvo de toda e 

qualquer medida voltada ao descrédito da militância ativista. 

Consequência desse ataque direcionado à instituição encontra-se concretizada nos 

projetos de lei que pretendem instituir limitações à capacidade de investigação do Ministério 

Público. Se a atividade ativista fosse mais pulverizada, havendo participação mais evidente 

dos demais atores sociais, muito provavelmente o Ministério Público não teria suas atividades 

visadas pela referida proposição normativa. 

Internamente, o Ministério Público tem adotado algumas medidas para evitar a 

contaminação deste indesejado “messianismo”.  Nesse caminho, a criação de procedimentos 

promocionais que patrocinem a coordenação de ações conjuntas entre diversos atores sociais é 

um evidente esforço de deslocar o foco de ação, permitindo que demais interessados 

participem da reclamação por melhor atendimento dos direitos fundamentais. 

A realização de forças-tarefas para a investigação de ilícitos e mediante o 

envolvimento de várias esferas, como agentes polícias e de fiscalização, trata-se de outra 

forma de capilarizar forçadamente o ativismo, convocando outras autoridades públicas para, 

conjuntamente com o Ministério Público, promoverem a sindicância de atos da administração 

pública. 

De outro modo, quando se tem o ajuizamento de uma ação judicial, notadamente em 

se tratando de ações civis públicas de grande repercussão, tem-se preferido que tais peças 

sejam assinadas por vários membros do Parquet e até membros de  ramos diversos do 

Ministério Público. Assim, tornaram-se comuns ações conjuntas dos Ministérios Públicos 

estaduais e federais assinadas por até mais que uma dezena de promotores. 

Esta providência evita a personalização da lide, demonstrando que a ação foi ajuizada 

mediante a conjugação de vontade de vários membros da instituição, não havendo espaço para 

revanchismos ou vinganças de ordem pessoal. De qualquer forma, ainda com a adoção dessas 

medidas, o ativismo só será um fenômeno completo quando seu centro de gravidade for 

distribuído pelos demais atores sociais, ao assumirem seu papel e importância neste processo. 
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7 PRÁTICA PROCESSUAL E EXTRAPROCESSUAL DO ATIVISMO 

7.1 INSTRUMENTOS DO ATIVISMO MINISTERIAL 

Toda ação humana necessita de instrumentos próprios para atingir seus resultados. 

Desde o ato humano mais simples até o mais complexo, a assistência de ferramentas e 

instrumentos é indispensável para o atingimento de um bem acabado resultado final. 

Tomemos alguns exemplos. O marceneiro que talha a madeira com o objetivo de criar 

um móvel se valerá de serrotes, formões e lixas até que o molde final do objeto se torne 

reconhecível. A mesma assistência é necessária ao artista que precisa da pena, do pincel e da 

inspiração para conseguir realizar sua obra, sua expressão de arte. 

Não poderia ser diferente no campo jurídico. A ação humana se guia pela mesma 

conclusão: instrumentos são essenciais para o atingimento de metas. Para se conseguir 

resultados positivos, os atores judiciais se valem de instrumentos processuais e 

extraprocessuais que orientam a obtenção de resultados, o atingimento de metas e descortinam 

a prestação jurisdicional. 

No sistema jurídico, esses instrumentos são ainda mais necessários, tendo em vista que 

temos um processo baseado, desde sua mais tenra origem, no seguimento de fórmulas 

(processo formular) em que cada resultado, cada prestação jurisdicional deveria e deve ser 

alcançado mediante o seguimento de padrões, processos e rotinas. 

Esse seguimento de fórmulas esteve inicialmente ligado ao direito primitivo, que 

guardava estreitos laços (ou muitas vezes se confundia) com as práticas religiosas, 

concretizadas em orações e ritos de seguimento obrigatório, conservados por sacerdotes e 

anciões
154

. 

Num segundo momento, com a publicidade das normas, iniciada com o advento da Lei 
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 “O direito, nos primeiros tempos, manteve-se vigente graças à memória dos sacerdotes, que foram os 

primeiros juízes, e que guardavam em segredo as regras jurídicas. Depois, vigorou nas decisões do conselho 

dos mais velhos. Transmitiu-se oralmente a princípio. Era então tradição sagrada. Cada caso a rememorava e 
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arcaico, prevalecendo a forma, os atos simbólicos, os gestos, as apalavras sagradas e o ritual sobre o 

conteúdo de atos e de ações. O formalismo era uma marca registrada. [...]  O emprego de uma fórmula de 

natureza normativa, de um rito, de um símbolo, sem contestação possível, produz, segundo a crença então 

dominante, o resultado previamente conhecido. Marca o direito antigo em todos os seus aspectos, pois nele, 

como nota Fustel de Coulages (A cidade antiga, trad.), o exterior, a letra , é tudo, não sendo pensável naquele 
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corretamente para que sejam produzidos os efeitos jurídicos desejados. Devido a isso o direito arcaico é 

constituído de formas e formulas sagradas, religiosamente conservadas [...]”. (GUSMÃO, Paulo Dourado de. 

Introdução ao estudo do direito. Ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p, 291, 293). 
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das XII Tábuas (Lex Duodecim Tabularum), teve início a marcha de popularização do direito, 

retirando-o da esfera do sagrado e transferindo-o ao conhecimento público. 

Altavila registra esta transformação do direito com a seguinte ponderação: 

Entretanto, o direito havia perdido o seu mistério; deixara de ser 

frustradamente sagrado; saíra da escuridão conveniente dos templos; poderia 

agora ser consultado e invocado por patrícios e plebeus; fincara no solo 

romano o seu princípio de universalidade; deixara de ser um raio fulminante 

de Júpiter para se constituir um clarão perpétuo na razão humana; deixara de 

ser um ditame real para se transformar num mandamento escrito e divulgado; 

deixara de ser um subterfúgio legal para se converter numa comunhão de 

ideias e de interesses coletivos; não era mais um tributo dos sacerdotes, 

porque passara à secularidade e ao condomínio do povo; não era mais uma 

fórmula imprecisa e obsoleta e sim a consubstanciação de uma conquista 

historiada em doze placas de bronze de boa têmpera, encravadas naquela 

parte do foro destinada aos comícios e banhada pela luminosidade rubro-

dourada do sol que fecundava prodigamente todo o Lácio.
155

 

As fórmulas perderam sua força, mas ainda sobrevivem na burocracia necessária à 

prestação jurisdicional. As ações e o processo (que nada mais é do que a prática de atos 

processuais em sequência lógica) para terminarem na prestação jurisdicional satisfatória 

precisam seguir padrões, prazos e regras de maior ou menor rigidez. Nesse diapasão, tudo que 

colabore com o acesso ao Poder Judiciário deve ser visto como instrumento do operador do 

direito. 

Utilizando os instrumentos jurídicos, cada ator processual tem condições de 

representar o papel que lhe é reservado na ciência jurídica e não será por coincidência que as 

ações e demais procedimentos refletem a natureza de cada instituição jurídica. Assim, por 

exemplo, a sentença com seu caráter declaratório, mandamental ou constitutivo predominante 

reflete o papel de agente decisório que é reservado ao magistrado. Já o Ministério Público tem 

à sua disposição uma coleção de ações que permitem o acesso ao Judiciário, apresentando os 

seus reclames ao aparato judicial. 

Na realidade que cerca o Ministério Público, a necessidade de manejo de instrumentos 

é premente para o atingimento de sua missão institucional. Alguns, como veremos, são 

próprios da instituição e refletem o caráter especialíssimo de sua atuação; outros são postos à 

disposição de outros atores judiciais, mas quando acionados pelo Ministério Público tomam 

novas nuances em virtude de sua missão institucional. 

De toda forma, os instrumentos judiciais e extrajudiciais à disposição do movimento 

ativista orientam a atuação dos membros do Ministério Público de forma que ora tenham suas 
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ações voltadas à prática processual e judiciária, ora concentre esforços na busca de soluções 

consensuais, fora dos meios de litigância judicial e fruto da equalização de interesses e de 

possibilidades fáticas. Ambas as formas de atuação são válidas, uma não subtrai a importância 

da outra
156

. 

Neste estudo, não temos a pretensão de pontuar todas as ações judiciais à disposição 

do Ministério Público, mas apenas lançar luzes naqueles instrumentos mais evidentes e 

ligados à realização de resultados inerente à instituição. Nesta linha, serão destacados 

instrumentos processuais, mas, sobretudo, instrumentos acionados extraprocessualmente e que 

assumem grande importância perante o exercício do ativismo ministerial. 

7.2 INSTRUMENTOS PROCESSUAIS 

O Ministério Público, no cumprimento de seus objetivos institucionais (principalmente 

no que se refere à implementação de políticas públicas através de seu ativismo), pode lançar 

mãos de um grande elenco de medidas judiciais, que vão desde a mais corriqueira ação 

ordinária, passando pelas garantias constitucionais do habeas corpus e mandado de segurança, 

até as mais complexas, como as ações constitucionais para o apontamento da 

inconstitucionalidade de leis em tese. Sem desmerecer as demais formas de acesso ao 

judiciário, a serviço do Parquet, é a ação civil pública que se destaca no cotidiano de ações 

judiciais úteis, principalmente quando se trata da realização de políticas públicas.   

7.2.1 Ação civil pública 

Antes mesmo da constituição de 1988, a Lei 7.347/85 já festejava a tutela de interesses 

transindividuais de amplo espectro através da ação civil pública, instituindo como um de seus 

legitimados o Ministério Público. 

Na metade daquela década de 80, o estudo dos direitos transindividuais ainda era uma 
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 João Gaspar Rodrigues ao investigar as facetas assumidas pelo Ministério Público na busca da correção da 

Administração Pública, alinhada aos instrumentos utilizados para este fim, reflete que: “O Ministério Público 

se debate entre dois tipos ideais de promotor: promotor de gabinete e promotor de fatos. O primeiro tipo 

pode ser definido como aquele que, embora utilize procedimentos extrajudiciais no exercício de suas funções, 

dá tanta ou mais relevância à proposição de medidas judiciais e ao exame e parecer dos processos judiciais 

dos quais está encarregado. Detalhe: o promotor de gabinete não usa os procedimentos extrajudiciais como 

meio, articulação e mobilização de organismos governamentais e não governamentais. O segundo tipo, o 

promotor de fatos, conquanto proponha medidas judiciais e realize atividades burocráticas ligadas à sua área, 

dá tanta ou mais importância ao uso de procedimentos extrajudiciais mobilizando recursos da comunidade, 

acionando organismos governamentais e não governamentais e agindo como articulador político.” 

(RODRIGUES, João Gaspar. O Ministério Público resolutivo: a atual missão institucional. In: Ministério 

Público: O pensamento Institucional contemporâneo. Brasília: Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, 

2010). 
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novidade no panorama jurídico brasileiro, pois apenas em “1970, com os trabalhos e as 

conferências de Mauro Cappelletti, que surgiu a exata consciência de que a defesa judicial dos 

interesses de grupos apresentava peculiaridades”
157

. 

Com o objetivo de avançar em um terreno até então pouco explorado, a Lei 7.347/85 

não se intimidou em ditar normas materiais e processuais que possibilitaram a primeira defesa 

dos direitos coletivos latu sensu, criando um verdadeiro microcódigo processual e dedicado 

aos direitos coletivos em sentido largo e que, até então, não possuíam guarida legal adequada. 

A Lei 7.347/85, além de detalhar as características e definir os direitos transindividuais, 

também cuidou de detalhar todo o processamento da medida, criando um minicódigo 

processual voltado à acolhida e à decisão de tal espécie de direitos
158

. A Constituição Federal 

erigiu, em seu artigo 129, III, a ação civil pública como garantia constitucional e instrumento 

de realização dos direitos fundamentais, conforme pontifica Xisto Tiago de Medeiros Neto: 

De sua vez, a ação civil pública, antes apenas objeto do tratamento pela lei 

ordinária (Lei n. 7.347/85), foi guiada à posição de instrumento 

constitucional vocacionado à proteção dos direitos fundamentais 

(patrimoniais ou morais) de dimensão coletiva, sem restrições quanto às 

áreas temáticas de manifestação, posto que a tutela foi expandida, por dicção 

da própria Lex Legum, a qualquer interesse coletivo ou difuso. Tornou-se, 

assim, a ação civil pública, por excelência, instrumento processual de maior 

relevância para a concretização do princípio do acesso à Justiça, na seara 

dos interesses transindividuais.
159

 

Objetivando a formação de um grupo diversificado de legitimados (o que, em tese, 

poderia garantir uma ampla militância), a lei de ação civil pública autorizou várias instituições 

a fazer uso da ação civil pública atendendo a área de atuação e pertinência que as cerca. 

Compõe o elenco de legitimados, segundo esta lei e o código de defesa do consumidor: a 

defensoria pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, as autarquias, as 

empresas públicas, as fundações ou sociedades de economia mista, as associações constituídas 

há pelo menos um ano e que sejam voltadas à defesa do meio ambiente, do consumidor, à 

ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico ou 

cultural. 

Apesar do grande elenco, a ação civil pública tem se notabilizado pela militância do 
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 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Ltr. 2012, p. 

319. 



102 
 

 

 

Ministério Público, que faz uso corriqueiro de tal instrumento processual, enquanto os demais 

legitimados excepcionalmente acionam tal via processual. 

