
o lv1.inistério Público, instituição com origem que pode ser encontrada, como
faz a maior parte da doutrina, numa Ordenança ("Ordonnance H

) francesa do início
do Século XIV, quando o soberano (Felipe IV) incumbiu seus procuradores da
defesa judicial de seus interesses (por isso chamados ('les gens du roi'l mais
diretamente, nos antecedentes do Direito brasileiro, encontra sua fome de origem
nas Ordenações ,Manuelinas de 1514 e Seus aperfeiçoamentos trazidos pelas Ordena~

ções posteriores'.
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Mas as transfonnaç6es sócio~políticaspor que passou a humanidade, especial~

mente a partir" do Século XVIII, com a derrubada do absolutismo e a implantação
dos primeiros modelos de Estados de Direito, com as primeiras experiências práticas
das idéias iluministas, da igualdade dos homens em direitos e deveres, dos direitos e
garantias individuais do cidadao, da proteção jurisdicional dos direitos" e da separa~

ção de poderes, principalmente, também repercutiram no Ministério Público, que
passou a ter, pouco a pouco, outro perfil, diverso daquele originário, de atuação
voltada à defesa dos interesses do soberano, para o de atuação dirigida à defesa dos
interesses da sociedade.

Do encontro dessa origem e identificação histórica decorre a precisa e eloqüente
afirmação de que o "lv1inistério Público é filho da Democracia clássica e do Estado
de Direito,,2, cuja veracidade se pode constatar mediante simples exame das Consti
tuições brasileiras, suficiente para demonstrar que nos momentos "de escuridão
democrática à instituição é dada menor importância, ao contrário dosmomentos de
democracia sob plenas luzes, ocasião em que recebe maior destaque.

A evolução social, política, econômica, científica e tecnológica atingiu e trans~

formou o Estado contemporâneo - que deixou o absenteísmo do Século XVIII e
chegou ao mais intenso intervencionismo no Século XX -, até porque a sociedade
moderna alcançou níveis de complexidade, em todos os aspectos ou ângulos de
relação que se queira focalizar, "jamais vistos ou imaginados.

Das conseqüências de tal evolüção não escapou o Ministério Público no Brasil,
mesmo porque a sociedade brasileira, contexto no qual a instituição está inserida,
também sofreu rápida transformação por fatores políticos, econômicos e sociais, dos
quais são exemplo a proclamação da república, a industrialização, as migrações) a
concentração populacional urbana e o desenvolvimento econômico Ilas últimas
décadas.

Por conseguinte, o Ministério Público dos nossos dias deixou de ser apenas o
órgão incumbido da persecução penal, deduzindo em Juízo a pretensão punitiva do
Estado contra os criminosos, ou, no Juízo Cível, incumbido da defesa de certas
instituições (como a família, as fundações) ou de certas pessoas (como os ausentes, os
incapazes, os acidentados do trabalho), passando a ser, principalmente) fiscalizador e
defensor da correta aplicação das leis e da Constituição, personjficando~sel pois,
como o órgão de defesa dos interesses sociais em Juízo, até mesmo contra o Estado.

No Brasil, passados os momentos em que a democracia esteve colocada sob a~

sombras, mediante eleições diretas e com liberdade partidária, a Nação se fez
representar numa Assembléia Nacional Constituinte que, após 19 (dezenove) meses
de trabalho, promulgou em 5 de outubro de 1988 uma nova Constituição da
República Federativa do BrasiL

Para comprovar, mais uma vez, que o lv1inistério Público é filho e companheiro
da democracia, somente se apresentando fortalecido nos momentos de plenitude
democrática, a Constituição brasileira de 1988 moldou um Ministério Público forte,
pujante e independente, sem similar em qualquer outra parte do mundo ou nas
anteriores Constituições brasileiras, corno veremos a seguir.

Apresentar, de maneira sintética, os contornos jurídicos da estrutura do lv1inis~

tério Público, erigida pelo Constituinte de 1988, é o objetivo que tentaremos atingir
nesta singela exposição.

MAURíCIO AUGUSTO GOMES
Promotor de Justiça-SP
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Antes de examinarmos o Ministério Público na Constítuição de 1988, convém
darmos uma rápida passada de olhos nas anteriores Constituições brasileiras para,
assim, verificarmos qual o tratamento dado no passado, ao respeito, por nosso
Direito Constitucional positivo.

1 - Constituição de 25 de lnarço de 1824

Na Constituição Imperial de 1824 somente se encontra, DO artigo 48 l a seguinte
disposição: "No Juízo dos crimes, cuja acusaçao não pertence à Câmara dos
Deputados, acusará o Procurador da Coroa e Soberania Nacional".

Como se percebe, ao tempo do Império, a Constituição somente fazia a previsão
da atribuição ou competência para a promoção do processo pelos crimes, cuja
autoria não fosse dos Ministros de Estado e Conselheiros de Estado, caso em que a
competência era da Câmara dos Deputados (artigo 38). Outra curiosidade é que a
previsilo está contida no Capítulo III ("Do Senado") do Título IV ('iDo Poder
Legislativo").

2 - Constituição de 24 de fevereiro de 1891

Na primeira Constituição republicana duas referências existem: a primeira, no
parágrafo 2. 0 do artigo 58, dispondo que "O Presidente da República designará,
dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador Geral da República,
cujas atribuições se definirão em lee'; e, a segunda, no parágrafo 1.0 do artigo 81, ao
tratar da revisão criminal, dispondo que "A lei marcará os casos e a forma da
revisão que poderá ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou ex
offida pelo Procurador Geral da República".

