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A lei de acesso será um “seguro” contra a corrupção e o desperdício 
dos recursos públicos... 

...e o exercício de um direito humano fundamental, o direito à 
informação. 

É este o quadro que jornalistas e membros do Parquet devem 
conhecer: lutam pela mesma causa, mais luz para o cidadão. E, nesse 
sentido, o Brasil parece querer permanecer nas trevas. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO: ADVOGADO DO POVO 

Dalmo de Abreu Dallari 
Advogado e professor da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo – USP. 

A Constituição brasileira de 1988 é, sob vários aspectos 
fundamentais, a mais democrática de todas as que o Brasil já teve. Além de 
ter sido elaborada com intensa participação popular, a atual Constituição 
brasileira integra a nova corrente do pensamento constitucional que hoje é 
reconhecida como novo constitucionalismo. Entre as inovações de maior 
importância teórica e prática introduzidas por essa corrente inovadora estão 
a concepção da Constituição como norma jurídica fundamental, dotada de 
plena eficácia jurídica. Para aqueles que não se aprofundaram na história do 
constitucionalismo essa afirmação pode parecer estranha, mas o fato é que 
desde o aparecimento da Constituição escrita, a dos Estados Unidos da 
América, em 1787, e, sobretudo a partir do constitucionalismo francês, que 
nasceu com a Constituição de 1791 e exerceu enorme influência no mundo 
ocidental, a Constituição foi concebida e usada mais como verdadeiro 
manifesto político, expressão do pensamento liberal, que com mais 
propriedade deve ser identificado como liberal-burguês, dando-se também à 
Constituição, quando muito, o caráter de diretriz de natureza moral, cuja 
obediência era desejável, mas que não se impunha como lei. 

Segundo os parâmetros das revoluções burguesas, iniciadas no século 
XVII, a liberdade do indivíduo era a aspiração máxima e a lei deveria, tão 
só, garantir essa liberdade, vedando qualquer interferência do Estado ou de 
quem quer que fosse na esfera dos direitos individuais. Do ponto de vista 
formal, o governo era o governo da lei, que declarava formalmente os 
direitos, deixando cada indivíduo livre para gozar seus respectivos direitos, 
respeitando os de outros indivíduos. A par disso, deu-se extraordinária 
ênfase aos direitos patrimoniais, declarando-se como sagrado o direito de 
propriedade. Com o advento do Código Civil francês, em 1804, o famoso 
Código Napoleão, este passou a ser concebido e utilizado como a lei 
fundamental, cujos termos deveriam ser rigorosamente respeitados, porque 
isso representava o respeito ao direito. Mais do que isso, o Código Civil 
passou a ser a expressão do direito, de todo o direito. Foi assim, em linhas 



91 
 

gerais, que se conjugaram o individualismo, o privatismo e o formalismo 
jurídico, como padrão ideal da ordem jurídica. 

Foi sob influência dessas concepções que surgiram as Constituições 
do século XIX e da primeira metade do XX, contendo, quase sempre, 
solenes e retumbantes declarações de direitos, os quais, entretanto, ficavam 
na dependência da legislação ordinária para que pudessem ser usados. 
Assim, por exemplo, os próprios direitos à liberdade e á propriedade, 
proclamados como fundamentos da organização política e social, sempre 
ficaram na dependência de que cada indivíduo obtivesse, por si próprio e 
sem qualquer interferência direta ou indireta do Estado, a possibilidade de 
gozá-los. Quanto à liberdade, o que se estabeleceu como regra foi o Estado 
mínimo, que atuaria como mero garantidor da liberdade individual, que na 
teoria política francesa recebeu a denominação de État gendarme, Estado-
polícia, mero vigilante do respeito à legalidade formal. Não importava que 
o direito de ser livre não fosse acompanhado do poder de ser livre, ou que o 
sagrado direito de propriedade estivesse sendo assegurado a pessoas 
nascidas e mantidas na miséria, sem qualquer possibilidade de se tornarem 
proprietárias, mesmo do indispensável para a sobrevivência digna. Foi 
desse modo que, mesmo nos Estados dotados de Constituição, foram, e 
ainda são, estabelecidas e mantidas tremendas injustiças, discriminações e 
marginalizações, muitas vezes garantidas pelo Estado por serem legais. 