Essa concentração de iniciativas encontra várias explicações. Inicialmente, a 

Defensoria Pública ainda se concentra no atendimento do público que traz às suas portas 

questões de índole individual em que, por exemplo, o tema da realização de políticas públicas 

não se faz presente na sua militância, como atritos relativos ao reconhecimento de paternidade, 

à prestação de alimentos, ao cometimento de crimes e toda sorte de tribulações vividas pelos 

mais carentes de recursos materiais. 

Com tal concentração de atendimentos, a Defensoria raramente recebe questões que 

demandam o acionamento de ações de índole coletiva. Isso não quer dizer que demandas 

envolvendo políticas públicas não cheguem às suas portas. Acontece que essas demandas, 

quando lhe são apresentadas, são de índole individual, sugerindo o acionamento de medidas 

de igual índole e de impacto social reduzido. 

Nessa situação de fatos, soma-se a realidade estrutural das defensorias públicas, que 

fica muito aquém do ideal. Assim, não é incomum que demandas coletivas sejam remetidas ao 

Ministério Público, que, apesar das dificuldades, ainda encontra-se em melhores condições de 

operacionalidade do que as defensorias públicas, além de, como veremos, contar com 

instrumentos investigativos que muito colaboram para a estruturação probatória do litígio 

coletivo. 

No que se refere à baixa incidência de ações civis públicas capitaneadas pela União, 

pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, a explicação assume diferentes tons 

e motivos. 

A administração de tais entes federativos são, na maioria das vezes, responsáveis pela 

falta de manejo adequado das políticas públicas e assim não deveriam ter interesse processual, 

pessoal ou institucional em acionar uma demanda judicial que tenha por objeto a sindicância 

de tais faltas administrativas. Neste diapasão, os entes federativos se limitam, quando muito, a 

prestar informações ao Parquet quando este atua na investigação de irregularidades, 

principalmente as ligadas à malversação de recursos financeiros públicos. 

Nessas mesmas faltas incidem as autarquias, as empresas públicas, as fundações ou 

sociedades de economia mista, pois, como braços dos entes estatais, acabam incorrendo nas 

mesmas faltas, também não sobrevindo interesse de agir quando, por vezes, encontram-se 

envolvidas em alguma questão de interesse coletivo ou qualquer outra questão importante ao 

interesse público. 
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As associações constituídas há pelo menos um ano e que sejam voltadas à defesa do 

meio ambiente, do consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio 

artístico, estético, histórico ou cultural enfrentam vários obstáculos ao acionamento da ação 

civil pública como via de acesso às políticas públicas. 

Inicialmente, cada associação deve demonstrar interesse na causa traduzida entre a 

pertinência temática havida entre o tema alvo da ação e sua missão institucional. Em se 

tratando de adoção de políticas públicas, o elenco de associações que aderem a tal objeto é 

bem diminuto, havendo maior concentração, por exemplo, de associações voltadas à defesa do 

consumidor. 

Além da questão atinente à pertinência temática, as associações também enfrentam 

problemas estruturais e financeiros que não as permite manter um grupo técnico (assistência 

jurídica), capaz de fazer frente às necessidades exigidas para a interposição de uma ação civil 

pública. 

Assim, quando as associações tomam conhecimento de alguma demanda que exige a 

interposição de ação civil pública preferem encaminhar o relato ao Ministério Público, que 

acaba, dentre todos os legitimados, sendo aquele que mais faz uso de sua capacidade 

processual, levando ao Judiciário as demandas coletivas e, especialmente, as voltadas à 

realização dos direitos fundamentais por intermédio das ações públicas ativas. 

A preponderância do ativismo do Ministério Público em face da baixa atuação dos 

demais legitimados ao acionamento da ação civil pública se explica não só pelas limitações 

dos demais legitimados e que foram acima levantadas, mas também por características que só 

são encontradas na carreira do Parquet. 

Inicialmente, a carreira do Ministério Público exige uma preparação significativa de 

seus membros, que são escolhidos mediante aprovação em concurso jurídico que exige grande 

preparo no estudo da cátedra jurídica. 

Ser membro do Parquet exige um verdadeiro projeto de vida, um compromisso com os 

estudos de um programa de disciplinas extenso e que cobre todo o espectro de atuação do 

membro daquela carreira. Não é difícil encontrar candidatos às fileiras do Ministério Público 

que dedicaram anos aos estudos até alcançarem a aprovação no concurso público. 

O promotor ou procurador certamente encontra-se preparado para fazer bom uso da 

ação civil pública e para os desafios que se apresentam no manejo de tal instrumento 

processual, mas só o preparo intelectual não explica esta preponderância de atuação 

institucional. 
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Como veremos, o Ministério Público possui também mecanismos que facilitam a 

construção do elenco probatório, como o inquérito civil público que o qualifica para requisitar 

documentos e demais elementos de provas úteis às investigações e que podem ser utilizados 

na instrução da ação civil pública. 

Sem esses mecanismos, os demais legitimados encontram grandes dificuldades na 

obtenção de elementos de convencimento, tendo que, muitas vezes, se valerem apenas das 

provas que foram fornecidas graciosamente pelos denunciantes ou constam de apuração 

administrativa, como é o caso dos entes públicos. 

Nesse cenário, o Parquet assume, mesmo contra o desejo da legislação que era de 

ampliar o rol de legitimados, o monopólio do ajuizamento das ações civis públicas. 

Obviamente, tal situação não é a ideal, mas é a possível diante da atual conjuntura de 

fatos. Enquanto os outros legitimados não volverem olhos para a importância da militância e 

ativismo, a situação permanecerá a mesma, tendo o Parquet que, quase solitariamente, 

provocar o Judiciário na proteção dos direitos coletivos. 

7.3 INSTRUMENTOS EXTRAPROCESSUAIS 

Não é de hoje que se enfrentam dificuldades quanto ao acesso ao Poder Judiciário. O 

parco número de juízes, o grande número de demandas, o desaparelhamento do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, os valores das taxas judiciais e dos serviços advocatícios, 

criam um panorama desencorajador, ainda que, no Brasil, iniciativas tomadas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público tenham tentado 

mudar essa situação.   

Com a crise de efetividade do processo, o que se traduz em diminuição das 

expectativas democráticas
160

, desde muito se tem buscado a realização de instrumentos e 

meios extraprocessuais com o objetivo de se alcançar a tutela eficaz de direitos sem o ingresso 

nos pórticos do Poder Judiciário. 

Nesse cenário, surgem, em lugar do processo judicial formal, soluções como a 

negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. 

O Ministério Público também se vale desses instrumentos, possuindo ainda vários 
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 “Indubitavelmente, as diferenças sociais existentes, a ineficiência do Poder Público, a inoperância da 

Administração e a incapacidade do Poder Judiciário em dar resposta à inação do Estado são fatores que 

negam qualidade de vida aos cidadãos brasileiros e impedem que o equilíbrio social se estabeleça.” (TARIN, 

Denise. A aliança entre o Ministério Público e a sociedade civil na definição de políticas públicas. In: 

VILLELA, Patrícia (org.). Ministério Público e políticas públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

66). 
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instrumentos extraprocessuais próprios e que miram na tutela rápida e eficaz de direitos e na 

realização de políticas públicas, sem que para isso tenha que participar de uma incerta marcha 

processual. 

Neste trecho do estudo lançaremos luzes sobre a audiência ministerial, o inquérito 

civil público, os termos de ajustamento de condutas, notificações recomendatórias e o 

inovador procedimento promocional. 

Como se verá, a maioria desses instrumentos extraprocessuais se origina da oitiva da 

população, da consulta das partes envolvidas, sendo de evidente importância que o Ministério 

Público, na prática de seu ativismo, conceda oportunidades em escutar os reclames que lhes 

são trazidos, registrando-os e acionando medidas que visem seu correto encaminhamento. 

Nesse sentido são as sugestões do promotor de Justiça pernambucano, Salomão Abdo 

Aziz, que defende a criação de uma ouvidoria pública ministerial, um verdadeiro ombudsman 

social, que primaria pela busca de soluções mediante o contato com as partes envolvidas e até 

mesmo nos casos mais graves de omissão estatal na promoção e realização de políticas 

públicas: 

É importante, por outro lado, que sejam criadas Promotorias de Justiça de 

ombudsman (art. 129 – II da CF/88), com o mister de atender à população do 

Recife que traga questões relacionadas com a não observância dos direitos 

constitucionalmente assegurados pelo Poder Público  (Governo do Estado, 

Prefeitura do Recife e demais órgãos e entidades estaduais e municipais) 

e/ou pelos serviços de relevância pública (hospitais, empresas de transporte 

coletivo, estabelecimento escolares etc.). [...] o que se propõe é que poderia 

haver um atendimento prévio no âmbito da Promotoria de ombudsman, 

oficiando-se ao órgão ou entidade questionada para a resolução da demanda; 

então, acaso não fosse resolvida a questão, à luz do ofício ministerial, ou 

então quando se tratasse de casos mais complexos, o caso seria encaminhado 

a Promotoria de Justiça Específica. Igualmente, poderia existir também uma 

Procuradoria de Justiça de ombudsman, responsável pelos atendimentos 

relacionados com a 2a instância do Ministério Público e por violações a 

direitos constitucionalmente assegurados com repercussão geral ou 

nacional.
161

 

Certamente, a criação de uma estrutura que, através de um plano de comunicação 

social
162

, facilite a audição da população e o encaminhamento célere de seus reclames, 
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 ISMAIL FILHO, Salomão Abdo Aziz. Op. cit., p. 139-140. 
162

 “[...] iniciado o processo de reação, deve a mobilização assentar-se em um plano de comunicação social, 

possibilitando-se o intercâmbio de informações, que deverão ser claras e objetivas. O movimento dirige-se 

aos resultados pretendidos quando começa a pautar a mídia, superando-se, nesta fase o conceito de opinião 

pública, pois se atinge a meta de ‘opinião publicada’, O executivo local, pressionado pelos cidadãos e 

instituições integrantes do movimento, abandona sua inércia e passa a atuar para atender ao propósito da 

reação popular, operando as modificações reclamadas pela cidadania. O grau de participação e a continuidade 

destes movimentos em determinado espaço geográfico fazem com que os originários eleitores ascendam ao 
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inclusive através de meios extrajudiciais, colaborará para a obtenção de uma solução célere 

nos impasses que envolvem a realização de direitos fundamentais e a realização de políticas 

públicas. 

Ademais, a possibilidade de o Ministério Público ouvir a população e adotar medidas 

extrajudiciais cria, por sua vez, a possibilidade de realização de um ativismo judicial puro, 

sem a interferência de decisões judiciais, que muitas vezes demoram a acontecer em face das 

dificuldades da marcha processual.  Assim, ao ouvir a população e manejando instrumentos 

extraprocessuais, o parquet estará militando, sem qualquer intermediário, no campo da 

realização de políticas públicas. 

Como veremos daqui por diante, instrumentos não faltaram ao ativismo ministerial 

para buscar soluções extrajudiciais. 

7.3.1 Inquérito Civil Público 

A maioria das causas que envolvem a realização de políticas públicas cerca-se de 

elementos de considerável complexidade, o que torna a coleta de provas uma atividade 

minuciosa, exigindo-se a feitura de um processo investigatório minudente, em que seja 

possível a construção de elementos de convencimentos judiciais e inequívocos. 

Só através da coleta de provas, o ativismo irá acontecer. O Ministério Público, ao 

constatar os primeiros indícios trazidos por um denunciante, deverá, na maioria das vezes, 

reforçá-los com elementos de convencimentos mais robustos, pavimentando o caminho pelo 

qual o magistrado poderá revelar uma decisão sólida, embasada em elementos probatórios 

pungentes e que obriguem, por exemplo, a realização de políticas públicas, e toda e qualquer 

ação estatal que tenha por objetivo a conservação de direitos fundamentais. 

Como é sabido, em se tratando de políticas públicas uma grande sorte de variantes 

deverá ser estudada. Desde a constatação de uma evidente omissão estatal até o quantitativo 

orçamentário disponível devem ser alvos de auditoria pelo Parquet. 

Na obtenção de uma coleção de provas que sirva a propositura de medidas judiciais 

adequadas, o Ministério Público tem à sua disposição o inquérito civil público que se encontra 

previsto expressamente no artigo 6º, § 1º da Lei n. 7.347085 e no art. 129, III da Constituição 

                                                                                                                                                         
patamar de cidadão. O empoderamento dos direitos pelos cidadãos no processo de mobilização social com 

fins à formulação de políticas públicas os legitima a influir nas decisões políticas, concretizando o ideal de 

democracia participativa, não só pela possibilidade de participação nos Conselhos, mas na definição e 

formulação de políticas públicas”. (TARIN, Denise. A aliança entre o Ministério Público e a sociedade civil 

na definição de políticas públicas. In: VILLELA, Patrícia (org.). Ministério Público e políticas públicas. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 68). 
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Federal de 1988. 

O Inquérito Civil Público (ICP) trata-se de uma investigação interna e, portanto, de 

natureza administrativa, em que o Parquet poderá tomar providências úteis ao deslinde dos 

fatos, como ouvir testemunhas, requisição de documentos e até mesmo celebrar acordos, 

quando estes se mostrarem valiosos à causa. 

É bem certo que o ICP não é elemento indispensável para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas diante da complexidade dos litígios sua utilização se torna obrigatória, sob pena 

de se ter uma ação civil pública, por exemplo, sem o menor escorço probatório convincente. 