A disposiçao do artigo 81, constante do Título V ("Disposições Gerais"), não
tem maior significado, no que toca à institucionalização do Ministério Público, pois
traz apenas a previsão de legitimidade ativa para promoção da revisão criminal.

A disposição do artigo 58 tem maior relevo, vez que estabelece na Constituição
a forma de escolha do Procurador Geral da República (pelo Presidente da República,
dentre os membros do Supremo Tribunal Federal), merecendo destacar que o
preceito está contido na Seção III (Do Poder Judiciário).

3 - Constituição de 16 de julho de 1934

Em nossa história constitucional, a primeira a institucionalizar o Ministério
Público, dando-lhe até alguns contornos de autonomia, foi a Constituição de 1934,
a começar por colocar o rv1inistério Público numa Seção (I) própria e dentro de um
Capítulo (VI) destacado dos três tradicionais "poderes", denominado "Dos órgaos
de Cooperaçã.o nas Atividades GovernamenraisH

•

Além disso, estabelecia que o Ministério Público seria organizado no âmbito
federal e estadual pelas respectivas leis (artigo 95, caput); que a nomeação do
Procurador Geral da República pelo Presidente da República, dentre os Ministros da
Corte Suprema, dependeria de aprovação pelo Senado Federal, garantindo~se-Iheos
mesmos vencimentos daqueles, mas possibilitando~se a demissilo ad nutum (pará~

grafo 1.°); que o provimento dos cargos de membros da instituição, a nível federal,
se faria por concurso, tendo seus titulares a garantia de só perderem os cargos por
sentença judiciária ou processo administrativo com ampla defesa (parágrafo 3. 0); que
os Procuradores Gerais (da União e Estados) não poderiarn exercer qualquer outra
função pública, salvo o magistério (artigo 97); e, que leis especiais organizariam os
Ministérios Públicos nas Justiças Militar e Eleitoral (artigo 98).
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4 - Constituição de 10 de novembro de 1937

No sentido de confirmar o que dissemos linhas atrás, sobre a minimizaçãO do
1:viínistério Público nos momentos históricos em que a democracia é colocada sob as
sombras, a Constituição de 1937 serve de exemplo, pois nela a menção ao lvfinisté~

rio Público é feita de maneira superficial, num único dispositivo (artigo 99) do
seguinte teor: "O Ministério Público Federal terá por Chefe o Procurador Geral da
República, que funcionará junto ao Supremo Tribunal Federal, e será de livre
nomeação e demissão do Presidente da República, devendo recair a escolha em
pessoa que reúna os requisitos exigidos para Ministro .. do Supremo Tribunal Fede~

ral" .

Além do mencionado dispositivo, somente há pre\risãodecompetência do
Supremo Tribunal Federal para julgar o Procurador Geral da República (artigo 101,
inciso I, "b") e a referéncia à participação do Ministério Público no chamado quinto
constitucional (artigo 105).

Como se percebe, focalizando~se pela óptica da evolução institucional do
Ministério Público, a Constituição de 1937 representou um flagrante retrocesso em
relação à Constituição de 1934, sem falar que o único artigo que trata da instituição
(artigo 99) está contido dentro da seçao que trata do Poder Judiciário, mais
especificamente sob a epígrafe do Supremo Tribunal FederaL

5 - Constituição de 18 de setembro de 1946

Aquela afirmação, de que nos períodos históricos de esplendor democrático é
que o Ministério Público goza de maior prestígio nos ordenamentos jurídicos, tem
sua veracidade demonstrada na Constituição de 1946.

Na Carta de 1946 o f-.1inistério Público aparece em título próprio (Título IH),
destacado, pois, dos demais "Poderes", com a previsao de que na União sua
organização (junto a Justiça Comum, a Militar, a Eleitoral e a do Trabalho) se faria
por lei (artigo 125), tendo por chefe o Procurador Geral da República, nomeado pelo
Presidente da República, depois da aprovação do Senado Federal, mantida a
demissão ad nutum (artigo 126).

Num grande avanço, estabeieceu~se a organização do Ministério Público da
União (artigo 127) e dos Estados (artigo 128) em carreira, com ingresso mediante
concurso e garantindo~se aos seus membros estabilidade após dois anos de exercício I

não podendo ser demitidos senão por sentença judiciária ou processo administrativo
com ampla defesaj nem removidos a não ser mediante representação motivada do
Chefe do Ministério Público com fundamento em conveniência do serviço e, ainda,
nos Estados, o princípio da promoção de entrância a entrância.

6 - Constituição de 24 de janeiro de 1967

Na Constituição de 1967 o Ministério Público foi deslocado para uma Seção
(IX) dentro do Capítulo VIII ('iDo Poder Judiciário"), mantendo~se no mais,
basicamente, o mesmo regime jurídico estabelecido na Constituição de 1946 com o
acréscimo de uma equiparação dos membros do Ministério Público aos da Magistra~

tura no tocante aos vencimentos e à aposentadoria.