O Ministério Público foi também conformado por essas concepções. 
Sob inspiração do direito Português, no qual, ainda que com atribuições 
muito limitadas, já se encontra a figura do Promotor de Justiça desde as 
Ordenações Manuelinas, de 1521, o Ministério Público recebeu o encargo 
de denunciar crimes e ajudar na punição dos criminosos. Durante o século 
XIX, foram acrescentadas no sistema jurídico brasileiro, embora mantendo 
o Ministério Público em posição secundária, de auxiliar dos Poderes do 
Estado, algumas atribuições, que, de certo modo, já ampliavam o seu como 
promotor de direitos, dando-lhe atribuições de sentido social, como a 
incumbência de cuidar para que se fizesse o registro civil dos filhos das 
escravas e a curadoria de menores e incapazes, bem como a atenção aos 
direitos dos ausentes e a promoção de interdições. Em decorrência do papel 
mais tradicional do Ministério Público, ganhou especial ênfase a 
responsabilidade pela punição dos criminosos, chegando-se a avaliar a 
eficiência dos Promotores Públicos pelo número de condenações 
conseguidas. Como revelação da importância secundária atribuída ao 
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Ministério Público, é significativo que a Constituição brasileira de 1934, 
avançada em termos de direitos sociais, enquadrou a instituição entre os 
“órgãos de cooperação nas atividades governamentais”, sem a mínima 
independência. Da mesma forma, a Constituição de 1946, apesar de já 
elaborada sob influência de ideias socializantes que ligavam a busca da paz 
à correção das injustiças sociais, nada acrescentou quanto às funções do 
Ministério Público, nem lhe deu maior autonomia. 

Quando foi elaborada a Constituição brasileira de 1988 já se havia 
afirmado e consolidado, em muitos Estados europeus, a ideia de que seria 
inútil todo esforço para a construção da paz sem que houvesse a correção 
das profundas injustiças sociais de grande parte do mundo. Reconheceu-se 
também a necessidade de conceder efetiva garantia dos direitos 
fundamentais para todos e, como complemento necessário, de assegurar a 
todos a possibilidade de acesso aos direitos proclamados nas Constituições 
e nas leis, oferecendo às vítimas de injustiças e arbitrariedades praticadas 
por governos ou grupos poderosos, os meios necessários para a defesa e 
efetivação dos direitos. Foi nesse ambiente que se colocou a ideia de um 
Advogado do Povo, concebido como uma instituição pública bem 
aparelhada e independente, que mantivesse vigilância sobre o respeito aos 
direitos e tomasse as iniciativas necessárias para sua preservação e 
promoção. Surgiram, então, várias propostas, que deram nascimento a 
prestigiosas instituições, com objetivos semelhantes, mas com diferentes 
denominações e características em diversos Estados. Nos Estados 
escandinavos já existia desde o início do século XIX o ombudsman, que 
ganhou novo impulso e foi divulgado para o mundo; em Portugal, foi 
instituído o Provedor de Justiça; na Espanha, o Defensor del Pueblo e na 
cidade de Paris, foi criado o Médiateur, todos eles concebidos como 
advogados do povo. 

Na Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição brasileira de 
1988 todas essas figuras foram lembradas, ganhando especial evidência o 
ombudsman, pelas notícias de sua atuação eficiente que chegavam ao 
Brasil. Entretanto, houve fortes resistências à introdução de qualquer dessas 
instituições no sistema jurídico brasileiro e disso dá notícia o eminente 
constitucionalista Luis Roberto Barroso, que acompanhou muito de perto os 
trabalhos da Constituinte e se empenhava pela criação de um advogado do 
povo. Depois de fazer observações sobre as resistências de muitos 
constituintes à ampliação da participação do povo no governo, Barroso faz 
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observações muito precisas sobre o comportamento da Constituinte quanto 
às propostas de criação do advogado do povo:  

Foi igualmente descartada do texto, levado à votação no plenário da 
Constituinte, a figura do “Defensor do Povo”, cuja criação havia sido 
sugerida no Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais (Comissão Afonso Arinos) e que chegou a constar do 
Anteprojeto da Comissão de Sistematização. Desperdiçou-se, assim, 
a oportunidade de reedição local da instituição do ombudsman, 
consagrada na Constituição sueca de 1809 e abrigada na legislação 
de diversos países.  