No cotidiano ministerial, as denúncias trazem apenas traços probatórios. Muitas vezes 

o denunciante apenas “ouviu dizer que uma ilegalidade ou omissão tem acontecido”, que “tais 

recursos financeiros são desviados e causam o esvaziamento de políticas públicas”. Numa 

situação dessas é essencial que elementos circunstanciais tomem maior volume, 

transformando-se em elemento de provas convincentes, sobretudo quando se está diante de 

um caso de omissão administrativa em políticas públicas. 

Quando alcançada a conclusão de que alguma ilegalidade foi cometida, de que alguma 

omissão administrativa teve lugar, é necessário encontrar caminhos para a solução desses 

problemas, devendo o Parquet ser capaz de indicar em juízo qual a melhor alternativa para a 

resolução do caso concreto, sob pena de realizar um pedido sem perspectiva de solução 

judicial satisfatória. 

Com os indícios coletados, o Ministério Público poderá comprovar os fatos relatados 

na sua petição inicial, a fundamentação jurídica que concede escoro à sua tese, o seu pedido, e 

a sua causa de pedir. 

Luiz Roberto Gomes realça a importância do ICP na investigação da omissão e na 

promoção de políticas públicas: 

[...] em matéria de omissão administrativa é extremamente adequada a 

instauração do inquérito civil. É que sempre que a notícia da inércia da 

máquina administrativa em agir chega ao conhecimento do membro do 

Ministério Público, p. ex., por contato pessoal, pela imprensa, ou pela via da 

representação, é necessária a coleta de informações e dados concretos para 

saber se é caso de agir, quando e como agir. [...] Assim, nesse campo, o 

inquérito civil público é um instrumento sobretudo destinado a aferir, no 

campo fático e jurídico, a viabilidade de se obrigar o administrador a 

concretizar a medida omitida. Por outro lado, ainda que juridicamente 

exigível a realização de obra pública, a implantação de determinada política 

pública ou a prestação de serviços públicos, são necessárias frequentes 

informações técnicas que deem subsídio à correta formulação do pedido, 
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evitando-se demandas temerárias.
163

 

O ICP serve à construção de um processo sólido, livre de lacunas probatórias, rico em 

elementos de convencimento, evitando que o promotor ou procurador de justiça se lance em 

uma aventura jurídica. 

Tendo à sua disposição instrumento investigativo tão pungente, ficam claros os 

motivos pelos quais o Parquet assume posição de liderança em se tratando de iniciativas de 

ativismo. Com efeito, apenas o Ministério Público pode manejar instrumento que possibilite o 

conhecimento de cada detalhe, cada nuance da situação que cerca as políticas públicas. 

O mesmo Inquérito Civil Público pode revelar outros caminhos igualmente úteis à 

solução do caso concreto, abrindo caminho à adoção de medidas extrajudiciais como os 

termos de ajustamento de condutas, as notificações recomendatórias e procedimento 

promocional. 

7.3.2 Notificação Recomendatória 

Com o progresso do trabalho investigativo realizado no Inquérito Civil Público o 

Parquet poderá obter elementos de convicção que o orientará na adoção de medida judicial ou 

extrajudicial, que terá por objetivo a promoção de ações positivas pelo poder público. 

Apesar da litigância latente que cerca o tema de políticas públicas, haverá situações 

em que uma recomendação formal (Notificação Recomendatória) emitida pelo Ministério 

Público será suficiente para alertar sobre a existência de uma omissão administrativa, 

permitindo que a entidade envolvida reconheça seu lapso e adote medidas corretivas, sem a 

necessidade de invocação da via judicial. 

Assim, a recomendação do Ministério Público assumirá o status de um aviso, uma 

advertência, um caminho a ser seguido, um chamado à adoção de medidas sem as quais a 

administração pública estaria incorrendo em omissão perigosa, passível da sindicância 

ministerial e judicial. 

A Notificação Recomendatória é expressamente prevista no artigo 6
o
, inciso XX da 

Lei Complementar n.º 75/9
164

, que concede ao Parquet a faculdade de “expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como 

ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo 
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 GOMES, Luiz Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão administrativa: o controle da 

omissão Estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 236-237. 
164

  Lei complementar que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. 
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razoável para a adoção das providências cabíveis”. 

A recomendação, em face de sua natureza jurídica, não tem caráter coercitivo. As 

medidas sugeridas pelo Parquet, por mais que sejam razoáveis e calcadas na Constituição 

Federal e na legislação ordinária, assumem o caráter de orientação jurídica fundamentada. A 

administração, quando notificada, seguirá as orientações emitidas pelo Ministério Público, se 

assim for sua vontade. 

Luiz Roberto Gomes traduz a natureza da recomendação ministerial com as seguintes 

linhas: 

A recomendação consiste num ato formal não coercitivo dirigido ao 

investigado, no qual é expressamente traduzida a vontade da ordem jurídica 

pelo Ministério Público, que toma posição e sugere a realização de 

determinada conduta referente a um caso concreto, com o escopo de atingir 

finalidade de interesse público primário com o propósito expresso ou 

subjacente na Constituição e nas leis.
165

 

Destaca-se na recomendação seu caráter orientador. É bem certo que muitas 

administrações públicas (principalmente aquelas existentes nos municípios encravados nos 

rincões brasileiros) não contam com assessoria jurídica avançada e ainda sofrem com a baixa 

instrução dos chefes do Poder Executivo. Nessas situações, a Notificação Recomendatória 

serve à instrução dessas administrações públicas, permitindo que adotem os melhores 

caminhos, pratiquem as melhores ações, respeitem e cumpram as políticas públicas 

necessárias ao bom desenvolvimento social. 

Como exemplo do papel educador das Notificações Recomendatórias, temos aquelas 

que foram enviadas a vários municípios do nordeste potiguar, por iniciativa conjunta de vários 

ramos do Ministério Público, desaconselhando a realização de contratação de bandas e artistas 

musicais para a realização de festas juninas em localidades em que se decretou estado de 

calamidade em face da devastação causada pelo período de estiagem 
166

. 
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GOMES, Luiz Roberto. Op. cit., p. 236. 
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 Vejamos o inteiro teor da recomendação conjunta nº 01/2012: O Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas do estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o 

Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte e o Ministério Público Eleitoral, pelos promotores e 

procuradores que esta subscrevem, no uso de suas atribuições, fundadas nas disposições constitucionais e 

legais pertinentes, CONSIDERANDO que compete aos Ministérios Públicos promover a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme dispõe o art. 

127 da Constituição da República, inclusive com a adoção das medidas preventivas que forem necessárias; 

CONSIDERANDO que ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, perante o qual oficia o 

Ministério Público de Contas, compete realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial dos Municípios, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da despesa pública, na 

forma do art. 70 da Constituição Federal e art. 52 da Constituição Estadual, bem como art. 1º, inciso II, “a”, 

da Lei Complementar Estadual nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN); CONSIDERANDO que o 
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Daquela recomendação destacam-se dois fatos de bastante interesse. Inicialmente, a 

recomendação foi fruto do entendimento de diversos ramos do Ministério Público, o que se 

traduziu numa visão plural e traduzida numa detalhada redação que expõe cuidadosamente os 

motivos justificadores para a recomendação, não deixando qualquer sombra de dúvidas no 

que se refere à correção do comportamento recomendado e à fundamentação jurídica 

                                                                                                                                                         
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas pode requerer ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte a determinação de medidas cautelares no curso de qualquer apuração, sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade do gestor e da aplicação das sanções administrativas cabíveis, nos termos do art. 

107, art. 108 e art. 120 da Lei Complementar nº 464/2012; CONSIDERANDO que o Decreto nº 22.637, de 

11 de abril de 2012, assinado pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, 

declarou a situação de emergência em 139 (cento e trinta e nove) municípios do Rio Grande do Norte 

afetados por Desastres Naturais Relacionados com a Intensa Redução das Precipitações Hídricas em 

decorrência da Estiagem (seca), pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período; 

CONSIDERANDO a afirmação contida no referido Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012, de que “a 

estiagem na área rural dos municípios do RN é caracterizada como gradual e de evolução crônica, de nível III, 

de grande porte e grande intensidade, onde os danos causados são importantes e os prejuízos vultosos, 

contribuindo para intensificar a estagnação econômica e o nível de pobreza do semiárido norte-riograndense 

e, consequentemente, os desequilíbrios interregionais e intra-regionais”; CONSIDERANDO que alguns 

Municípios abrangidos pelo Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012, apesar de se encontrarem em situação 

de emergência, vêm empregando verbas públicas na contratação de bandas e realização de festas em geral, o 

que se mostra incompatível com a grave situação de estiagem enfrentada; CONSIDERANDO que a prática e 

a experiência demonstram que a realização de festas e eventos em ano eleitoral costumeiramente é 

desvirtuada, passando a ser utilizada com fins eleitoreiros, conduta que, se já é reprovável em condições 

normais, o é ainda mais quando se tem contexto de situação de emergência causada pela seca; 

CONSIDERANDO, que alguns gestores dos referidos Municípios incluídos no Decreto nº 22.637, de 11 de 

abril de 2012, não vêm cumprindo a obrigação legal de prestar informações ao Sistema Integrado de 

Auditoria Informatizada (SIAI), o qual consiste em programa informatizado desenvolvido pelo TCE/RN para 

possibilitar o acompanhamento e controle sobre a execução orçamentária e financeira dos entes públicos sob 

sua jurisdição, fato esse que tem dificultado as ações do Controle Externo a cargo do TCE/RN e se constitui 

em infração punível pela Corte de Contas; CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade 

administrativa que causa prejuízo ao erário “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres” pertencentes a 

entidades públicas, consoante dispõe o art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92, sujeitando-se o infrator às sanções 

previstas no inciso II do artigo 12, da citada lei. CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério 

Público expedir recomendações visando ao respeito a interesses e direitos que lhe cabe defender, 

RESOLVEM, na forma do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n. 75/93; RECOMENDAR Aos 

Excelentíssimos Senhores Prefeitos dos 139 (cento e trinta e nove) municípios do Rio Grande do Norte que, 

enquanto persistir a situação de emergência declarada por meio do Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012, 

assinado pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte abstenham-se de 

realizar despesas com eventos festivos, incluindo a contratação de artistas, serviços de “buffets” e montagens 

de estruturas para eventos, sob pena de adoção das providências cabíveis a cargo de cada uma das 

Instituições subscritoras da presente, inclusive eventual postulação de atuação preventiva e cautelar à Corte 

de Contas, com pedido de sustação de atos, contratos e procedimentos administrativos e suspensão do 

recebimento de novos recursos, sem prejuízo da aplicação de multa ao gestor, além de outras sanções 

cabíveis; Consignam que a presente recomendação não se aplica ao uso de verbas federais recebidas do 

Ministério da Cultura ou do Ministério do Turismo, quando sua destinação seja especificamente vinculada à 

realização de festas ou eventos culturais no município, ressaltando que na hipótese não se aplica o art. 24, IV, 

da Lei 8.666/1993, por não se tratar de bem necessário ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. 

Em tal caso, a documentação relativa à execução do convênio, acompanhada do processo licitatório - 

inclusive notas fiscais pertinentes -, deve ser encaminhada ao Ministério Público Federal no prazo de 30 dias 

após a realização da festa ou evento. Requisitam, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 

75/93, no prazo de 30 (trinta) dias, informações e documentação comprobatória sobre as medidas adotadas 

em relação à presente RECOMENDAÇÃO, as quais deverão ser enviadas à Procuradoria Geral do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.” Disponível em: 

<http://www.mp.rn.gov.br/controle/file/Recomendacao_conjunta_seca.pdf> Acesso em: 15 fev. 2012. 

http://www.mp.rn.gov.br/controle/file/Recomendacao_conjunta_seca.pdf
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pertinente. 

Como resultado, muito da discricionariedade administrativa, responsável por omissões 

em políticas públicas, pode ser corretamente direcionada em face da orientação prestada pela 

notificação recomendatória. 

Outro fator merecedor de destaque naquela recomendação ministerial, e em qualquer 

outra corretamente fundamentada, é a vinculação do comportamento do administrador a partir 

do ato de notificação. Se o administrador público deixar de cumprir o comportamento 

recomendado ele estará vinculando os futuros atos administrativos a uma situação de flagrante 

ilegalidade, uma vez que foi instado a regularizar sua conduta, optou, porém, por caminho 

diverso descumprindo recomendação corretamente fundamentada em texto constitucional ou 

legal. 

Em síntese, descumprir uma bem fundamentada recomendação lança severas suspeitas 

sobre o administrador público, uma vez que flagrantemente optou por comportamento distinto 

daquele que a razão e a lei recomendam, fato que poderá ser alvo de sindicância judicial, 

como salientado por Luiz Roberto Gomes: 

Além do mais, considerando que as recomendações obrigam os agentes 

públicos a responder fundamentadamente ao Ministério Público, 

apresentando razões políticas ou jurídicas que justificam determina ação ou 

omissão, cria-se uma relação jurídica de vinculação aos motivos 

determinantes que pode municiá-lo de fundamento para acionar o controle 

jurisdicional, caso comprovada a improcedência técnica, a falsidade ou a 

ilegalidade do que for invocado para justificar a conduta administrativa.
167

 

Voltando a análise da recomendação conjunta, direcionada a vários municípios do 

interior do estado do Rio Grande do Norte, temos que esta surtiu os efeitos desejados. 