Assim, manteve~se a autonomia de organização dos Ministérios Públicos pelos
Estados (artigo 139), por lei, como na União (artigo 137), em carreira, com ingresso
mediante concurso (agora dito público de provas e títulos), estabilidade após dois
anos de exercício e inamovibilidade nos moldes anteriores (artigo 138) parágrafo
1. 0). Do mesmo modo, a nomeação do Procurador Geral da Reptíblicd, pelo
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Na Constituição de 1988, coerente com o seu princípio fundamental de que a
República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito
(artigo 1.0), o constituinte nela insculpiu um Ministério Público forte e independen
te, com garantias e prerrogativas que possibilitam. o eficiente desempenho de suas
relevantes funçoes que, renovadas e ampliadas pela Carta Magna, afastam definiti~
vamente a instituição da defesa dos interesses do Estado, posicionando~a como a
instituição de defesa em Juízo, especialmente mas não apenas, dos interesses da
sociedade, até mesmo contra o Estado.

Revelando tal ânimo do legislador constituinte está o fato de o Ministério
Público constar, dentro do Título (IV) Da Organizaçao de Poderes, num Capítulo
(IV) distinto dos tradicionais três "poderes", denominado "Das Funções Essenciais à
Justiça", em Seçilo própria que trata, em quatro artigos (127 a 130), minuciosamente
da organização e funções do Ministério Público brasileiro, o que analisaremos
sinteticamente a seguir.

1- Conceito de 11inistério Público

Dizendo tratar~se de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicio~
nal do Estado, o artigo 127 da Constituição traz o conceito de Ministério Público.
Realmente, o Ministério Público é uma instituição, no sentido dado por Maurice
Hauriou como "idéia de empresa que se realiza e dura num meio social"3

, posto que
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permanente a sua função de defender a ordem jurídica, o regime. democrático, bem
como os interesses sociais e individuais indisponíveis. Com ser essencial, afirma a
Constituição que a função jurisdicional do Estado não pode serexércida sem o
Ministério Público.

A finalidade da instituição, sua empresa a realizar no meio social, é a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispo
níveis. As funções institucionais do Ministério Público estão explicitadas, de modo
inexaustivo, n~ artigo 129 da Constituição, mas o artigo 127 estabelece princípios
informadores das funções que o legislador ordinário pode incumbir ao Ministério
Público. Tem sido assim no direito brasileiro: sempre que há um especial interesse a
proteger l a lei coloca o Ministério Público nó processo como órgão agente ou
interveniente para o fim de acautelar tais interesses.

A defesa da ordem jurídica significa a defesa da correta aplicaçaoda Constitui
ção e das Leis que, conjugada com a defesa do regime democrático, significa, enfim,
a defesa do Estado de Direito. Considerada a destinação institucional, a defesa dos
interesses sociais - expressão que compreende os interesses coletivos· e difusos 
somada à defesa dos interesses indisponíveis, pode~se afirmar que a atuaçao do
lv1inistério Público estará sempre fulcrada na defesa do interesse público.

2- Princípios Institucionais

No parágrafo 1.0 do artigo 127 estão arrolados como princípios institucionais
do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

O princípio da unidade significa que toda vez que um membro do Ministério
Público estiver agindo, em qualquer que seja a área, momento e local, sua atuação
será legítima se dirigida ao alcance das finalidades da instituição antes mencionadas.
Por outras palavras, todos os membros de determinado Ministério Público fazem
parte de único órgão sob a direção de único chefe, sendo que a divisão do
Ministério Público em diversos organismos ocorre apenas por causa de racional
divisão do trabalho, mas todos eles atuam pelos mesmos fundamentos e com as
mesmas finalidades, constituindo-se, pois, numa única InstituiçãO.

O princípio da indivisibilidade significa que quem está presente em qualquer
processo é o Ministério Público, embora esteja por intermédio de um determinado
Promotor ou Procurador de Justiça. Este princípio permite que os membros do
1\1inistério Público sejam substituídos uns pelos outros no processo, nunca arbrita
riamente mas em casos legalmente previstos (promoção, remoção, aposentadoria,
morte etc.), sem que isto importe em qualquer alteração processual.

O princípio da independência funcional significa que o membro do Ministé
rio Público no exercício de suas funçoes atua de modo independente, sem qualquer
vinculo de subordinação hierárquica inclusive com relação à chefia da instituição,
guiando sua conduta somente pela lei e por sua convicção. Assim, somente no
plano administrativo se pode reconhecer subordinaçao hierárquica do membro do
:Ministério Público com relação à chefia ou órgaos de direção superior da instituição,
jamais no plano funcional, onde seus atos somente estarão submetidos à apreciação
judicial, nos casos de abuso de poder que possam lesar direitos.

3 - Organização do Ministério Público

A estruturação do Ministério Público na Constituição de 1988 está disciplinada
no artigo 128 e parágrafos do artigo 129, do modo a seguir resumido.
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Presidente da República, dependia de aprovaçào do Senado Federal (artigo 138,
caput).

7 - Constituição de 17 de outubro de 1969 (Emenda n. 1 à Constituição
de 1967)

Sensível mudança e retrocesso também na evolução institucional do Ministério
Público trouxe a Emenda Constitucional n.o 1, que de tão completa, exaustiva ~

inovadora, em relação a todas as matérias do texto emendado, com razão passou a
ser chamada de Constituição de 1969,

No texto de 1969, o Ministério Público passou a integrar uma Seção (VI) do
Capítulo (VII) "Do Poder Executivo", sendo contemplado com apenas três artigos,
sendo que dois deles apenas previam que a lei organizaria os Ministérios Públicos da
União (artigo 94) e dos Esrados (artigo 96).

