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RESUMO: A Constituição de 1988 explicita um projeto de nação dirigido ao 

estabelecimento de uma democracia substantiva. O Ministério Público figura, nesse 

projeto, como co-construtor da democracia, devendo atuar, no sistema de justiça, como 

promotor dos interesses estratégicos da sociedade brasileira. Para isso, foi dotado de 

autonomia institucional, de novas e relevantíssimas funções e de instrumentos aptos ao 

cumprimento da sua missão constitucional. Embora tenha ganho esse novo conteúdo, a 

Instituição não promoveu as reformas estruturais e culturais necessárias à sua adequação 

ao novo mister, enfrentando, hoje, grave crise de efetividade e legitimidade. A atualização 

institucional é urgente. Preconiza-se, na linha da teoria do Ministério Público resolutivo, 

que, entre outras medidas, sejam adotados instrumentos que garantam a atuação 

                                                           
1 Este texto integra, como capítulo, a obra coletiva Ministério Público, Constituição e acesso à justiça: abordagens 

institucional, cível, coletiva e penal do Ministério Público, coordenada por Gregório Assagra de Almeida, Eduardo 

Cambi e Jairo Cruz Moreira, e editada pela Editora D’Plácido, em 2019.  
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Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/UNESP. Autor dos livros Elementos 
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planejada, orientada por planos, programas e projetos, pela via de um novo modelo de 

órgão de execução, a promotoria de projetos. 

 

ABSTRACT: The 1988 Constitution makes explicit a nation-wide Project aimed at 

establishing a substantive democracy. The Public Prosecutor’s Office is, in this project, a 

co-builder of democracy, acting in the justice system as a promoter of the strategic 

interests in the Brazilian society. So, it was endowed with institutional autonomy and new 

and extremely important functions and instruments capable of fulfilling its constitutional 

mission. Despite this new content, the Institution did not develop the necessary structural 

and cultural reforms in order to adapt to the new model, thus, facing, nowadays, a severe 

crisis of effectiviness and legitimacy. Institutional update is paramount. In line with the 

resolutive Public Prosecutor’s Office, it is recommended, among other measures, that 

instruments are adopted to guarantee the planned practice, guided by plans, programs and 

projects through a new execution model: the project district attorney. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição de 1988; Ministério Público resolutivo; prática 

sociotransformadora; atuação por planos, programas e projetos; promotoria de projetos. 

 

KEYWORDS: 1988 Constitution; resolutive Public Prosecutor’s Office; 

sociotransformative practice; practive by plans, programs and projects; Project district 

attorney. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Ministério Público delineado na Constituição de 1988 está em construção; 

construção essa interrompida em meados da década de 1990, quando, no debate interno, 

a pauta corporativista se sobrepôs à pauta institucional. Desse movimento corporativista-

regressista resultou uma crise institucional causadora da perda crescente de efetividade e 

legitimidade. Para se contrapor a esse estado de coisas, articulou-se em nível nacional, a 

partir do início da década de 2010, um movimento teórico-prático que se orienta na 

perspectiva daquilo que se convencionou chamar de Ministério Público resolutivo e que 

tem por objetivo contribuir na retomada do desenvolvimento da Instituição.  Esse 

movimento fortaleceu-se inicialmente como corrente teórica e, posteriormente, na sua 

atuação prática, recolocou os temas institucionais na ordem do dia, pautando o debate 
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nacional com um elenco de pontos capitais para o resgate da efetividade e legitimidade 

perdidas. Passou a influenciar decisões de instâncias superiores do Ministério Público 

brasileiro, especialmente o Conselho Nacional do Ministério Público, cujos atos mais 

recentes têm por escopo o fomento da atuação institucional resolutiva.3 

Na linha teórico-prática preconizada pela “corrente resolutista”, este estudo 

pretende confrontar o modelo de Ministério Público projetado na Constituição com o 

Ministério Público realmente existente, no sentido de apontar, por um lado, as 

contradições que decorrem desse confronto, e, por outro, apresentar uma das alternativas 

de resgate da efetividade e legitimidade, qual seja, a atuação por planos, programas e 

projetos, o que implica a compreensão da atividade essencial da Instituição – a prática 

sociotransformadora – e a institucionalização de um novo tipo de órgão de execução – a 

promotoria de projetos.   