Naquele momento, embora na presença de pressão de vários setores sociais (principalmente 

do comércio, que aumenta suas vendas em períodos festivos), os municípios notificados 

deixaram de realizar atividades festivas, podendo concentrar seus esforços e orçamento na 

realização de políticas públicas importantes ao combate dos efeitos da estiagem. 

Tal resultado foi digno de merecedora comemoração, uma vez que se preveniu grande 

ingerência estatal de forma rápida e eficaz, através de procedimento extrajudicial.  Noutra 

realidade, imaginemos se as recomendações não fossem emitidas e acatadas. Seriam 

necessárias 137 ações judiciais para evitar o desvio de conduta dos 137 municípios que 

decretaram o estado de calamidade pública. 
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Destaca-se que a recomendação tem a vantagem de permitir que a administração 

pública corrija sua omissão através de atos de mão própria, isto é, o próprio administrador, 

inspirado pela recomendação, altera sua conduta sem a necessidade de um processo judicial 

ou de maiores formalismo. Tal fato elimina os argumentos críticos daqueles que acusam o 

ativismo ministerial de ferimento da divisão entre poderes. Ora, em todo caso, na presença da 

recomendação ministerial, cabe ao administrador público seguir ou não a conduta sugerida. 

Numa ou em outra hipótese a conduta sempre será administrativa, eliminando qualquer 

possibilidade de ingerência indevida no mérito, na conveniência e na discricionariedade 

pública. 

A Notificação Recomendatória, diante dos resultados úteis que podem ser alcançados, 

de suas evidentes vantagens, figura como importante instrumento do ativismo ministerial, 

comprovando que o Ministério Público poderá, mesmo sem a participação do Poder Judiciário, 

realizar ações e políticas públicas destinadas a atender à concretização dos direitos 

fundamentais
168

. 

7.3.3 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou compromisso de ajustamento de 

conduta é um instrumento de transação de interesses transindividuais que pode ser manejado 

pelo Ministério Público, tanto na presença de um litígio, como ainda na fase de investigação, 

durante a realização de um inquérito civil público, quando assume as feições de instrumento 

extraprocessual. 

Neste estudo resolvemos situar o termo de ajustamento como instrumento 

extraprocessual em face de motivos significantes. Inicialmente, é como instrumento 

extraprocessual que o Termo de Ajustamento de Conduta assume plena forma de instrumento 

de ativismo ministerial. Como se verá, quando o procurador transaciona com a parte 

envolvida, não havendo um processo judicial em tela, está realizando uma iniciativa que exige 

apenas sua atuação e a utilização de instrumentos que são postos à sua disposição. Outrossim, 
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 Retomando o tema de ombudsman da sociedade, papel inerente ao Ministério Público, mas agora voltado à 
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na grande maioria das vezes, o termo de ajustamento de conduta se realiza longe dos tribunais 

e geralmente na presença de um Inquérito Civil Público. Termos de ajustamento de conduta 

que instituem transação em processos judiciais em trâmite não são tão comuns pelo simples 

fato de que, se a transação era possível, geralmente a oportunidade para sua realização se 

revela antes do ajuizamento de uma ação judicial. De qualquer forma, deve ficar patente a 

possibilidade de este instrumento de transação tanto acontecer em juízo ou fora dele, mesmo 

que esta última possibilidade seja mais usual. 

Voltando ao estudo da natureza do TAC temos que este permite ao Ministério Público, 

através de um ato formal, realizar transação acerca dos interesses transindividuais 

investigados ou sob litígio, obrigando as partes signatárias a cumprirem condutas ali 

estabelecidas, sob pena de pagamentos de multa. 

Críticas iniciais questionavam a possibilidade de o Parquet realizar transações sobre 

direito que não lhe pertencia, afinal trata-se de legitimado extraordinário e não detentor do 

direito em litígio. Entretanto, em face das dificuldades havidas na obtenção de decisões 

judiciais, além da evidente vantagem trazida pela transação de resultados imediatos, os 

argumentos contra a transação pelo Mistério Público não encontram mais eco
169

. 

Nesse aspecto, deve-se destacar que a transação proposta não significará, sob hipótese 

alguma, o esvaziamento do direito transindividual em questão. Com efeito, o causador do 

dano será obrigado, pelas cláusulas constantes do TAC, a realizar ações positivas ou negativas 

que se traduzam na proteção do direito em debate, sob pena de pagamento de multas ou outra 

sanção que se mostre válida. A transação reside apenas no fato de que, inicialmente, não lhes 

serão aplicadas penas mais severas do que as previstas no TAC. 

Caso descumpra o TAC, a pessoa física ou jurídica que se submeteu aos seus termos 

será acionada judicialmente em face da execução da multa ou demais sanções previstas, tendo 

o TAC a natureza de título executivo extrajudicial nos termos dos artigos 585, II e 645 do 

Código de Processo Civil vigente. 

O TAC não é um instrumento privativo do ativismo ministerial. Em face do disposto 

na Lei 7347/85, toda instituição legitimada para o manejo da ação civil pública poderia fazer 

uso do TAC como instrumento de transação. Entretanto, é o Parquet que também assume a 

dianteira desta iniciativa. Tal constatação se explica parcialmente pelo fato de que apenas o 

Ministério Público pode se aprofundar na coleta de provas e elementos de convicção, através 

da realização do Inquérito Civil Público. Assim, podendo investigar profundamente todos os 
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elementos que cercam uma questão que diga respeito, por exemplo, à realização de políticas 

públicas, estaria o promotor autorizado a discernir sobre a validade de alcançar uma transação 

ou partir, de imediato, para o ajuizamento de uma ação judicial. 

Assim, o TAC é tecido com a formulação de obrigações pelo Parquet, que deverão ser 

cumpridas pela pessoa física ou jurídica submetida. A confecção dessas obrigações é um 

interessante exercício do ativismo ministerial. Com a colheita de elementos de convicção em 

Inquérito Civil Público prévio, o promotor ou procurador passará a compor obrigações 

seriadas e que se traduzam na proteção do direito transindividual. 

Peguemos o exemplo de uma fábrica que é flagrada cometendo poluição ambiental. 

Aferindo a situação, pode o promotor decidir pelo TAC ofertando àquela empresa a 

possibilidade de adequar sua conduta, sob pena de enfrentar um processo judicial municiado 

de provas devidamente coletadas em sede de inquérito civil público. Aceito o TAC (sua 

adesão é sempre voluntária), o promotor formulará obrigação que, por exemplo, poderá versar 

sobre a obrigação de despoluir a área, sobre a recuperação da vida animal e vegetal, além de 

tomar todas as medidas necessárias para que o impacto ambiental não se repita, sob pena do 

pagamento de multa significativa. 

Como instrumento do ativismo ministerial, o TAC deve ser construído com especial 

atenção, não apenas no que concerne à descrição das condutas a serem tomadas como também 

na medição e gradação da multa. 

Caso o promotor aponte uma multa de valor muito alto, estará desencorajando a 

assinatura do TAC. Se, por outro lado, estipular multa irrisória, estará esvaziando instrumento 

de sua coercitividade, favorecendo o descumprimento das cláusulas avençadas. De uma forma 

ou de outra, a má gradação da multa esvaziará o TAC de sua natureza de instrumento de 

ativismo ministerial eficaz. 

Assim, além do significativo esforço na construção das condutas a serem seguidas, o 

promotor terá que se esforçar em construir adequadamente a penalidade a ser cobrada em caso 

de descumprimento dos termos do TAC e, ainda assim, torná-lo atrativo.  A obtenção deste 

equilíbrio é seguramente o maior desafio. 

De qualquer forma, se os resultados pretendidos no TAC não forem alcançados, resta 

ao Parquet a via judicial, podendo executar a multa prevista e reclamar toda e qualquer 

providência que assegure a proteção do direito transindividual. O temor de que o Ministério 

Público realize mercancia irresponsável de interesses sociais é mitigado pelos controles 

internos que a própria instituição mantém. Assim, após a assinatura do TAC, este é avaliado 
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por várias instâncias que valorarão seu conteúdo e poderão, se for o caso, invalidá-lo. O 

conteúdo de todo e qualquer TAC é público e pode ser fiscalizado por qualquer cidadão.  

Nesse aspecto, é importante ainda asseverar que o TAC pode ser alvo de invalidação judicial 

pelos interessados. 

Assim, diante de todos estes mecanismos de controle, o TAC figura como prático e, na 

maioria das vezes, eficaz instrumento de ativismo judicial. 

7.3.4 Procedimento Promocional 

Dos instrumentos extraprocessuais de ativismo judicial, o Procedimento Promocional 

foi aquele que mais representou desafios no que tange a busca de fontes e referências para seu 

estudo. Com efeito, não encontramos obra literária que deitasse raízes sobre este novo 

instrumento, de forma que as considerações que se seguirão são fruto da experiência de dez 

anos como analista processual lotado na representação do Ministério Público do Trabalho no 

Rio Grande do Norte. 

Como já vimos no transcorrer deste estudo, a realização de políticas públicas exige a 

participação de vários atores sociais. Naturalmente as prestações sociais positivas emergem de 

ações da administração pública, mas também podem se originar da provocação e colaboração 

da sociedade civil organizada, dos pronunciamentos judiciais e dos instrumentos e medidas 

alinhavados pelo Ministério Público. 

Realizar políticas públicas, portanto, é uma exercício coletivo, um exercício plural em 

que cada ator colabora, a seu tempo e modo, com a construção de um resultado positivo para a 

sociedade. 

Nesse sentido, de nada adiantaria, por exemplo, a construção de escolas pela 

administração pública municipal, se os genitores não matriculassem seus filhos ou se a 

comunidade depredasse as instalações e, ainda, se o Ministério Público ficasse inerte perante a 

falta de resultados positivos dessa iniciativa pública. Nesse caso, apenas a colaboração entre 

Estado, sociedade civil e Parquet poderia resultar no sucesso daquela política pública voltada 

à educação. 

Imbuído desse espírito de colaboração, surgiu no âmbito do Ministério Público 

brasileiro o Procedimento Promocional, que nada mais é do que um processo administrativo 

instaurado com o objetivo de averiguar problemas na efetivação de direitos e interesses 

transindividuais e buscar, após a verificação, a solução para os problemas encontrados, 

conjugando, para tanto, a colaboração de várias entidades públicas e privadas. 
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Na sua fase inicial, o procedimento promocional será muito semelhante a um inquérito 

civil público, uma vez que compartilham o mesmo objeto, que é a investigação de prejuízos 

ou dificuldades de realização de direitos transindividuais. Como rotina, o Parquet poderá 

lançar mão de uma miríade de ações para verificar a extensão dos fatos que cercam aquele 

direito transindividual, como requisições, tomada de depoimentos, análise de documentos e 

coisas etc. 

Após a fase inicial, caberá ao Parquet a possibilidade de se obter soluções junto aos 

demais atores sociais, resolvendo o problema de falta de efetividade de direitos 

transindividuais através de ações colaborativas. Neste momento, o Procedimento Promocional 

ganha características próprias, características estas diferentes de todos os demais instrumentos 

de ativismo ministerial. 

O Ministério Público, através do Procedimento Promocional, instaurará um ambiente 

de pesquisa, buscando soluções entre todo e qualquer ator social que se mostre disponível. 

Como se presume, a colaboração destes atores será sempre voluntária, traduzindo o desejo de 

somar esforços na obtenção de benefícios sociais importantes. O Procedimento Promocional 

será, assim, um instrumento dialógico por essência. 

Assim, no Procedimento Promocional, ao contrário do que acontece no Termo de 

Ajustamento de Conduta, não se busca aplicar sanção àquela instituição que não ofertar 

colaboração. A voluntariedade é implícita, é inerente a este instrumento ministerial. 

Somando-se às colaborações, podem ser chamadas instituições de ensino e pesquisa, 

empresas privadas, órgãos públicos das mais diversas instâncias, incluindo a administração 

pública que mais tenha contato com o problema detectado.  Nessa seara, será sempre 

desejável a colaboração da administração pública por sua evidente experiência no trato das 

questões sociais. A parceria resulta em resultados bem mais razoáveis e céleres do que os 

produzidos no âmbito da litigância
170

. 

                                                 
170

 Nestes termos Lia Raquel Pardo e Silva Borges: “O ideal seria a parceria. A Administração Pública daria 
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aliado capaz de direcionara sua atuação em prol da efetivação dos direitos da sociedade. Porém, essa aliança 
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As vantagens do Procedimento Promocional são inúmeras. Inicialmente, as partes 

envolvidas evitam a adoção de medidas judiciais, o que se traduz numa grande diminuição de 

recursos e tempo. Como já salientado em outros momentos deste estudo, o gargalo de acesso 

ao Poder Judiciário é desanimador para qualquer litigante, principalmente para aqueles que 

manejam interesses transindividuais e que, na maioria das vezes, necessitam de uma prestação 

jurisdicional célere e, até mesmo, imediata. 

Também se destaca no Procedimento Promocional a atuação preventiva, uma vez que 

sua instauração acontecerá antes que a inefetividade da política pública atinja níveis críticos, 

possibilitando uma solução onde se priorize resultados imediatos e capazes de trazer 

eficiência a essas políticas públicas. Assim, por exemplo, no amplo e complexo problema de 

evasão escolar, o Procedimento Promocional pode pesquisar, através da colaboração dos 

muitos atores sociais, as mais diversas causas como a segurança e regularidade do transporte 

escolar, a qualidade e graduação do corpo docente, a regularidade, quantidade e qualidade da 

merenda escolar, entre outros fatores que, ao final, somam-se e se traduzem em prejuízos à 

educação. 