Com relação ao Procurador Geral da República, estabelecia sua livre nomeaçao
pelo Presidente da República (artigo 95, caput), dentre cidadaos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. lv1anteve o ingresso por
concurso público, a estabilidade após dois anos de exercício e a inamovibilidade nos
moldes anteriores (artigo 95, parágrafo 1.0).

Somente em 1977, com a edição da Emenda Constitucional n. 7, que acrescen
tou ao artigo 96 um parágrafo único, prevendo que uma lei complementar, de
iniciativa do Presidente da República, estabeleceria normas gerais a serem adotadas
na organização do Ministério Público estadual, é que se abriu uma possibilidade de
aprimoramento, com um· Ministério Público mais independente, o que acabou
acontecendo com a edição da Lei Complementar n. 40 de 14 de dezembro de 1981.



o disposto no parágrafo 3.° do artigo 127 completa as garantias de autonomia
funcional e administrativa, sendo que, embora a letra do mencionado dispositivo
refira~se apenas à elaboraçao da proposta orçamentária, induvidosamente a Consti~

tuição garante ao :Ministério Público a autonomia financeira, posto que esta é
exatarnente "a capacidade de elaboraçao da proposta orçamentária e de gestão e
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aplicaçao dos recursos destinados a prover as atividades e serviços do órgão titular
da dotaçao"'\.

4.3 - Iniciativa do processo legislativo
No mesmo dispositivo em que concede autonomia funcional e administrativa ao

Ministério Público (artigo 127, § 2.°), para deixar claro que a mesma só está limitada
ao que determinar a lei complementar prevista no artigo 169, a Constituição afirma
que o Ministério Público pode propor a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo~os por concurso público de provas e de provas e títulos.

Claro está, pois, que a iniciativa de lei para a criaçao e extinçao de cargos e
serviços auxiliares do Ministério Público é dos respectivos Procuradores Gerais.
Além desta competência, segundo o disposto no § 5.° do artigo 127, os Procurado
res Gerais da União e dos Estados têm a de iniciativa dos projetos das leis
complementares que estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada
lvfinistério Público.

4.4 - Escolha dos Procuradores Gerais
A chefia do Ministério Público da União é exercida pelo Procurador Geral da

República e a dos demais Ministérios Públicos pelos Procuradores Gerais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

No primeiro caso, de maneira inovadora em nosso sistema jurídico, estabelece a
Constituição (§ LOdo artigo 128) que a nomeação do Procurador Geral da
República será feita pelo Presidente da República dentre as pessoas integrantes da
carreira, após sua aprovação pelo Senado FederaL No segundo caso, estabelece a
Constituicão (§ 3.° do artigo 128) que a nomeação dos Procuradores Gerais de
Justiça ser'á feita pelos Chefes dos Poderes Executivos, dentre as pessoas, integrantes
da carreira, constantes de lista tríplice elaborada segundo o que dispuser a lei de
organização de cada Ministério Público.

Vê~se aqui aplicada a teoria dos freios e contrapesos, pela qual se aperfeiçoa a
separação de poderes garantindo~se efetivamente a independência e harmonia entre
eles, no caso, com a participação do Legislativo, na escolha do Procurador Geral da
República, e do Executivo, na nomeação de todos os Procuradores Gerais.

4.5 - Mandato dos Procuradores Gerais

A garantia política do Ministério Público com respeito à escolha de sua chefia é
completada, para que não se tenha fissura na independência da instituição, com a
outorga de mandato de dois anos, permitida apenas uma recondução, ao Procurador
Geral da República e aos Procuradores Gerais de Justiça dos demais Ministérios
Públicos (artigo 128, §§ 1.0 e 3.°).

A Constituição, ainda, estende ao Ministério Público o sistema de freios e
contrapesos ao possibilitar a destituição do Procurador Geral da República e dos
Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios
("impeachment"), por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, no
primeiro caso, e das respectivas Casas Legislativas, por idêntico quorum, nos
demais casos (artigo 128 l §§ 2.° e 4.°).

4.6 - Estruturação em carreira

Os [vfinistérios Públicos (artigo 128) devem ser organizados em carreira e o
ingresso nelas se fará por concurso público de provas e títulos, com a participação

4. Cf. HELY LOPES !,,1EIRELLES, pareceJ: "in" "Justitia", vo1. 123, pág. 186.
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3.1 - Simetria com o Poder Judiciário

O caput do artigo 128 da Constituição apresenta uma divisão bipartida do
Ministério Público l colocando de um lado (inciso I) o Ministério Público da UniãO,
no qual se inclui o Federal, o do Trabalho, o Militar e o do Distrito Federal e
Territórios; e de outro (inciso II) os :Ministérios Públicos dos Estados.

A classificação nada mais é que a organização do Ministério Público em simetria
com os órgãos do Poder Judiciário (artigo 92), o que é lógico e racional, pois é
perante o Judiciário que o Ministério Público atua preponderantemente. Existindo,
assim, por força da forma federativa do Estado o Judiciário da União e os Judiciários
dos Estados, correlatamente existem o lv1inistério Público da União e os lvíinistérios
Públicos dos Estados.

3.2 - Tribunais de Contas

A referência do artigo 130 a membros do Ministério Público junto aos T ribu~

nais de Contas, determinando a aplicação aos mesmos das disposições relativas ao
1\1inistério Público, é de todo despicienda na medida em que tais membros deverão
fazer parte das carreiras do Ministério Público da União ou dos Estados (artigo 128);
conforme o caso, até porque as funções de Ministério Público somente podem ser
exercidas por integrantes da carreira (§ 2.° do artigo 129).