 

2. O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO PLANO DO FORMALMENTE 

POSTO 

A Constituição de 1988 consubstancia projeto de nação que decorre (i) do 

conjunto de princípios, objetivos e direitos nela declarados, (ii) das diretrizes das políticas 

públicas estratégicas nela explicitados e (iii) do arcabouço institucional e dos 

instrumentos de ação nela definidos. O caráter finalista da Constituição aponta para a 

construção de uma democracia semidireta, econômica e social (democracia substantiva) 

mediante a cooperação do Estado e da sociedade, cabendo ao primeiro, como agente 

normativo e regulador da atividade econômica, cumprir as funções de fiscalização, 

                                                           
3 Nesse sentido: Carta de Brasília, subscrita pelo Corregedor-Nacional e pelos Corregedores-Gerais dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União, que trata da modernização da atividade extrajurisdicional e 

do fomento à atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro; Resolução CNMP nº 164, de 28 de março 

de 2017, que disciplina a expedição de recomendações; a Recomendação CNMP nº 54, de 28 de março 

de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público 

brasileiro; a Resolução CNMP nº 179, de 26 de julho de 2017, que disciplina a tomada do compromisso 

de ajustamento de conduta; Recomendação de Caráter Geral CN-CNMP nº 2, de 4 de julho de 2017, que 

estabelece diretrizes para a estruturação e a atuação das Escolas Institucionais; Resolução CNMP nº 181, 

de 7 de agosto de 2017, que dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal; 

Recomendação de Caráter Geral CN-CNMP nº 2, de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre parâmetros 

para a avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério 

Público pelas Corregedorias-Gerais.  
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incentivo e planejamento, e, como agente indutor da emancipação social, a 

implementação das políticas públicas materializadoras dos direitos fundamentais. 

A realização do objetivo estratégico final (a democracia substantiva) impõe a 

consecução de objetivos parciais a serem alcançados nos campos procedimental e 

material da democracia. No campo procedimental, a ação da sociedade e dos poderes 

públicos deve estar voltada à consolidação dos espaços, mecanismos e instrumentos de 

expressão direta (participação cidadã e controle social) e indireta (representação eleitoral) 

da soberania popular. No campo material, a atuação deve dirigir-se (i) à afirmação plena 

da vida e das liberdades, com a observância das garantias do devido processo legal 

substancial e processual;4 (ii) à construção da sociedade livre, justa e solidária; (iii) ao 

fomento do desenvolvimento nacional; (iv) à erradicação da pobreza e da marginalização; 

(v) à redução das desigualdades sociais e regionais; (vi) à promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.5  

Além de colocar com clareza o objetivo estratégico final e os objetivos parciais a 

serem alcançados, a Constituição também prevê os elementos necessários ao 

desenvolvimento da estratégia de construção da democracia substantiva. São eles: 

a) catálogo de direitos e garantias fundamentais (individuais, políticos, 

sociais, econômicos e culturais) com aplicabilidade imediata;6 

b) elenco das políticas públicas estratégicas e de suas diretrizes básicas; 7 

c) sistema de garantias de direitos individuais;8 

d) sistema de garantias de direitos sociais, econômicos e culturais, 

responsável pela implementação de políticas públicas estratégicas, seja (i) 

                                                           
4  Constituição, art. 5º, caput, e seus incisos. Sobre a visão genérica do devido processo legal, NERY 

JÚNIOR, Princípios do processo na Constituição Federal, p. 79-85. 
5  Constituição, art. 3º, caput, e seus incisos. Não se pode perder de vista, também, que a Constituição 

confere à ordem econômica a função de assegurar existência digna a todos (art. 170, caput), e à ordem 

social, o objetivo de garantir o bem-estar e a justiça sociais (art. 193). 
6 Constituição, arts. 5º e seus incisos e § 1º, 6º, 7º e seus incisos, 14 e seus incisos, 196, 205, 215, 217, 225, 

227, 230, 231 (trata-se de rol exemplificativo). 
7 Constituição, arts. 136 a 141, 144 a 191, 196 a 230. 
8 Constituição, art. 5º e seus incisos. 
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pela via ordinária governamental (Poderes Públicos com a cooperação da 

sociedade), seja (ii) pela via extraordinária da justicialização 

(compromisso de ajustamento de conduta, recomendação, ação civil 

pública, ação popular, mandado de injunção, processo coletivo etc.).9 

O Ministério Público, com novo perfil constitucional, insere-se no cenário 

nacional como co-responsável pela execução do projeto democrático e a ele está 

essencialmente integrado. 

Para promover os interesses estratégicos da sociedade brasileira10 no sistema de 

Justiça, que é o seu campo de atuação, o Ministério Público obteve autonomia 

institucional, novas e relevantes funções institucionais e instrumentos aptos ao exercício 

dessas funções. O cumprimento de sua missão institucional, nas quatro vertentes 

definidas no caput do art. 127 da Constituição, deve ser norteada pelo objetivo estratégico 

final e pelos objetivos parciais do projeto democrático. 