E acrescenta:  

Aqui, como em outras partes do novo texto, pressões ligadas aos 
interesses corporativos, antes que ao interesse público, inviabilizaram 
a inovação, ignorando a experiência de inúmeros Estados, inclusive 
do Terceiro Mundo, onde a atuação do ombudsman provou-se de 
grande utilidade na proteção de alguns dos direitos fundamentais do 
indivíduo. (In O Direito Constitucional e a Efetividade de suas 
Normas, Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 1993, 2ª ed., págs.128 e 129). 

Apesar das resistências referidas por Luis Roberto Barroso, as 
pressões de organizações populares, com o apoio de constitucionalistas que 
davam notícia das inovações importantes das novas Constituições 
europeias, sobretudo de Portugal e Espanha, pesaram muito para que a 
Constituinte reconhecesse a necessidade de criar instrumentos jurídicos 
voltados para o controle das autoridades públicas, visando assegurar o 
estrito respeito aos direitos consagrados na Constituição, assim como para a 
busca de efetividade aos direitos fundamentais atribuídos aos cidadãos e aos 
direitos essenciais da pessoa humana. Nessa ordem de ideias, recusando a 
aceitação de qualquer daqueles modelos europeus, acabou-se por admitir 
que o Ministério Público, já tradicional no sistema jurídico brasileiro, 
poderia cumprir aquelas funções, bastando garantir sua independência e 
atribuir-lhe novas funções. Essa ordem de considerações abriu espaço para 
que representantes do Ministério Público que acompanhavam os trabalhos 
da Constituinte propusessem que a instituição passasse a integrar a ordem 
jurídico-política brasileira como um quarto Poder. Com isso ficaria 
plenamente assegurada sua autonomia, fundamental para o controle efetivo 
dos Poderes Públicos, visando assegurar o efetivo respeito aos direitos 
previstos na Constituição. Considerou-se também a necessidade de atribuir 
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competência ao Ministério Público para a proteção e promoção dos direitos 
que fossem de todo o povo, além dos direitos assegurados a pessoas e 
grupos sociais mais frágeis, com impossibilidade ou grande dificuldade 
para cuidar de seus próprios direitos. Não foi acolhida a ideia do quarto 
Poder, mas foram concedidas garantias amplas à instituição e aos seus 
membros, procurando assegurar- lhes a efetiva possibilidade de exercício 
das tarefas de extrema relevância jurídica e social, com implícitas 
consequências políticas, que lhe foram cometidas. 

A posição dada pelos constituintes ao Ministério Público, no texto da 
Constituição de 1988, foi sintetizada com muita precisão por Hugo Nigro 
Mazzilli, que assim se expressa: 

A opção do constituinte de 1988 foi, sem dúvida, conferir um 
elevado status constitucional ao Ministério Público, quase erigindo-o 
a um quarto Poder: desvinculou a instituição dos Capítulos do Poder 
Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário (Tit. IV, Cap. 
IV, Seção I); fê-lo instituição permanente, essencial à prestação 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
dos interesses sociais e individuais disponíveis e a do próprio regime 
democrático (art.127); cometeu à instituição 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 (art. 129,1I)... (In O Ministério Público na 
Constituição de 1988, São Paulo, Saraiva, 1989, pág. 43 e 44). 

Essas, além de outras funções institucionais, revelam a instituição 
de um novo Ministério Público, que assume o papel de verdadeiro 
Advogado do Povo. 