O dispositivo, contudo, tem a utilidade de impedir que interpretação simples da
simetria mencionada, contida no caput do artigo 128, venha a obstaculizar a
atuação do lv1inistério Público junto aos Tribunais de Contas.

4 - Garantias do Ministério Público

Para assegurar a eficiência da atuação do Ministério Público rio cumprimento
das relevantíssimas funções de sua incumbência, concedeu~lhe o constituinte de
1988 garantias que, a par de fortalecerem a instituição, dotam~na do caráter de
absoluta independência com relação aos demais órgãos do. Estado; Essas garantias,
algumas administrativas e outras políticas, serão examinadas nas linhas que seguem.

4.1 - Autonomia funcional e administrativa

O Ministério Público goza de autonomia funcional e administrativa, assegurada
pela Constituição no § 2.° do artigo 127. A autonomia funcional é a capacidade de
a instituição se autogovernar em seus assuntos internos, como a organização de seus
serviços administrativos. A autonomia administrativa é a capacidade de gestão dos
próprios negócios, sempre de acordo com a lei, como a concessão de férias e
licenças.

4.2 - Autonomia financeira

O Ministério Público goza, também, da autonomia financeira, posto que a
Constituição garante que o próprio Ministério Público elabore sua proposta orça~

lTlentária, limitada esta apenas ao estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias
(§ 3.° do artigo 127), o que de resto ocorre com toda a administraçao pública (artigo
165, § 5. O).



da Ordem dos ~dvogados do Brasil, observando~se a ordem de classificação no
certame por ocasIão das nomeaç6es (§ 3. o do artigo 129).

A prog,ressao na carreira, por outro lado) deverá seguir as regras do artigo 93,
que detennma a promoção de entrància a entrância, alternadalnente, por antigüida
de e merecimento (artigo 129, § 4.°).

5 - Garantias dos seus membros

As leis complementares aqui já referidas (item 4.3), de iniciativa dos respectivos
Procuradores Gerais organizarão os diversos Ministérios Públicos. Todavia a Cons
tituiçã? estabelece um rol de garantias aos membros da Instituiçao, gara~tias essas
q~e, ,diante ?as relevantes funções que lhes são atribuídas, visam à efetiva indepen~
denoa funcIonal no seu desempenho (artigo 128, inciso I).

Essas garantias são: a) a vitaliciedade, adquirida após dois anos de exercício,
pela qual a perda do cargo somente pode ocorrer por decisão judicial transitada em
julgado; b) a inamovibilidade, impedindo o afastamento do membro do Ministério
Pú?lico de suas funções, salvo no caso de interesse público, dependendo do voto de
dOls t:=rços d?s. ~embros do órgão colegiado competente, assegurada ampla defesa;
c) a IrredutibIlIdade de vencimentos,. observados os parâmetros e imposicões
constitucionais (artigo 37-XI, I50-I!, 153-III, § 2.°, I). -

Além dessas, pode~se incluir no rol das garantias dos membros da Instituição a
pron~oção de ,entrância a entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento
(§ 4. do artIgo 129) e a aposentadoria com proventos integrais compulsória aos
setenta anos e facultativa aos trinta anos de serviço.

Segundo o disposto no artigo 93, exigido sempre o estágio de dois anos na
eI~tl~â~cia (inciso II, "b"), no caso de merecimento, que deverá ser aferido pelos
cntenos d_e presteza e s,egurança no exercício da função (inciso lI, "c"), é obrigatória
a promoçao de quem fIgurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas na lista
(inciso U, "a

P
); no caso de al~tigüidade a promoção do mais antigo somente poderá

~er"recusad~pe1ovoto de ~OlS t~rç?s dos me:nb:-os do órgão cOinpetente (inciso U,
d ), repetmdo~se a votaçao ateftxar~se a mdICação.

O~se:va~se que as garantias não são concedidas· como privilégios· aos membros
da InstltUl~ãO, mas como atributos do cargo de membros do Ministério Público para
que seus tltulares possam desempenhar de maneira independente e eficiente suas
relevantes funç6es.

6 - Vedações aos seus menlbros

. Em contrapa:'t!da às garantias e sempre objetivando a atuação imparcial,
mdependente e ef~Clente do Ministério Público estabelece a Constituição, também,
um rol de vedaçoes aos seus membros (artigo 128, inciso Il).

Consi~tem elas nas proibiçe)cs de o membro do Ministério Público: a) receber, a
qu~lquer ntulo e sob qualq.uer pretexto, honorários, percentagens ou custas proces
SUaIS; b) exe:cer a advocaCIa; c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exer~er: ~mda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma
d: maglsteno e; e) exercer atividade político~partidária,salvo exceç6cs previstas na
lei.