Na primeira vertente (defesa da ordem jurídica), a estratégia requer: 

 busca da efetividade das normas jurídicas de teor democrático que não são 

cumpridas ou são interpretadas de forma restritiva; 

 busca da concretização do direito emergente (ainda não positivado), cujo 

reconhecimento e aplicação contribuam para o avanço do processo de 

democratização.11 

Na segunda vertente (defesa do regime democrático), a estratégia exige atuação 

voltada: 

                                                           
9 Sobre essa temática e suas implicações constitucionais, GOULART. Ministério Público e políticas públicas, p. 

288-306. 
10  Expressão utilizada por VIANNA e BURGOS. Revolução processual do direito e democracia 

progressiva, p. 484. 

 

11 GOULART, Elementos para uma teoria geral do Ministério Público, p. 109-111. 
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 à garantia da integridade e da perenidade da pluralidade de instâncias e 

instrumentos da democracia semidireta; 

 ao zelo pelo regular e efetivo funcionamento dessas instâncias e 

instrumentos; 

 à garantia do pluralismo político em suas múltiplas formas de 

manifestação.12 

Na terceira vertente (defesa dos interesses sociais), a estratégia reclama o uso de 

instrumentos administrativos e processuais para: 

 a efetivação dos interesses e direitos transindividuais; 

 o controle e indução das políticas públicas.13  

Na quarta vertente (defesa dos interesses individuais indisponíveis), a estratégia 

demanda o uso dos instrumentos administrativos e processuais para: 

 a efetivação dos interesses e direitos socioindividuais14  relacionados às 

situações de opressão, de exploração, de exclusão, de alienação, de 

discriminação, de submissão ou de incapacidade vivenciadas por pessoa 

determinada.15 

Pode-se concluir que o projeto democrático definido na Constituição se expressa 

como vontade política transformadora, e o Ministério Público, no papel de co-construtor 

desse projeto, apresenta-se como agente dessa vontade (Figura 1). 

                                                           
12 Ibid., p. 111-114. 
13 Ibid., p. 114-116. 
14 Sobre direito socioindividual e sua titularidade dual complementar (indivíduo e sociedade), ver PAULA. 

Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional diferenciada, p. 25-26. 
15 Entende-se por opressão a sujeição imposta pela força ou autoridade, tirania, jugo; por exploração, o 

trabalho escravo, as más condições de trabalho, a não remuneração do tempo do trabalho assalariado 

excedente; por exclusão, a situação de privação intensa que afasta os indivíduos dos processos sociais 

(econômico, político e cultural); por alienação, a situação em que o indivíduo se afasta de sua real natureza, 

tornando-se estranho a si mesmo, alheio às atividades que exerce, aos resultados dessas atividades, à 

natureza e aos outros indivíduos; por discriminação, tratamento pior ou injusto dado a alguém por causa de 

características pessoais (intolerância e/ou preconceito motivado por origem, raça, cor, sexo, idade, trabalho, 

credo religioso ou convicções políticas); por submissão, a situação em que o indivíduo se coloca perante 

outrem em posição de subalternidade; por incapacidade, a inaptidão para o exercício pessoal e direto dos 

direitos civis.  
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3. O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO PLANO DO EXISTENTE 

Com base nos recentes estudos comparados sobre Ministério Público, verifica-se 

que o modelo brasileiro, definido na Constituição de 1988, é único, sem similar em 

experiências históricas do passado e do presente.16 É assim em razão do elevado grau de 

autonomia institucional17 e da abrangente missão constitucional18 da qual deriva extenso 

e exemplificativo rol de funções.19  

Pode-se dizer que a Constituição de 1988 apresentou até aqui o mais avançado 

delineamento desse novo modelo, mas não pode ser considerada o seu marco inaugural, 

tampouco o seu ponto final. O Ministério Público brasileiro contemporâneo é o resultado 

de lutas e conquistas de sucessivas gerações de promotores de justiça, que, ao menos 

desde a década de 1940, buscam a afirmação de uma instituição e carreira dotadas de 

estatura jurídico-política compatível com as responsabilidades inerentes ao exercício de 

sua função social.20 

Esse movimento ascensional potencializou-se com a edição, em 1981, da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, que prevê a legitimidade do Ministério Público para 