Localizando o tema na realidade do Rio Grande do Norte, foi instaurado no município 

de Mossoró Procedimento Promocional com o objetivo de se buscar soluções mais seguras 

para o processamento de castanhas de cajus em caldeiras. Instauradas às discussões, que, num 

primeiro momento, se concentraram na possibilidade de financiamento para compra de 

melhores e mais seguros equipamentos pelo pequeno produtor rural, acabou desaguando na 

investigação da evasão escolar que ocorre a cada safra do caju. Aquele Procedimento 

Promocional acabou deslocando seu eixo para buscar soluções para esse novo problema social 

detectado e que só será sanado mediante a adoção de política pública individualizada. 

Outra vantagem facilmente avistada no manejo de Procedimentos Promocionais é que, 

imbuídos de um espírito colaborativo, as partes envolvidas marcharam no mesmo rumo e o 

atingimento de resultados é mais bem visualizado, ademais quando a própria Administração 

pública é chamada ao feito e assume posição proativa.  Assim, não se tem um litígio, que 

muitas vezes causa antipatia e resistência nas partes, e sim uma conciliação colaborativa, 

processo que poderá obter resultados mais imediatos do que qualquer medida judicial. 

Também se destaca que o Procedimento Promocional tem um evidente caráter 

educativo ao passo que demonstra que políticas públicas não dependem de uma ou outra 

                                                                                                                                                         
os Tribunais de Contas da União e dos Estados, o DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria dos 

SUS, entre outros”. (BURGOS, Lia Raquel Prado. Op. cit., p. 290). 
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instituição democrática, mas de uma união ideal de esforços. Para o Ministério Público, esse 

processo educativo é bastante vantajoso, ao demonstrar que esta instituição não é defensora 

solitária da ordem democrática e de todos os seus valores. Num futuro próximo, espera-se que 

os demais legitimados despertem e possam também ajuizar medidas judiciais e extrajudiciais 

com mais frequência, desafogando o Parquet do grande número de chamados que lhes são 

feitos. 

Apesar da versatilidade e evidentes vantagens do Procedimento Promocional, este não 

poderá ser ajuizado em todas as hipóteses. Apenas quando vislumbrada a colaboração e união 

de ações é que existem razões para sua instauração. De qualquer forma, com a abertura desta 

nova possibilidade o procurador e promotor deverá sempre considerar a instauração de 

Procedimento Promocional ao se depararem com impasse na realização de direitos 

transindividuais, principalmente no que se refere àqueles mais próximos dos direitos 

fundamentais e que carecem, na maioria das vezes, da realização de políticas públicas para 

sua efetivação. 

Apenas quando for impossível a união de esforços em sede promocional, deverá o 

Parquet lançar mãos dos demais instrumentos processuais e extraprocessuais que servem ao 

ativismo ministerial. 

7.3.4.1 Procedimentos Promocionais no âmbito do ativismo ministerial: estudo de casos 

O estado do Rio Grande do Norte, apesar do pouco tempo de prática do Procedimento 

Promocional, tem colecionado exemplos de como este instrumento de ativismo ministerial 

pode indicar soluções para problemas sociais de difícil resolução. 

Como primeiro exemplo dessa vertente de atuação, temos a investigação realizada 

pelo Ministério Público do Trabalho que constatou no interior do estado, próximo à cidade de 

Jandaíra, vários fornos onde acontecia o processamento de pedras de cal (óxido de cálcio). Os 

trabalhadores que atuam em tal atividade não fazem uso de adequados equipamentos de 

proteção, não querem ter suas carteiras de trabalho assinadas (por temerem a diminuição de 

seus ganhos), além de sofrerem com diversas doenças adquiridas no seu meio ambiente 

laboral. 

O problema assume impacto social assustador. Sem acesso a cuidados médicos, muitos 

trabalhadores ficam incapacitados precocemente, privando suas famílias do sustento que 

advinha de seu trabalho. Além disso, a atividade nos fornos era a única opção de emprego 

para a maioria dos homens daquela localidade de baixos índices de escolaridade. 
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Além do problema social, um grande impacto ambiental é sentido na região. As 

árvores utilizadas nos fornos são obtidas na mata nativa e não tem tido condições de se 

recompor. Como resultado, grandes clareiras se formam e a diminuição da fauna é visível. 

Com o objetivo de obter solução para tal problema social, o Ministério Público do 

Trabalho, através das procuradoras Marcela Asforá e Ileana Neiva Mousinho, realizaram 

visitas aos locais de processamento das pedras de cal para, logo em seguida, convocarem os 

demais atores sociais com o objetivo de se realizar ações que diminuíssem ou eliminassem as 

causas e feitos do problema social detectado. 

Nesse procedimento foi inicialmente convocado o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST), que dispôs sua equipe médica e de assistência social para realizar 

levantamento das condições de trabalho e saúde. Em seguida a Prefeitura Municipal 

compareceu para ajudar na realização de exames médicos e levantamento do número de 

trabalhadores em situação de risco. Agora, com o avanço dos trabalhos, está sendo aventada a 

participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que poderá, através 

de suas pesquisas em área de tecnologia, sugerir formas de tornar a extração e o 

processamento do óxido de cálcio um processo mais seguro para os trabalhadores e para o 

meio ambiente. 

Procedimento Promocional semelhante também foi adotado no município de Serra do 

Mel/RN. Naquela localidade, o Ministério Público do Trabalho uniu esforços para tornar o 

processamento da castanha do caju mais segura. A ação foi desencadeada após uma explosão 

de caldeira que feriu gravemente três trabalhadores, matando um outro. 

Nesta situação, também estava presente um problema social de grande envergadura. O 

processamento da castanha movimenta a economia local e a construção de caldeiras mais 

seguras exige investimentos que a população local não pode suportar. Foram convidados 

atores sociais, dentre os quais se destaca novamente a UFRN, que colaborará com a pesquisa 

de caldeiras mais seguras. 

Noutro Procedimento Promocional, a procuradora do trabalho e mestranda da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Izabel Christina Baptista Queiroz Ramos, 

busca soluções para a inserção de trabalhadores deficientes no meio ambiente do trabalho. O 

Procedimento Promocional foi iniciado quando inquéritos civis públicos anteriores acusaram 

a baixa empregabilidade de deficientes físicos, em face de sua instrução formal e em face de 

rejeição das empresas a estes trabalhadores. 

Buscando soluções, foram convidados órgãos estatais que poderiam instituir cursos de 
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graduação técnica voltados especialmente para trabalhadores deficientes. Além disso, foram 

chamadas empresas que apontassem quais os maiores obstáculos na contratação desses 

trabalhadores. 

Apesar dos exemplos acima tratarem de questões envolvendo trabalhadores e direitos 

sociais, o procedimento promocional serve na tentativa de implementação de qualquer espécie 

de direito fundamental. 

Trata-se, em verdade, de uma via de grande fluxo e que suporta a análise de um 

infindável número de situações e a conjunção de qualquer ator social, seja da iniciativa 

privada ou da iniciativa pública. 
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8 PERSPECTIVAS DO ATIVISMO MINISTERIAL 

Não cabe ao maior cientista nem ao mais singelo pesquisador o exercício da 

futurologia. A determinação da exatidão do futuro é objeto que foge ao raio de ação das 

ciências. Apenas os românticos, os necromantes, os jogadores de cartas e os adivinhos 

profissionais acreditam na utopia de que o futuro é determinável ou determinado
171

. 

Norberto Bobbio refletiu sobre os desafios, e até mesmo sobre as impossibilidades, de 

se fazer do futuro um objeto de estudo, tamanhas as dificuldades que envolvem a 

determinação dos rumos das coisas e dos acontecimentos vindouros: 

A dificuldade de conhecer o futuro depende também do fato de que cada um 

de nós projeta no futuro as próprias aspirações e inquietações, enquanto a 

História prossegue o seu curso indiferentemente às nossas preocupações, um 

curso, aliás, formado por milhões e milhões de pequenos, minúsculos, atos 

humanos que nenhuma mente, mesmo a mais potente, jamais esteve em 

condições de aprender numa visão de conjunto que não tinha sido 

excessivamente esquemática e portanto pouco convincente. É por isto que as 

previsões feitas pelos grandes mestres do pensamento sobre o curso do 

mundo acabaram por se revelar, no final das contas, quase sempre erradas 

[...].
172

 

Mesmo diante das dificuldades (e quase inviabilidade) de se determinar com exatidão 

os contornos do futuro, é possível que, baseando-se no estudo de fenômenos que se 

desenvolvem na atualidade, o estudioso não seja capaz de traçar algum rascunho, alguma 

nuance, enfim, alguma perspectiva de como será o futuro próximo de alguns fenômenos 

jurídicos e que se encontram em desenvolvimento na atualidade. 

Assim, após o que foi desenvolvido neste estudo, é chegada a hora de se fazer 

prognósticos de quais serão os caminhos a serem trilhados pelo ativismo ministerial em dias 

futuros e próximos e em face do atual curso de desenvolvimento de suas iniciativas. 
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 Já próximo do final deste estudo, cito as palavras do filósofo, cartunista e escritor Millôr Fernandes, falecido 

no recente mês de março de 2012. Millôr usou de recurso inerente à narrativa poética para traduzir os dilemas 

que assaltam aquele que planeja realizar a previsão do futuro e de suas variantes. Vejamos: “Nada como o 

passado pra fazer desacreditar do futuro. Folheiem qualquer revista velha. Parecia que ele estava ali, na 

esquina, radioso, no amanhã, amanhã mesmo, não apenas maneira de dizer. Chegar não chegou. Ele nem 

mandou dizer por que não veio. O amanhã de ontem, não se realiza hoje, e os conservadores, que esperam 

que o que vem seja igual ao que foi, se desiludem tanto quanto os renovadores, que pensam que o que vem 

será diferente de tudo que já foi. A nostalgia de uns é a angústia de outros, pois para ambos o futuro é um 

espaço impreciso mas concreto, que podem vender para si mesmos e pra outros crédulos, onde será possível 

viver a vida plena que uns tiveram no passado, ou encontrar a purificação dos males que sempre nos 

envenenaram. No futuro cabemos todos e cabe tudo, pois, sempre futuro,  não pode ser cobrado ou conferido. 

Que fim levou 50, futuro de 40 e 60, futuro de 50, e como será 2000, futuro dos futuros, isto é, de todos os 

passados? Talvez esse não chegue mesmo nunca. Só um imenso bang. Ou um soluço.” (FERNANDES, 

Millôr.  Millôr definitivo. Porto Alegre: L&PM, 2002, p. 249). 
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Na atual marcha, tem-se que o ativismo ministerial continuará a ganhar forças e para 

tanto será necessário buscar a capilarização da atividade ativista, provocando os demais atores 

sociais a tomarem seus postos como realizadores e provocadores de políticas públicas. 

Como já salientado, a centralização da militância ativista não traz qualquer vantagem, 

pelo contrário, diminui os esforços, expõe desnecessariamente o Ministério Público e, em 

último caso, poderá causar assoberbamento de tarefas desta instituição. 

A convocação dos demais legitimados, dos demais atores sociais, é uma necessidade 

premente sem a qual o ativismo não encontrará marcha nem forças suficientes para confrontar 

os desafios futuros. Só o ativismo ministerial não bastará para buscar as providências 

necessárias em um mundo cada vez mais complexo, onde as necessidades humanas se 

assomam e onde os direitos fundamentais se desenvolvem no mesmo ritmo. 

Nesse aspecto, urgente é a participação da população que tarda em assumir o papel de 

melhores e maiores fiscais dos direitos fundamentais, esquecendo-se que esta militância 

significativa é o verdadeiro expoente da democracia, como salienta Denise Tarim: 

Devemos, portanto, considerar que uma participação ativa fortalece a 

cidadania, retira-a de seu estado latente, e mais, uma sociedade, efetivamente 

participativa, com responsabilidade na condução de seu destino, possui 

consciência de seus problemas e maturidade para influir nas decisões, e 

assim, contribuir para a evolução em direção ao equilíbrio social.
173

 

Assim, destaca-se a atividade do Ministério Público que deverá buscar 

incessantemente a união de esforços, através de sua capacidade de comunicação não 

encontrada em nenhuma outra instituição democrática. O ativismo ministerial é, por sua 

própria natureza, ligado à ouvidoria popular. O promotor tem, todos os dias, chance de se 

aproximar e ouvir a comunidade que o cerca (para tanto, a maioria dos Estados determina que 

o promotor fixe residência na cidade em que atua), devendo, não só adotar as medidas 

judiciais e extrajudiciais cabíveis, como também convocar a sociedade civil para realizar seu 

papel no cenário democrático. Esta é a opinião de Eduardo Cambi: 

[...] a maior responsabilidade do Ministério Público não é formular a política 

pública, mas agregar as forças estatais e sociais na efetivação dos direitos 

fundamentais. A atuação do Ministério Público se legitima como verdadeiro 

canal de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário. Judicializando 

o sentimento social, decorrente, por exemplo, dos Conselhos Municipais de 

Saúde, Educação ou Segurança, ou os Conselhos Municipais de Direitos da 

Criança e da Adolescência, a pretensão judicial adquire força social 
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necessária à configuração de políticas públicas socialmente necessárias.
174

 

Outro prognóstico válido para o ativismo ministerial é que seu alvo de preocupação 

deve se deslocar das ações e omissões praticadas pela administração pública para as ações e 

omissões praticadas pela iniciativa privada. 