A partir dessa nova posição constitucional, além da fundamental 
mudança do papel do Ministério Público no sistema jurídico-constitucional 
brasileiro, verificou-se também uma evidente mudança no comportamento 
dos Membros do Ministério Público, que, de modo geral, compreenderam e 
assumiram seu novo papel constitucional, passando a exercer grande 
influência na efetivação dos direitos sociais no Brasil. Uma expressiva 
comprovação dessa mudança de mentalidade está registrada num 
documento denominado “Carta de São Paulo”, aprovado pelo II Congresso 
do Ministério Público de São Paulo, realizado em maio de 1997, na cidade 
de São Paulo. Nesse documento, de extraordinária importância, proclama-se 
que fica reafirmado o compromisso da instituição com a defesa do regime 
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democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais 
disponíveis, bem como os compromissos de efetivar o acesso da população 
à justiça, de intensificar a luta pela eficácia da cidadania plena atuando em 
parceria com a sociedade, de lutar pela promoção da dignidade da pessoa 
humana, de promover a aproximação entre a sociedade e o Poder Judiciário 
tendo em vista a concretização da justiça social; enfim, de atuar, 
prioritariamente, na proteção da democracia, dos direitos fundamentais da 
cidadania, dos direitos humanos e dos excluídos, da segurança das relações 
humanas, do meio ambiente, dos direitos do consumidor, da habitação e 
urbanismo, da educação e saúde, do patrimônio público, da proteção às 
crianças, idosos e deficientes”. Aí está, clara e enfaticamente enunciado o 
compromisso do novo Ministério Público com a defesa e promoção dos 
direitos da pessoa humana. 

Um dado positivo, que merece registro, é que já são muitas as 
demonstrações práticas, em situações concretas, de comprovação da 
fidelidade do Ministério Público a esses compromissos, desmentindo, entre 
outras coisas, a afirmação de que os direitos econômicos, sociais e culturais 
não são verdadeiros direitos porque não são justiçáveis. Graças à 
participação firme e objetiva de integrantes do Ministério Público tem sido 
comprovada a justiciabilidade daqueles direitos, o que significa um passo 
positivo e muito importante no sentido da garantia da eficácia jurídica e 
social das normas jurídicas referentes aos direitos humanos. Isso tem 
confirmado o Ministério Público como verdadeiro Advogado do Povo, 
garantia da eficácia das normas jurídicas relativas aos direitos fundamentais 
da pessoa humana e, em última análise, instrumento fundamental para a 
garantia e a promoção da dignidade da pessoa humana. 
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O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Daniel Serra Azul Guimarães 
Promotor de Justiça em Caçapava e mestrando em Direito Constitucional 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente é o diretor-
tesoureiro do Movimento do Ministério Público Democrático – MPD. 

Desde o surgimento do Direito Administrativo, aquele que se 
dedicam a seu estudo têm procurado conciliar os valores filosóficos que lhe 
deram origem e a metodologia deles decorrente com as constantes 
transformações sociais, econômicas e políticas que lhes têm imposto 
mutações pontuais, sem que haja, contudo, uma preocupação com tal 
sistematização. Além de ditas transformações, as bases filosóficas do 
Direito Administrativo têm sofrido profundo abalo com a superação do 
positivismo jurídico e com o desenvolvimento da filosofia da linguagem, 
somados ao fortalecimento das correntes chamadas pós-positivistas, 
especialmente aquelas que substituem, na posição nuclear do objeto de 
estudo, a norma “em si” pela atividade de interpretação/aplicação e, 
consequentemente, pela argumentação jurídica. 

Nestes breves apontamentos, procuraremos analisar alguns dos 
princípios constitucionais da administração pública de acordo com padrões 
metodológicos contemporâneos. Especificamente, será abordado o dever de 
transparência e, por consequência, de publicidade e motivação dos atos da 
administração pública, dever este que, se observado, torna mais difícil a 
violação do dever de probidade administrativa, fortalecendo os mecanismos 
de controle. 

Segundo observou Canotilho, o Direito Administrativo até 
aproximadamente a metade do século passado era marcado pela 
consideração da ordem jurídica como um dado, ocupando o Estado o centro 
da ordem jurídica, havendo uma estrutura subjetiva bipolar: o público e o 
privado. A estrita legalidade garantiria planificabilidade, controlabilidade e 
previsibilidade. Atualmente, apresenta-se a função administrativa não só 
como coercitiva, mas também como redistributiva e reguladora, não mais 
podendo a relação jurídico-administrativa ser representada por esquemas 