                                                           
16 Entre vários estudos sobre esse tema, podem-se destacar dois dos mais recentes: 1. DIAS e AZEVEDO, 

(coords.). O papel do Ministério Público: estudo comparado dos países latino-americanos; 2. Revista do 

Conselho Nacional do Ministério Público, nº 1, dedicada ao tema Modelos de Ministério Público. 
17 Constituição, art. 127, §§ 2º e 3º. 
18 Constituição, art. 127, caput. 
19 Constituição, art. 129, incs. I e IX. 
20  O primeiro grande passo foi dado pelo legislador constituinte de 1946 que, contemplando parte das 

demandas postas no I Congresso Nacional do Ministério Público (São Paulo, 1942), estabeleceu o ingresso 

na carreira por concurso público, a estabilidade do membro da Instituição após dois anos de exercício no 

cargo, a inamovibilidade e a criação do sistema de promoção de entrância a entrância nos Estados.    
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ajuizar ação de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente natural,21 e 

da primeira Lei Orgânica Nacional,22 que estabeleceu normas gerais sobre a organização 

do Ministério Público dos Estados, consagrando aspirações históricas, que, em 1988, 

foram constitucionalizadas.23 Logo depois, em 1985, foi aprovada a Lei da Ação Civil 

Pública, que ampliou o objeto da tutela jurisdicional dos interesses difusos para os danos 

causados ao consumidor e ao patrimônio cultural24 e conferiu ao Ministério Público o 

inquérito civil,25 procedimento apto à investigação de fatos relacionados à violação dos 

interesses transindividuais. 

Os avanços da Lei Orgânica Nacional de 1981 e da Lei da Ação Civil Pública 

foram incorporados, com aperfeiçoamento, na Constituição de 1988, que, além disso, 

ampliou o rol de funções institucionais e estabeleceu aos seus membros garantias típicas 

de agente político. Na nova ordem constitucional, o Ministério Público ganhou autonomia 

– condição necessária para o desempenho desembaraçado das funções estratégicas que o 

legislador constituinte originário lhe deferiu – e, a partir de então, passou a figurar como 

instituição-garante da nascente democracia social.26 

No imediato pós-constituinte foram aprovadas leis democratizantes, como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente27  e o Código de Defesa do Consumidor28 , que 

reforçaram esse modelo de Ministério Público. Além disso e no mesmo sentido, o 

conjunto de leis orgânicas, que, em âmbito nacional e dos Estados, organizou o Ministério 

Público brasileiro a partir de 1993. Dessa nova legislação advieram novos avanços, dos 

quais três merecem destaque. Em primeiro lugar, o instituto do compromisso de 

ajustamento de conduta,29  que representou uma revolução copernicana no sistema de 

                                                           
21 Lei nº 6.938, de 31 de agosto, de 1981, art. 14, § 1º. 
22 Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro de 1981. 
23 Assim: (i) o caráter permanente e a essencialidade da Instituição para o sistema de administração da 

Justiça (art. 1º); (ii) a defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade (art. 1º); (iii) a 

unidade, a indivisibilidade e a autonomia institucional, esta em suas três dimensões – funcional, 

administrativa e financeira – (arts. 2º e 4º); a independência funcional dos membros do Ministério Público 

(art. 16).  
24 Lei nº 7.347, de 24 julho de 1985, art. 1º, incs. I a III.  
25 Lei nº 7.347, de 24 julho de 1985, art. 8º, § 1º. 
26  O Ministério Público é regulado na Constituição da República na Seção I do Capítulo IV (Funções 

Essenciais à Justiça) do Título IV (Da Organização dos Poderes), arts. 127 a 130-A.   
27 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
28 Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
29 O compromisso de ajustamento de conduta foi incluído na Lei da Ação Civil Pública por força do art. 

113 das disposições finais do Código de Defesa do Consumidor. 
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justiça ao possibilitar a resolução extrajudicial de conflitos. 30  Em segundo lugar, a 

previsão das promotorias de justiça como órgãos de gestão e de implementação local da 

política institucional. 31  Em terceiro lugar, a criação das escolas institucionais como 

centros de formação de quadros e de produção e difusão do conhecimento necessário à 

qualificação do trabalho dos órgãos de execução.32 

Esse novo conteúdo, fruto de conquistas históricas, passou a conviver 

contraditoriamente com antigas formas de estruturação institucional e a velha 

mentalidade formalista e juridicista moldada nos anacrônicos cursos de Direito. A partir 

de meados da década de 1990, a pauta corporativista se sobrepôs à pauta institucional, 

causando o arrefecimento dos debates internos e das lutas pelo aperfeiçoamento da nova 