Como até a edição da Constituição de 1988 não havia uma uniformidade
nacional de regime }LI,rídico dos diversos Ministérios Públicos, inexistindo em alguns,
pc:r ex~mplo, a prOlblção ao exercício da advocacia, o parágrafo 3.° do artigo 29 das
DIS~oslçõesTransitórias permite que os integrantes da carreira, na data da promul
gaçao da Carta, façam a opção pelo regime jurídico anterior.
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7 - Funções Institucionais

As funções institucionais do Ministério Público são as incUmbências qüe o
ordenamento jurídico lhe prescreve, segundo a finalidade da instituição, também
prescrita na nova ordem constitucional, por meio da cláusula do caput do seu artigo
127, onde se lê que o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo~lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Inicia o artigo 129 por afirmar que o constante em seus incisos são funções
institucionais do Ministério Público, o que nao se comprova quando se passa à
leitura do conteúdo dos mencionados incisos, pois neles se encontram, é verdade,
algumas funções institucionais (p. ex., a ação penal pública), porém, ao lado de
algumas atribuições que não passam de instrumentos ou meios para o exercício
daquelas (p. ex., expedir notificaç6es).

Adverte-se, por oportuno, que o rol de funç6es institucionais contido no artigo
129 é meramente exemplificativo, o que permite que a lei prescreva, além das
previstas constitucionalmente, outras funções ao Ministério Público, desde que
compatíveis com sua finalidade (inciso IX do artigo 129).

Das funções institucionais previstas na Constituição merecem destaque as que
mencionaremos abaixo.

7.1 - Ação penal pública

A Constituição de 1988 tem como principio explícito, posto dentre os direitos
individuais (artigo 5°, inciso LV), a garantia do contraditório aos litigantes em
processo judicial ou administrativo.

Como conseqüência de tal princípio, atribui ao ·Ministério Público (artigo 129,
inciso I) a exclusividade da promoção da ação penal pública, o que também
representa uma garantia do indivíduo de somente ser processado por um órgão
imparcial e independente.

Diante da alteração constitucional, estão extintos os procedimentos penais ex
officio, previstos para as contravenções penais e as infraç6es referidas na Lei n.
4.611, de 1965 (chamados delitos de circulação), onde era possível a promoção da
ação penal pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária.

Subsiste, todavia, a ação penal privada subsidiária nos crimes de ação pública,
na hipótese de a ação penal pública não ser intentada no prazo legal (artigo 5°,
inciso LIX).

7.2 - Defensor do povo ("Ombudsman")

Ao dizer a Constituição que incumbe ao Ministério Público, no inciso II do
artigo 129, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia, acabou por atribuir ao Ministério Público as funções de
defensor do povo, o chamado "Ombudsman" dos países nórdicos.

A função de defensor do povo é a de defender os interesses da população
perante a administração pública, porquanto é ela que presta os serviços de rele\'ân
cia pública e tem, primariamente, a obrigação de respeitar os direitos assegurados na
Constituição, mesmo porque os direitos assegurados nada mais são do que limites à
atuação do poder do Estado.

Como serviço de relevância pública, a Constituição classifica, no artigo 197, as
ações e serviços de saúde, mas além dessa menção expressa outros serviços (educa-
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5. Sobre a matéria, v. a obra A defesa dos Ínteresses difusos em JUlZü - meio ambiente, consumidor c patrimônio
cultural, de HUGO MGRO lviAZZlLLl, cd. R.T., S.§o P8-ulo, 19S5.

6. Um roi dc mais de uma centena de ações civis públicas no Direito brasi!ciro apresenta HUGO NfGRO l\1AZZILLl
(ob. tiL, págs. 15/20).

ção, transporte coletivo, etc.) poderão ser assim considerados para o fim de ser
zelados pelo Ministério Público.

Além dos conhecidos meios judiciais de que dispõe (p. ex., ação civil pública), a
atuação do Ministério Público como defensor do povo também deverá ser feita no
plano administrativo, matéria que deverá ser regulada nalegislaçao infraconstitucio~

nal.

7.3 - Defesa dos interesses difusos

O .inciso lU do artigo 129 da Constituição dá ao Ministério Público a função de
promover o inquérito civil e a ação ci'vil pública I para .aprciteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos· e coletivos.

O dispositivo eleva ao nível constitucional a previsão do artigo 5° da Lei n.
7.347, de 1985, que disciplinou as ações de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidc~r, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico~, estendendo a proteção a "outros interesses difusos
e coletivos'l.

Os interesses coletivos são aqueles que atingem um grupo determinado ou
determinável de pessoas, enquanto os interesses difusos são aqueles que atingem um
grupo indeterminável de pessoas.

Embora nos últimos tempos se tenha popularizado a expressa0 ação civil
pública nos casos de defesa dos interesses difusos· e coletivos, de há muito existem
ações civis públicas, assim chamadas por serem movidaspelo Ministério Público, tais
como a açao de nulidade de casamento, a ação de dissoluçao de sociedade civil com
atividade ilícita ou imoral e mesmo a açao de inconstitucionalidade6

•

7.4 - Ação de inconstitucionalidade

O inciso IV do artigo 129 fala da legitimidade do Ministério Público para
promover a ação de inconstitucionalidade, nos casos previstos na Constituição~

Está prevista na Constituição a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo estadual ou municipal l em face da Constituição estadual, que deverá
ser disciplinada pela Constituição estadual, vedada a atribuição de legitimidade a
único órgão (§ 2. 0 do artigo 125).

Para a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal de
competência do Supremo Tribunal Federal (artigo 102, inciso I, "al'), em face' da
Constituiçao Federal, tem o Procurador Geral da República ligitimidade ativa
(artigo 103), não mais exclusiva como no regime anterior, mas concorrente, intervin~

do de todo modo nas ações da espécie movidas por outros legitimados (§ 10 do
artigo 103).