Já foi dito neste estudo que no Brasil, e na maioria dos países capitalistas, é patente a 

mudança de posição assumida pela administração pública no sentido de acabar com a omissão 

no campo de políticas publicas. Esse novo sentido de proatividade é resultado das conquistas 

sociais obtidas, sobremaneira depois do final da Segunda Grande Guerra e do 

amadurecimento das democracias latino-americanas no final dos anos 80. 

Nessas conquistas, destacamos ações voltadas à melhoria do combalido sistema de 

saúde brasileiro, programas de incentivo à leitura, à matrícula escolar e à formação técnica, 

além de políticas públicas para a obtenção da renda mínima e reinserção no mercado de 

trabalho.  

 Também merecem destaque as políticas públicas empreendidas pelo estado de São 

Paulo com o objetivo de combater o tráfico, o consumo de drogas e seus nefastos impactos 

sociais
175

.
 
Antes limitado ao aumento de suas forças policias e consequente aumento de 

repressão a toda sorte de ações criminosas, agora o estado bandeirante busca o tratamento e 

recuperação de viciados, instituindo até mesmo a polêmica ação de intervenção e internação 

obrigatória de dependentes químicos. 

A entrevista concedida a um semanário nacional pelo governador paulista Geraldo 

Alckmin demonstra a clara intenção de o Estado renegar a imobilidade e adotar ações 

positivas, ainda que signifiquem a quebra de parâmetros e alterem a lógica vigente, pois, para 

aquele governador, “o Brasil criou uma lógica perversa de omissão. Sai ganhando o 

governante que deixa de fazer – esse é poupado de críticas”
176

. 
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 CAMBI, Eduardo. Op. cit., p. 489. 
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  Mário Magalhães registra as consequências do tráfico de drogas sob os números apresentados pela justiça 

fluminense: “A Justiça registra o componente determinante do narcotráfico na criminalidade. Dos 59.471 

processos criminais em andamento na cidade do Rio em 1999, 26,6% diziam respeito ao tráfico e ao uso de 

entorpecentes. Não existe estatística capaz de dizer quantos processos sobre homicídio e formação de 

quadrilha estão relacionados ao comércio de drogas. A porcentagem portanto, é ainda maior. Entre jovens, o 

quadro é mais grave: os crimes referentes a entorpecentes representam 35% dos processos que correm na 2a 

Vara da Infância e da Juventude. (MAGALHÃES, Mario. Op. cit., p. 23-24). 
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  Sobre o programa e política pública de tratamento de dependente químicos, o citado governador ainda 

considerou que: “As críticas que recebemos se baseiam na ideia de que não se deve fazer nada com os 

dependentes a não ser que eles procurem ajuda. Trata-se de uma atitude muito cômoda e prejudicial ao 

viciado e à sociedade. É a lógica perversa da omissão. Ela se vale de uma total inversão de valores em que sai 

ganhando não o governante que faz, mas o que deixa de fazer. Se não combate o crime, não é acusado de 

encher as cadeias. Se não reprime o consumo de crack, não é acusado de truculência. Se não interna o 
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Os atuais movimentos mercadológicos, fruto da massiva globalização, têm provocado 

o avanço das esferas de influência da iniciativa privada, enquanto o Poder Público diminui sua 

estrutura, buscando majorar resultados, diminuir custos e prover, de forma mais eficaz, as 

necessidades mínimas da sociedade. Assim, vemos que, dia após dia, os Estados e nações têm 

patrocinado a privatização crescente de suas atividades. 

Neste novo cenário que se desenha, áreas essenciais como educação e saúde hoje são 

gerenciadas, em percentual importante, pela iniciativa privada. A administração, nesses casos, 

tem assumido um papel regulador, deixando que os grandes conglomerados econômicos
177

 

encabecem a prestação de muitos serviços essenciais. 

Diante da envergadura das atividades da iniciativa privada, seja assumindo o espaço 

antes ocupado pelo Estado, seja realizando relações contratuais entre particulares, mas com 

eminente repercussão social, é que o direito internacional, especificadamente o direito norte-

americano, tem consignado a importância da aplicação dos direitos fundamentais aos litígios e 

relações privadas, principalmente quando os efeitos destas sejam sentidos por parte ou pela 

totalidade da sociedade. Nesse sentido, prevalece no Brasil a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, teorizada inicialmente pela doutrina alemã (Mittelbare Drifttwirkung), não 

obstante a recalcitrância dos teóricos franceses e canadenses e a gradativa ponderação da 

                                                                                                                                                         
dependente químico, não é acusado de desrespeitar os direitos individuais. É assim que o inoperante, o 

omisso se livra das críticas”. (CABRAL, Otávio. Prefiro ser criticado a me omitir. Veja, São Paulo: Abril, n. 

2309, 2013.  p,  17). 
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 A pressão exercida pela iniciativa privada em face das ações públicas é evidente num capitalismo onde seu 

maior elemento de influência, o capital em si, encontra-se concentrado nas mãos de grandes conglomerados, 

restado à administração pública representar o papel de Estado subsidiário, sujeito às influências das leis de 

mercado, deixando de ser a única e principal esfera de influência no mundo atual, especialmente no que se 

refere à temática de direitos humanos.  Nesse aspecto, Daniel Sarmento destaca essa mudança de paradigma, 

resultado direto do agigantamento da iniciativa privada: “O dinheiro circula por vários países numa 

velocidade impressionante, normalmente por meio eletrônico, sem qualquer transferência física. Neste 

contexto, os Estados tonam-se reféns dos interesses do capital internacional, pois precisam dos seus 

investimentos. Os países que não adaptam o seu direito interno às exigências comuns do mercado 

internacional são imediatamente abandonados, pois o capital sem pátria tem como buscar abrigo nos Estados 

cujas leis lhe favoreçam. Os agentes econômicos vão criando um direito comum - a Lex Mercatoria - 

permeado pela racionalidade própria do mercado, e que, formal ou informalmente, vai se impondo aos 

Estados. A ideia do monopólio da produção do direito pelo Estado distancia-se cada vez mais da realidade, e 

o ordenamento jurídico vai tornando-se policêntrico, permeado por regras engendradas por atores privados ou 

por entidades supranacionais. [...] Ademais, com a crise do Estado do Bem-Estar e o agravamento da 

desigualdade econômica, só se fortaleceu o poder social de alguns atores privados, em especial as empresas 

multinacionais. Segundo o 1996 Policy Studies Report, das 100 maiores economias mundiais, só 49 são 

Estados Nacionais, enquanto as outras 51 constituem empresas privadas transnacionais. Neste contexto, 

negar a extensão dos direitos humanos às relações que um indivíduo hipossuficiente trava com um destes 

Leviatans privados soa como piada de mau gosto.” (SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações 

privadas. 2. ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.30-5). 
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doutrina norte-americana
178

. 

É necessária a mudança de orientação. A vigilância sobre as políticas públicas estatais 

deverá ser estendida, cada vez mais, às atividades e serviços públicos, que agora se encontram 

nas mãos da iniciativa privada, buscando, através de fiscalização atenciosa, impedir que 

interesses financeiros se sobreponham à necessidade da prestação de serviços públicos em 

nível adequado de qualidade e eficiência. Esta nova atenção também deverá cuidar de toda e 

qualquer relação contratual que, embora assumida por particulares, lance efeitos na sociedade. 

O atual ordenamento constitucional deixa evidente a necessidade de adequação da atividade 

particular ao atingimento de fins que importam à sociedade, exigindo que, em face dos 

princípios constitucionais da liberdade
179

, da dignidade da pessoa humana e do respeito aos 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, toda a atividade econômica se ordene em 

favor da construção de uma sociedade livre, justa e solidária
180

. 

A discussão se reveste de importância local, uma vez que o Brasil se notabiliza pela 

severa desigualdade social, cenário onde a agressividade das relações privadas são 

comumente pontuadas por lances de violência e opressão, exigindo dos sujeitos ativistas a 

adoção de medidas voltadas a alterar ou atenuar essa realidade
181

. 

Em tempos atuais as liberdades clássicas não mais obedecem às formas tradicionais de 

exercício. Todo e qualquer processo humano está sujeito a processos tecnológicos modernos 

que, em regra, são dominados pela iniciativa privada, como é o caso dos já citados serviços de 

saúde, educação e comunicações. Assim, por exemplo, enquanto no passado a liberdade de 

                                                 
178

 Uma exposição mais detalhada sobre o tema pode ser encontrada em SARMENTO, Daniel.  A vinculação dos 

particulares aos direitos fundamentais no direito comparado e no Brasil. In: Barroso Luís Roberto (Org.). A 

reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 293-365. 
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 Konrad Hesse, ao se debruçar sobre o direito constitucional alemão, anota sua preocupação com a afetação 

dos valores da liberdade em face da interferência das atividades empreendidas pela iniciativa privada: 

“Liberdade humana é posta em perigo não só pelo Estado, mas também por poderes não estatais, que na 

atualidade podem ficar mais ameaçadores do que as ameaças pelo Estado. Liberdade deixa-se, todavia, 

garantir eficazmente só como liberdade uniforme: contanto que ela não deva ser somente uma liberdade dos 

poderosos, carece ela de proteção também contra prejuízos sociais. Essa tarefa foi antigamente entendida 

exclusivamente como objeto do direito legislado, especialmente do Direito Civil, do Direito Penal e do 

Direito Procedimental pertinente. Em época recente, a validez dos direitos é estendida , em uma medida, em 

certos pontos, ainda aberta, também a este âmbito, ao neste aspecto ser aceito um dever do Estado para a 

proteção dos direitos fundamentais e, conexo, com isso, um certo “efeito diante de terceiros” de direitos 

fundamentais.” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república federal da Alemanha. 

Tradução Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 278). 
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 Acerca da necessidade de adequação das atividades da iniciativa privada e o atingimento destes princípios 

democráticos recomenda-se a leitura de NEGREIROS, Teresa. A dicotomia público-privado frente ao 

problema da colisão de princípios.  In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 365-67. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações em torna da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: A constituição concretizada: construindo pontes 

com o público e o privado, 2000, p.152-3. 
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expressão era exteriorizada com a publicação de opinião e manifestos em jornais e praças 

públicas, hoje tal expressão se viabiliza pelo uso de serviços de transmissão de dados, 

internet
182

 e até mesmo telefonia celular. Esses serviços, com o moderno processo de 

privatização, estão fora dos muros estatais e são exercidos, mesmo que através de concessões 

públicas, por empresas privadas que, diante da agressividade inerente ao sistema capitalista, 

praticam toda a sorte de ardis contratuais com o objetivo de maximizar os seus lucros. 

Os mecanismos de controle estatal, a exemplo das agências reguladoras e executivas
183

, 

não têm surtido os efeitos desejados, de forma que os serviços públicos privatizados no Brasil 

ainda lideram listas de reclamações e figuram entre os mais caros do continente (e até mesmo 

do planeta). Planos de saúde privados e telefonia celular se destacam neste aspecto negativo. 

Apenas uma fiscalização desconcentrada (nunca tão somente a cargo do Ministério 

Público) poderá surtir efeito e conduzir a iniciativa privada ao exercício regular de suas 

atividades, sem que elas representem ameaça aos avanços até agora conquistados na área 

social. 

Ainda tendo como pauta o avanço da iniciativa privada e sua influência em serviços e 

políticas públicas, é importante também considerar que, mesmo não atuando na prestação 

desses serviços e políticas, pelos processos de privatização, a iniciativa privada tenderá, hoje e 

no futuro próximo, a se manter sob a vigilância do ativismo ministerial, tamanho é o peso e 

influência que suas ações têm na sua sociedade e na eficiência de todas as iniciativas estatais. 

Na sociedade globalizada, não só temos a redefinição do papel do Estado, como 

também temos o agigantamento da influência do setor privado, principalmente dos grandes 

conglomerados internacionais, de modo que cada iniciativa estatal acaba por forçadamente 

travar diálogo com ações do setor privado
184

. Nesse cenário, é forçoso reconhecer a 
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  A verdade desta conclusão está espelhada em fatos de relevância histórica recente. Regimes ditatoriais 

firmam esforços em impedir o acesso de sua população a internet e outras formas de comunicação de massa, 

tudo isto com o objetivo de impedir, em tempos modernos, a propagação da opinião pública, a manifestação 

da liberdade de expressão. 
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  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen situa a criação e atuação das agências reguladoras nos diversos setores da 

economia como consequência da necessidade regulatória presente no Estado Social.  (FRISCHEISEN, Luiza 

Cristina Fonseca. Políticas públicas: a responsabilidade do administrador e o Ministério Público. São Paulo: 

Max Limonad, 2000, p. 100). 
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  Marcus Aurélio de Freitas Barros demonstra preocupação com a pressão exercida pelos atores privados sobre 

a governabilidade pública, ressaltando que: “Na sociedade contemporânea (globalizada) existe, pois, uma 

redefinição do papel do Estado e um fortalecimento de poder social de alguns atores privados, em especial as 

corporações transnacionais”, que passam a discutir de igual para igual com o ente público, de modo que as 

decisões políticas, mesmo as mais importantes, passam por processo intenso de negociação com estes novos 

atores privados. Há, portanto, uma alteração radical no exercício da governabilidade. O intenso processo de 

negociação com estes atores privados influentes, no momento da tomada das mais importantes decisões, além 

dos múltiplos contratos e relações entre o Estado e, em especial, as corporações transnacionais, importam 

duas conclusões. Em primeiro lugar, os interesses corporativos não comportam serem desprezados, diante da 



127 
 

 

 

redistribuição das esferas de poder do mundo moderno, de forma que o poder estatal sofre 

influências e afluências do poder econômico que, por conseguinte, se reflete nas relações de 

cidadania
185

. 