7.5 - Ação interventiva

No mesmo inciso IV do artigo 129 está incluída a funçao do Ministério Público
de promover a representação para fins de intervençao da União e dos Estados.

A intervençaõ, por meio da representação perante os Tribunais de Justiça,
poderá ocorrer, dos Estados nos l\4unicípios ou da União nos Municípios dos

75DOUTRINA

Territórios, para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição
estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisao judicial (inciso
IV, do artigo 35).

No caso de intervenção da União nos Estados, a representação do Procurador
Geral da República será promovida perante o Superior Tribunal Federal, na
hipótese de inobservância dos princípios constitucionais sensíveis contidos no inciso
VII do artigo 34 (inciso III do artigo 36), e perante ao Supremo Tribunal de Justiça,
na hipótese de recusa à execução de lei federal (inciso IV do artigo 36).

Ao contrário da açao direta de inconstitucionalidade, na representação inter~

ventiva, restrita às hipóteses de descumprimento dos princípios da Constituição
Federal ou para cumprimento da Constituição Estadual e para prover a execução de
lei, a legitimidade do Ministério Público é exclusiva.

7.6 - Defesa dos interesses indígenas

Os direitos e interesses das populaçoes indígenas recebem agora proteção
constitucional, especialmente no que diz respeito à sua organização social, costumes j

línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicional
mente ocupam, competindo à União demarcá~las, proteger e fazer respeitar todos os
seus bens (artigo 231).

A defesa judicial desses direitos e interesses deverá ser feita pelo Ministério
Público l notadamente por meio da ação civil pública, vez que a atribuição concedida
é a de defesa de interesses difusos ou coletivos. lv1esmo em se tratando de ação
promovida pelos próprios índios ou suas comunidades, o Ministério Público intervi~

rá no processo (artigo 232).

7,7 - Controle da atividade policial

O inciso VII do artigo 129, que diz competir ao Ministério Público o controle
externo da atividade policial, tem sua razão de ser no fato de ser o Ministério
Público o órgão imparcial incumbido de promover a persecução penal em juízo, no
exercício do jus puniencli do Estado l o que faz agora com exclusividade com
relação aos crimes de ação penal pública.

Para a promoção da ação penal, contudo, depende o órgão da acusação dos
elementos colhidos em investigação desenvolvida pela atividade policial. Por ser o
Ministério Público, assim, o destinatário de tal atividade e novamente aplicando o
sistema de freios e contrapesos, a lei deverá estabelecer mecanismos de controle da
atividade policial, pelo Ministério Público.

As áreas da atividade policial que deverão ser objeto do controle, serão somente
aquelas que tiverem relação com as funções do Ministério Público, sendo que a lei a
que se refere o dispositivo constitucional é a lei orgânica do Ministério Público,
prevista no artigo 128, § 5° da Constituição.

8 - Vedação de representação e consultoria

A evolucão institucional do Ministério Público, posicionando-o como órgão de
defesa da o;dem jurídica} dos interesses sociais e indisponíveis, afastando-o por
completo das suas origens de defensor dos interesses do soberano, exige em
contrapartida uma independente e imparcial atuaçao.

Por isso, a Constituição de 1988 pôs fim ao inaceitável regime híbrido que
propiciava no direito anterior que o Ministério Público Federal exercesse as funções
típicas de Ministério Público ao mesmo tempo em que exercia a defesa dos interesses
da Uniao em Juízo.
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o inciso IX do artigo 129 veda ao Ministério Público a representação judicial e
a consultoria jurídica de entidades públicas, sendo que para tal finalidade previu a
Constituição, no âmbito da União, a criaçao da Advocacia Geral da União, cujo
projeto de lei cornplemen~ar, tratando de sua organização e funcionamento, deverá
ser enviado ao Congresso Nacional no prazo de quatro meses a partir da promulga~
çao da Constituição (artigo 29, § 1.0 das Disposiçoes Transitórias).

As relevantes funções do Ministério Público Federal, como as atribuídas ao
Procurador Geral da República a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade
(artigo 103) e a ação penal COntra as mais altas autoridades da República (artigo
102), não poderiam mesmo ser exercidas de maneira eficiente com a acumulação das
funções de representação judicial da União e tendo na chefia da instituição pessoa
de livre nomeação pelo chefe do Executivo.

A vedação do inciso ora comentado, ainda, se completa com a contida no I,
alínea "b" do artigo 128, atinente ao exercício da advocacia.

9 - ~1inistério Público ~ os HPoderes"

Sabemos que os chamados três poderes do Estado, em verdade, são apenas
funções, posto que o poder é uno e insuscetível de divisão. Mas o que caracteriza os
chamados poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) é o fato de que eles
exercem, cada qual, parcela da soberania do Estado - administrando, legislando ou
julgando -, Com o poder de fazê-lo sem que suas decisões sejam revistas ou
modificadas por outros órgãos do Estado, ressalvadas, evidentemente, as hipóteses
de nulidade.

Assim, também o l\1inistério Público exerce parcela da soberania do Estado, vez
que, sendo o titular da ação penal pública, é o órgão que tem por funçao provocar,
quando entender cabível segundo as normas jurídicas, a atuaçao da lei penal por
meio da jurisdição, que somente atua mediante provocação. Sendo assim, a função
jurisdicional do Estado somente é desempenhada se· antes agir outrO órgão do
Estado que tem essa função, nos casos de aplicaçãO da lei penal nos crimes de ação
penal pública, exatamente o Ministério Público.

Pois bem, a decisão do Ministério Público ao respeito somente se submete,
como de resto ocorre com· os chamados poderes do Estado, ao crivo da legalidade,
pois, abstraindo as hipóteses de ilegalidade, nada poderá impedir a atuação da
instituiçao no desencadeamemo da persecução penal em Juízo, por meio da ação
penal pública.

Além disso, caso o órgão do Ministério Público, embora tenha sido provocado
por interessados ou recebido autos de inquérito sobre determinado fato tido tomo
criminoso, decida não promover a ação penal (o princípio da obrigatoriedade exige a
promoção da ação penal quando, formada a convicção do órgão agente, for o caso
de fazê-lo), o órgão do Judiciário Guiz) nao se conformando poderá (como que num
recurso) provocar o reexame da matéria pela superior instância do Ministério
Público, mas se este Wrocurador Geral) mantiver a decisão de arquivamento a ação
penal não será promovida, sendo esta decisao imodifícável.

Daí se percebe que o Ministério Público, sobre exercer parcela da soberania do
Estado, o faz com o poder de dar a última deciSãO, sem possibilidade de reforma da
mesma por qualquer outro órgâo do Estado, seja do Executivo, do Legislativo ou do
Judiciário.

Tais aspectos estão a demonstrar que o Ministério Público tem, no exercício de
suas funções, os traços característicos semelhantes aos das funções fundamentais do

IV - CONCLUSÕES

1) O Ministério Público surgiu como órgão incumbido da defesa dos interesses
do soberano, passando a ser órgão de defesa dos interesses do Estado, até atingir a
posição atual de órgão incumbido da defesa dos interesses da sociedade até mesmo
contra o Estado.

2) Observada a evolução da instituição, pode~sc identificar uma íntima ligação
do lV1inistério Público com a democracia e o Estado de Direito. A evolução histórica
demonstra que nos períodos de esplendor democrático e de prevalência do Estado
de Direito o Ministério Público tem especial destaque no direito positivo.

3) A evolução acima apontada é encontrável no ordenamento jurídico
constitucional brasileiro, o que se percebe pelo exame das diversas Constituições já
editadas, revelando, inclusive, uma hesitação dos constituintes quanto ao correto
posicionamento do l\1inistério Público, ora colocando~o como órgão do Executivo,
ora corno órgão do Judiciário e até no Legislativo, o que demonstra que o Ministério
Público não se enquadra bem dentro de nenhum deles, revelando~se como órgão
independente.

4) Na Constituição de 1988 ao Ministério Público é concedida autonomia
funcional, administrativa, financeira, garantias políticas, competência para escolha
de sua chefia com mandato certo, competéncia de iniciativa de lei e funções
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Estado, tradicionalmente chamadas de poderes e identificadas somente em três
espécies, como o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

A Constituição de 1988 traz elementos de sobra à confirmação de que, no
direito positivo brasileiro, o Ministério Público está equiparado aos tradicionais trés
poderes, muito embora o Constituinte não o tenha feito expressamente, vez que não
o arrolou entre os que constam do artigo 2. 0 da nova Carta Magna.

Com efeito, além de não colocá~lo dentro de capítulo destinado a outrOS
poderes, a Carta Magna de 1988 dá mostras claras do que afirmamos, ao elevar o
Ministério Público ao nível de órgão constitucional, com competência de iniciati·
va de lei (artigo 61 e artigo 127, § 2.°), com atribuição de exercer suas funções até
contra o Estado (artigo 129, II), tendo autonomia funcional e administrativa
(artigo 127, § 2.°), autonomia financeira (artigo 127, § 3.°), sendo obrigatória a
liberação de sua dotação orçamentária mensalmente (artigo 168), garantia de
escolha do chefe da instituição dentre seus membros (artigo 128, §§ 1.0 e 3.°),
que terão mandato certo (artigo 128, §§ 1.0 e 3.°), somente destituíveis por voto
da maioria absoluta do Legislativo (artigo 128, §§ 2.° e 4.°).

E mais, assim como acontece com o Presidente da República, o Procurador
Geral da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal (artigo 102, inciso
1), constituindo crime de responsabilidade os atos do Presidente da República
que atentarem contra o livre exercício do Ministério Público (artigo 85, inciso
lI), como OCOrre com os atos contra o exercício dos demais poderes, não podendo
ser objeto de delegação os projetos de lei sobre a organização do ~1inistério

Público, a carreira e as garantias de seus luembros (artigo 68, § 1.0, inciso I).

Pode~se, pois, seguramente afirmar que a Constituição de 1988 apenas não
incluiu expressamente o Ministério Público entre os poderes do Estado, mas ao
estruturá~lo, em tudo e por tudo, o fez de modo idêntico, em autonomias, garantias,
prerrogativas, etc., assim equiparando-o aos demais poderes do Estado.
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institucionais que o colocam definitivamente como órgão de defesa dos interesses
sociais até contra o Estado.

S) O fato de exercer parcela da soberania do Estado, ao lado das garantias e
independência dadas ao Ministério Público, demonstram que a Constituição de
1988 apenas não incluiu expressamente o Ministério Público dentre os "poderes",
mantendo a tradicional divisa0 tripartida, mas em tudo e por tudo equiparou~o

àqueles, estruturando~ocom autonomias, garantias, competências, funções e prerro~

gativas, de modo idêntico aos demais poderes do Estado,