Para melhor compreender o cerne da questão, é importante a citação de um exemplo 

fidedigno. Apesar dos avanços médicos e científicos, cada vez mais homens e mulheres 

perdem suas vidas para doenças ligadas à obesidade. Mesmo em países onde as políticas 

públicas de saúde alcançaram algum nível de satisfação, sua eficiência tem sido eclipsada pela 

atividade dos particulares que comercializam alimentação rica em ingredientes pouco 

saudáveis. 

O impacto já foi apontado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que acusa a 

indústria alimentícia de anular os avanços e eficiência dos sistemas de saúde estatais: 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) culpa o excesso de gordura por 44% 

dos casos de diabetes, 23% das doenças isquêmicas do coração e mais de 40% 

de alguns tipos de câncer. Isto já está pondo à prova a capacidade dos países 

ricos de fornecer e pagar por tratamentos. Os países em desenvolvimento 

vão enfrentar problemas ainda maiores. Em torno de 80% das mortes por 

doenças crônicas ocorrem em países pobres ou de renda média, que já estão 

pegando as doenças dos ricos antes de ter controlado as dos pobres. E em 

muitos destes países as doenças crônicas ameaçam soterrar os já precários 

sistemas de saúde [...].
186

  

A constatação é obvia. Ou o setor privado (detentor do poder econômico) equaliza 

suas ações em face do bem-estar social ou teremos obstáculos insuperáveis na realização de 

políticas públicas não só na área de saúde como em qualquer outra que sofra com a influência, 

por vezes negativa, da iniciativa privada. Nunca a constatação de que os contratos privados 

                                                                                                                                                         
complexidade da sociedade atual. Doutro lado, há de ser intensa a revisão do papel a ser desempenhado pelo 

Poder Legislativo no processo da tomada de decisões, em especial, no que se refere às políticas públicas.”    

(BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Op. cit., p. 122). 
185

 Norberto Bobbio classifica o agigantamento do poder econômico com uma real ameaça às conquistas 

realizadas no campo dos direitos humanos com o seguinte pronunciamento: “Pois bem, o que distingue o 

momento atual em relação a épocas precedentes e reforça a demanda por novos direitos é a forma de poder 

que prevalece sobre os outros. A luta pelos direitos teve como primeiro adversário o poder religioso; depois, 

o poder político; e, por fim, o poder econômico. Hoje, a ameaças à vida, à liberdade e à segurança podem vir 

do poder sempre maior que as conquistas da ciência e das aplicações dela derivadas dão a quem está em 

condições de usá-las. Entramos na era que é chamada de pós-moderna e é caracterizada pelo enorme 

progresso, vertiginoso e irreversível, da transformação tecnológica e, consequentemente, também 

tecnocrática do mundo. Desde o dia em que Bacon disse que a ciência é poder, o homem percorreu um longo 

caminho. O crescimento do saber só fez aumentar a possibilidade do homem de dominar a natureza e os 

outros homens.” (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004, p. 209). 
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 HOWARD, Charlotte. Um problema de peso. Carta Capital, São Paulo: Carta Capital, n. 729, 2012.  p, 42. 
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devem ter evidente função social foi tão patente
187

. 

Como reação, existem os que querem regular os setores privados. O governo paulista, 

por exemplo, estuda limitações em propaganda e venda de fast food para o público infantil.
188

 

O Ministério Público, por sua vez, já havia manejado ações civis públicas com o mesmo 

objetivo
189

. 

Esta atenção resulta na necessidade de mudança de perfil estatal, de forma que caberá 

à administração pública não só garantir sua quota na efetivação dos direitos humanos como 

impedir que outros atores sociais engendrem ações que anulem ou diminuam a repercussão 

dos esforços estatais na área social.
190

 Essa “atenção à atividade privada” deverá acontecer 

com o devido cuidado, uma vez que os atores privados são igualmente detentores de direito e 

garantias de índole fundamental.   

De qualquer forma, nenhuma campanha, ação civil pública ou regulamentação do 

mercado será páreo para a força consumista inerente ao sistema capitalista. Enquanto a 

sociedade patrocinar o mercado de alimentos prejudiciais à saúde, continuaremos a ver os 

sistemas de saúde falharem em seus esforços, perdendo vidas de formas que beiram a 

gratuidade. 

Voltando às lições já expostas neste estudo, a proteção dos direitos fundamentais exige 
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 Carlos Wagner Dias Ferreira advoga que: “Pela função social, não basta que o contrato produza os efeitos que 

dele se espera, e que não cause dano a outrem, mas, sobretudo, que alcance determinados resultados ou 

vantagens concretas para a sociedade. Assim, na concepção negativa de liberdade, tem-se que a liberdade de 

contratar é exercida nos limites da função social do contrato. Na concepção positiva de liberdade, a liberdade 

de contratar é exercida em razão da função social do contrato.” (FERREIRA, Carlos Wagner Dias. A eficácia 

dos direitos fundamentais nos contratos civis e de consumo: uma teoria contratual baseada na colisão dos 

direitos ou bens constitucionalmente protegidos. 2008. 292 f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, 2008, p. 209). 
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 Atualmente, no estado de São Paulo, dois projetos de lei buscam regulamentar a venda de alimentos não 

saudáveis. O PL 1.096/2011, de autoria do deputado Alex Manente (PPS), pretende proibir a venda de 

alimentos com brindes e que atraiam o consumo irresponsável por parte de crianças e adolescentes. Doutra 

ponta, o PL 193/2008, do deputado Rui Falcão pretende limitar a propaganda de alimento com baixo valor 

nutritivo e altos índices calóricos. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1204599-

sp-aprova-limites-para-publicidade-infantil.shtml>. Acesso em: 18 de fev. 2013. 
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 César Bechara Nader Mattar Júnior estipula que o combate aos malefícios do poder econômico é uma tarefa 

que não só cabe ao Ministério Público, como também a toda à sociedade civil. Nestes termos: [...] Se o 

Ministério Público afronta as forças negativas da sociedade, neutraliza o poder econômico quando contrário 

ou nocivo à sociedade, combate os mecanismos de repressão quando espúrios ou violentadores dos direitos 

humanos e sociais transforma-se ele, no cotidiano de sua atuação discreta e silenciosa (e assim deve ser), no 

último, e em muitas vezes, o único bastião de defesa capaz de evitar o esmagamento do povo e da sociedade. 

De outro lado, é preciso sim, e todas as instituições devem fazê-lo, que estabelecer uma me culpa. (MATTAR 

JUNIOR, César Bechara. Op. cit., p. 472). 
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 “A dimensão objetiva justifica também a ideia de que o Estado deve não apenas abster-se de violar os direitos 

humanos, mas também defendê-las ativamente de ameaças e agressões provenientes de terceiros, inclusive 

particulares. Esta concepção vale também para os direitos individuais clássicos - que eram vistos 

tradicionalmente como meros direitos de defesa em face dos poderes públicos -, e enseja o enriquecimento do 

seu conteúdo.” (SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 325). 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1204599-sp-aprova-limites-para-publicidade-infantil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1204599-sp-aprova-limites-para-publicidade-infantil.shtml
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a adequação de ações governamentais e privadas
191

, além da pressão de cada ator social que 

deve colaborar, a seu tempo e modo, pela realização e, sobretudo, pela eficiência das políticas 

públicas. 

No fim de todas as conclusões está o indicativo inequívoco que o futuro exigirá um 

esforço plural e sincero de militância, de conscientização e conjuração de esforços contínuos, 

pois o ativismo, seja ele na sua vertente judicial, ministerial ou social, é um fenômeno de 

ontem, hoje e sempre. 
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 “No Brasil o Ministério da Saúde já inclui, em suas políticas públicas, o diálogo com a indústria de alimentos. 

Desta forma a ‘iniciativa do Ministério da Saúde é negociar com as indústrias alimentícias a redução 

gradativa dos índices de gordura, sal e açúcar dos alimentos processados. Um dos compromissos assumidos 

pelas empresas é a redução dos índices de gordura trans, de forma gradual e até o fim de 2010, conforme os 

parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que define um limite máximo de 2%.’ 

De acordo com Edmundo Klotz, presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), o 

setor já estava atento a essas demandas e, em dezembro de 2008, ‘apresentou um estudo, conduzido em 

parceria com as suas associadas, que apontava consideráveis reduções nos teores de açúcar (29%), sódio 

(20%), gordura saturada (45%) e gordura trans (86%) em cinco anos’”. (MARTINS, Rodrigues. Morrer pela 

boca, a sina. Disponível em: <http://://www.cartacapital.com.br/saude/morrer-pela-boca-a-sina/>. Acesso em: 

27 fev. 2013). 
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9 CONCLUSÕES 

Encerrando o estudo, expõe-se neste último trecho a seguinte síntese conclusiva: 

 

1.  A valorização e a preocupação com o garantimento dos direitos humanos, embora 

tenha suas raízes nas revoluções libertárias, apenas alcançou prioridade na agenda mundial 

após a sensibilização causada pelos conflitos bélicos recentes, destacando-se entre estes a 

Primeira e a Segunda Guerra Mundial. 

2. Grande parte dessa sensibilização deve-se à constatação de que a maioria das vítimas 

dos dois conflitos bélicos mundiais eram civis, cidadãos ordeiros que assistiram suas famílias, 

suas cidades e sua cidadania serem francamente atingidas pelos danos colaterais das Grandes 

Guerras. 

3.  Como resultado dessa preocupação garantista, iniciou-se uma era de assinaturas 

sistemáticas de tratados internacionais e criação de normas internas que asseguravam a 

estrangeiros e residentes garantias governamentais voltadas ao asseguramento dos direitos 

humanos, prevenindo, de todo modo, que as atrocidades vivenciadas com os então conflitos 

bélicos voltassem a acontecer. Assim, a nova postura escrevia para o futuro afirmando não 

admitir mais retrocessos e, ao mesmo tempo, escrevia ao passado, ao confessar que as 

atrocidades cometidas foram fruto, na sua grande parte, de uma omissão inaceitável e 

irrepetível. 

4. A doutrina garantista, apesar de sua evolução no campo internacional, não obteve 

desenvolvimento paritário a nível interno e regional. Na América Latina, em específico, a 

sucessão de ditaduras e regimes de exceção provocou um significativo atraso na atenção dos 

direitos fundamentais. A mudança de cenário ocorrida nos anos 80 permitiu uma retomada do 

tema, mas, ao mesmo tempo, representou um duplo desafio: progredir e avançar na área dos 

direitos fundamentais e resistir à possibilidade de retrocesso. 

5. No Brasil, a Constituição Brasileira de 1988, rompendo com um passado recente de 

retrocessos, promoveu a proteção dos direitos fundamentais como cláusula essencial do novo 

regime democrático. A nova Constituição Federal preocupou-se em destacar em capítulo 

próprio os direitos e garantias fundamentais, providência de fôlego e que jamais havia 

assumido tal envergadura na história constitucional. 
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6. Diante da necessidade de instrumentalização do novo sistema de direitos e garantias 

fundamentais, o Ministério Público passou por uma significativa mudança de perfil 

institucional, assumindo, na atual realidade constitucional, papel eminente e essencial à defesa 

dos direitos e interesses socialmente relevantes. 

7. A realização factual dos direitos fundamentais passa necessariamente pela realização 

efetiva de políticas públicas, processos de realização complexa e comandados, 

prioritariamente realizados pela administração pública e que têm por objetivo o atendimento 

das necessidades sociais nas mais diversas áreas, tais como: educação, saúde, meio ambiente, 

cultura, ciência, entre outras. 

8. Apesar do Poder Executivo possuir papel de destaque no que se refere à 

implementação de políticas públicas, estas, em verdade, se constituem, para sua 

perfectibilização, num processo de participação plural. Assim, a participação ativa da 

sociedade civil, de organizações sociais e do Ministério Público é essencial para a eleição de 

prioridades, para a fiscalização de gastos e alcance de resultados, para o acompanhamento das 

ações e para a correta realização dos planos de governo no campo social. 

9. O ativismo judicial se caracteriza pelo esforço criativo do Poder Judiciário em 

interpretar os textos legais (principalmente os textos constitucionais) extraindo dos princípios 

e dos valores aquilo que o legislador não conseguiu expressar explicitamente. Nesta sua 

atividade ativista, o Poder Judiciário acaba por analisar as condutas administrativas, 

especialmente aquelas que se referem à realização das políticas públicas destinadas ao 

atendimento das necessidades sociais e garantimento dos direitos fundamentais. 

10. Em face de seu novo perfil institucional, o Ministério Público também detém a 

capacidade de manejar ações ativistas (ativismo ministerial) ao interpretar a legislação 

constitucional e invocar, através de ações extrajudiciais e judiciais, a correta realização de 

direitos fundamentais por intermédio de ações e políticas públicas. 

11. Apesar de se constituir em fenômeno próximo ao ativismo judicial, o ativismo 

ministerial possui características próprias e que justificam sua individualização como 

fenômeno jurídico. Em constatação, tem-se que o ativismo ministerial é agente provocador do 

ativismo judicial, pois as ações empreendidas pelo Parquet comumente resultam em decisões 

judiciais de conteúdo e importância social relevantes, fazendo com que o ativismo judicial e 

ministerial se insira numa curiosa relação de causa e efeito. 
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12. A ouvidoria da população assume grande importância para o ativismo ministerial, uma 

vez que através do contato direto com a população os membros do Parquet têm acesso aos 

reclames e denúncias que acusam a existência de irregularidades na gerência da administração 

pública e corriqueiramente ligadas à má prestação de serviços e políticas públicas. 

13.  Das instituições jurídicas brasileiras apenas o Ministério Público é capaz de assumir o 

papel de ouvidoria social (“ombudsman social”). Tal capacidade amplifica a ação 

fiscalizatória do Parquet que tem, em cada cidadão, um potencial fiscal da coisa pública. 

Como consequência, é crescente a inserção social e a confiabilidade alcançada pelo Parquet. 

14. Apesar da vigorosa atuação do Ministério Público, é patente que o grande campo de 

atuação do ativismo gera demandas que não podem ser suportadas solitariamente pela 

estrutura do Ministério Público. Diante da complexidade da estrutura pública e de sua 

capilarização, fiscalizar e promover ações estatais voltadas ao bem social é por natureza uma 

atividade coletiva e que deve sensibilizar a sociedade civil. 

15. Apesar da complexidade envolvida na fiscalização das ações públicas, é patente que a 

defesa dos direitos fundamentais e de políticas públicas é polarizada por ações promovidas 

pelo Ministério Público judicial e extrajudicialmente. Associações, sindicatos, organizações 

não governamentais e o cidadão individualizado possuem atuação tímida neste campo. 

Instrumentos processuais úteis à correção dos rumos da administração pública, como a ação 

popular, foram legados ao esquecimento, enquanto a ação civil pública é quase que 

exclusivamente manejada pelo Ministério Público. 

16. O ativismo ministerial, apesar de sua concreta base constitucional, não é um fenômeno 

livre de críticas.  Seu desenvolvimento requer uma sincera reavaliação de dogmas jurídicos 

nos seguintes termos: 

 

a) A legitimação para o zelo e atenção da coisa pública é compartilhada pelos membros 

dos três Poderes Constitucionais. Neste panorama, a eleição através do voto direto não é 

a única forma de legitimação democrática, uma vez que a aprovação em concurso 

público tem o igual condão (e igual berço e peso constitucional) de eleger membros do 

Poder Judiciário e do Ministério Público legitimados às ações de defesa da coisa pública, 

de realização dos direitos fundamentais e de sindicância das políticas públicas. 

b) A complexidade da máquina administrativa aliada à inexperiência na gestão direta das 

ações comandadas pela administração pública representa um grande desafio ao 
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Ministério Público, que certamente encontrará dificuldades na apuração da razoabilidade, 

necessidade e possibilidade da realização de certa política pública. Entretanto, esse 

desafio inicial pode ser vencido com a realização de perícias, diligências e 

principalmente com a participação da figura do Amicus Curiae, expert trazido a juízo 

para demonstrar, de forma adequadamente embasada, suas impressões sobre tema 

importante ao deslinde da causa, orientando magistrado e Ministério Público na plena 

compreensão dos fatores envolvidos na realização de políticas públicas e direitos 

fundamentais. 

c) As normas constitucionais programáticas possuem plena executabilidade nos termos 

da doutrina e jurisprudência mais atualizada. Seu conteúdo generalista é necessário 

diante da necessidade de adequação a cada realidade de tempo e lugar, entretanto, tal 

generalidade não se traduz em fraqueza ou incerteza de suas determinações. A atual 

ordem constitucional mundial não aceita a existência de apêndices constitucionais sem 

eficácia, ademais quando as ditas normas programáticas cuidam essencialmente de 

programas de governo em áreas sociais sensíveis. 

d) A clássica separação de poderes em que cada esfera era tida como estanque e 

inexpugnável deu lugar a um moderno sistema de intervenção e cooperação mútuo. 

Assim, na atual realidade constitucional brasileira e mundial, a rigidez da separação de 

poderes é mitigada pelo sistema de freios e contrapesos que autoriza o controle recíproco 

dos Poderes Constitucionais, especialmente naquelas situações em que a omissão 

institucional é patente e existe franco prejuízo à realização dos direitos fundamentais. 

e) A realização de políticas públicas possui como limitação natural a disponibilidade 

financeira da administração pública, não sendo possível exigir que ações estatais sejam 

praticadas mesmo diante da inviabilidade econômica de seu fomento. Entretanto, a 

justificativa de falta de recursos orçamentários não deve ser adotada de forma 

indiscriminada e obtusa pelos administradores públicos e diante de lapso na realização 

de ações sociais. A falta de recursos financeiros carece de provas cabais, permitindo que 

os praticantes do ativismo ministerial realizem sindicância pormenorizada do orçamento 

público de forma a constatar a veracidade ou inverdade da limitação orçamentária. 

d) A partir da cuidadosa análise orçamentária também é possível a investigação da 

eleição das prioridades administrativas, em face do orçamento público disponível. Assim, 

a priorização de áreas supérfluas deve ser combatida quando se mostra a flagrante 
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desatenção com áreas socialmente significantes. Nesse sentido, decisões judiciais, fruto 

do ativismo ministerial, já determinam o rearranjamento orçamentário, propiciando que 

áreas socialmente relevantes sejam priorizadas, buscando verbas alocadas em áreas que 

não se mostram de evidente significância social. 

17. O reconhecimento do ativismo ministerial como fenômeno importante na atual 

realidade constitucional leva a necessidade de determinação dos limites de sua esfera de 

atuação. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF n. 

45MC/DF, fixou entendimento no sentido de que a viabilidade da atividade ativista deve estar 

limitada inicialmente pela possibilidade de execução orçamentária da medida pretendida 

(cláusula da reserva do possível). Ademais, o mesmo julgado deixou patente que a 

razoabilidade deve pontuar toda e qualquer sindicância das políticas públicas. 

18. Através da constatação da previsão constitucional da política pública, da existência de 

legislação local sobre o tema e do orçamento público disponível, é possível a construção de 

uma gradação da intensidade do ativismo ministerial.  Na presença de todos esses três 

elementos o ativismo mostra-se no seu grau mais leve, uma vez que a exigibilidade da política 

pública, a inércia administrativa na sua implementação, bem como a viabilidade de sua 

realização se mostram claramente constatadas, demandando menor esforço probatório para 

efeito de convencimento judicial. Entretanto, na falta de um ou dois desses elementos 

(excetuando-se a fundamentação constitucional que é sempre necessária), o representante do 

Parquet deverá colecionar maiores e melhores argumentação de modo a superar a inexistência 

de orçamento e legislação local (ou ambos) e, finalmente, alcançar a realização da política 

pública pelas vias judiciais, momento em que suas atividades ativistas assumem maior grau de 

intervencionismo. 

19.  É patente que as atividades do Ministério Público não possuem uma fiscalização 

eficiente e capaz de censurar os excessos cometidos na atividade ativista. Ouvidorias, 

corregedorias e até mesmo o Conselho Nacional do Ministério Público alegam esbarrar na 

garantia da autonomia funcional que, em tese, os impediria de censurar a atuação de 

promotores e procuradores. Consideramos, entretanto, que a referida garantia só deve 

prevalecer quando da razoabilidade da ação ministerial, devendo haver patente 

fundamentação de atos, tal como é exigido do livre convencimento judicial. Ademais, cabe, na 

falta de controles internos eficientes, a formalização do controle externo a cargo do Poder 
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Judiciário e mediante o ajuizamento de ação indenizatória quando patentes os prejuízos 

ocasionados pelo ativismo ministerial. 

20.  É necessário, para a eficiência do ativismo judicial, o manejo de instrumentos 

processuais e extraprocessuais pelo Ministério Público. Esses instrumentos, que na maioria 

dos casos podem ser manejados por outros legitimados, permitem que a correção das ações 

estatais seja alcançada, ora através de decisões oriundas do Poder Judiciário, ora através de 

acordo e correções de condutas alcançados entre o Parquet, o ente federativo e terceiros 

interessados. 

21. A Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) figura como principal via judicial para o exercício 

do ativismo ministerial. Tal fato deve-se, em parte, ao amplo espectro de atuação deste 

instrumento judicial que permite a proteção de todo e qualquer direito transindividual, dentre 

os quais se incluem a correção do manejo da coisa pública e o atendimento das necessidades 

essenciais à coletividade. 

22. Apesar de outros legitimados serem habilitados ao manejo da Ação Civil Pública 

(associações, sindicatos e a própria administração pública), o Ministério Público lidera 

amplamente as iniciativas intentadas através dessa via judicial. Em parte, tal liderança se deve 

a possibilidade do Parquet poder lançar mão do Inquérito Civil Público, instrumento 

extrajudicial que propicia a colheita de provas úteis à instrução da Ação Civil Pública. 

23. A Notificação Recomendatória (art. 27, IV da Lei 8625/93 e Art. 6
o
, XX da Lei 75/93), 

instrumento extraprocessual e exclusivo do Ministério Público, formaliza a recomendação da 

correção da atividade pública, buscando propiciar melhorias dos serviços públicos e de 

relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa cabe ao 

Parquet ministerial. Neste mesmo instrumento extraprocessual é possível que o Ministério 

Público fixe prazo razoável para adoção das providências cabíveis, inclusive na seara de 

políticas públicas. O instituto revela seu valor ao permitir que as partes envolvidas alcancem 

uma solução para o lapso administrativo através da observância extrajudicial das 

recomendações apontada pelo Parquet, sem fazer uso do aparato judicial para tal fim. Desta 

forma, a Notificação Recomendatória assume a função de instrumento de conciliação. 

24. O Termo de Ajustamento de Conduta, instrumento extraprocessual do ativismo 

ministerial, se origina no bojo de Inquérito Civil Público e quando as partes envolvidas 

alcançam um consenso quanto às medidas que devem ser implementadas. Em se tratando de 

correção e déficit na implementação de políticas públicas, o Termo de Ajustamento de 
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Conduta permite a resolução do impasse por via extrajudicial e através da assunção de metas e 

ações pela administração pública em área em que a omissão estatal se faz presente, sob pena 

de aplicação de penalidades e do cumprimento judicial cogente do compromisso assumido. 

25. Dentre os instrumentos extraprocessuais de realização do ativismo ministerial, o 

Procedimento Promocional destaca-se por sua capacidade em aglutinar iniciativas dos agentes 

sociais responsáveis pela realização das políticas públicas em suas várias instâncias. Sem uma 

previsão legislativa específica, o Procedimento Promocional mimetiza a realização de um 

Inquérito Civil Público, mas se diferencia deste quanto aos objetivos visados. Enquanto o 

Inquérito se preocupa em colecionar indícios e provas que servirão à instrumentalização de 

uma possível Ação Civil Pública, o Procedimento Promocional busca reunir os atores sociais 

com o objetivo de colher sugestões e iniciativas para a resolução de impasses sociais. 

Conclui-se que o zênite visado pelo Procedimento Promocional é a conquista de uma solução 

plural e conciliatória, em que cada ator social contribui com sua iniciativa e seu ponto de vista 

e foco a respeito do tema em debate. Nesse aspecto, o Procedimento Promocional abre 

caminho para um ativismo social, fenômeno mais amplo e representativo que o ativismo 

ministerial. 

26.  Na atualidade e diante do desenvolvimento do tema já alcançado, é possível fixar as 

perspectivas que cercam o futuro do ativismo ministerial. Inicialmente, é patente que o 

ativismo passa por um processo de capilarização, onde os demais atores sociais devem ser 

cada vez mais conscientizados e atraídos ao seu papel social e transformador, podendo fazer 

par com o Ministério Público na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais de incentivo e 

correção das políticas públicas. 

27. Doutra ponta, o futuro reserva, além das cobranças direcionadas à administração 

pública, a necessidade de observação e atenção à influência da iniciativa privada na eficiência 

das medidas estatais. Assim a prestação de serviços e produtos deve ser norteada pelos efeitos 

que estes lançarão no aparato estatal, não sendo permitidas iniciativas que causem reflexos 

nocivos a eficiência das políticas públicas. Tal preocupação ganha vulto com a constatação de 

que a iniciativa privada, em face do inevitável avanço da globalização, amplia velozmente seu 

espectro de influência sobre as atividades estatais e sobre o comportamento populacional. 

28. Em linhas finais, conclui-se que a evolução do sistema de garantismo dos direitos 

humanos, refletido no atual texto constitucional brasileiro, alçou o Ministério Público ao 

posto de defensor da nova dogmática protecionista, sendo legítima sua ponderada intervenção 
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nas atividades da administração pública quando detectada evidente omissão ou má versação 

de recursos orçamentários e materiais na realização de políticas públicas em áreas sociais 

sensíveis. A ordem constitucional, assim, institui um sistema em que legislação pátria conjuga 

instrumentos processuais e extraprocessuais à disposição de um agente fiscalizador 

(Ministério Público) com o objetivo de traçar a efetividade das normas constitucionais de 

conteúdo social, compensando os efeitos negativos e oriundos da má gestão do patrimônio 

público. 
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