Instituição que emergiu da Constituição de 1988.33 

Em nível macroscópico, nada se fez no sentido de adequar-se a organização 

espacial do Ministério Público ao caráter multidimensional dos conflitos de massa, das 

políticas públicas e da criminalidade organizada e difusa. Ainda prevalece a organização 

em escala única, por comarca, fator de baixa efetividade. A ideia das promotorias de 

justiça como órgãos voltados à implementação local/regional de uma política institucional 

baseada em planos e programas de atuação também não vingou, pois prepondera, ao 

arrepio da lei, a atuação individualizada, aleatória e burocratizada dos membros do 

Ministério Público, razão da fraca operabilidade dos órgãos de execução. A divisão 

técnica do trabalho nos órgãos de execução ainda é realizada com base em critérios 

anacrônicos, que não levam em consideração a busca de eficiência e eficácia, mas sim a 

conveniência pessoal dos agentes. As escolas institucionais carecem de estruturação, a 

autonomia pedagógica e a gerencial não são levadas em conta e a escolha dos seus 

dirigentes atendem mais aos interesses da pequena política do que à preocupação com a 

                                                           
30 GOULART. Ministério Público e políticas públicas, p. 296-299. 
31 Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, arts. 23 e 24. Sobre esse tema, FERRAZ e GUIMARÃES 

JÚNIOR. A necessária elaboração de uma nova doutrina de Ministério Público, compatível com seu atual 

perfil constitucional, p. 31. GOULART. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público, p. 158-

159. 
32  GOULART. Órgãos de execução, escolas institucionais e corregedorias na dinâmica do Ministério 

Público, p. 30-49.  
33  Outro efeito perverso da hegemonia corporativista foi a quebra da comunicação intergeracional. As 

gerações de membros do Ministério Público que se sucederam da década de 1940 a meados dos anos 1990 

pautaram, como prioritários, os temas relativos à afirmação da Instituição no cenário nacional e cuidaram 

de transmitir, uma a outra, as experiências de luta e conquistas como algo necessário ao fortalecimento de 

uma cultura interna voltada ao permanente aperfeiçoamento institucional. 
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realização dos seus fins. A Instituição não se abriu para a sociedade, como seria de se 

esperar em tempos de democratização do país; pelo contrário, com a hegemonia 

corporativista, vem se afastando dela. Internamente, não se aprimoraram os mecanismos 

de democratização e as decisões são tomadas por órgãos de Administração dominados 

pela representação do estamento superior, qual seja, a minoria de membros que atua 

perante os tribunais. Esses são alguns dos problemas que resultam da contradição acima 

apontada; contradição que se expressa socialmente como crise de efetividade e de 

legitimidade (Figura 2).34 

 

 

Portanto, não é difícil chegar-se à conclusão de que, em razão de uma série de 

carências que decorrem de uma crise interna que se “cronifica” e de uma crise social que 

não se debela, o desempenho do Ministério Público realmente existente é, numa 

perspectiva macro, insatisfatório.35 Pela sua prática, a Instituição não está incidindo na 

realidade ao ponto de contribuir decisivamente, como seria o esperado, para a 

transformação social.  

                                                           
34 De meados da década de 1990 aos dias atuais, o único avanço notável se deu com a criação do Conselho 

Nacional do Ministério Público pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
35  O país convive permanentemente com o aumento da violência, da criminalidade, da degradação 

ambiental, da exclusão social e de tantas outras mazelas. É evidente que a solução dessas questões não 

passa exclusivamente pela atuação do Ministério Público, mas a Instituição não tem dado respostas à altura 

de sua missão e dos instrumentos de que dispõe.   
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Se a macroanálise do Ministério Público nos coloca numa posição pessimista, a 

análise de exitosas experiências pontuais e/ou temáticas, sejam elas fruto da iniciativa 

individual ou grupal de membros,36 aponta para a possibilidade de a Instituição postar-se 

no patamar a que foi constitucionalmente alçada. Essas experiências, ainda de impacto 

social e territorial restrito, revelam potencialidades positivas que, se trabalhadas no nível 

de macropolíticas institucionais e somadas às reformas abaixo indicadas, poderão reverter 

o atual quadro crítico. 

 

4. (RE)CONHECIMENTO E INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO RESOLUTIVO 

A superação da crise do Ministério Público brasileiro pressupõe a realização de 

autocrítica sincera. Isso implica: (i) (re)conhecimento da Instituição, balizado pelo que 

lhe foi projetado na Constituição de 1988; (ii) promoção de inovações que permitam 

atualização institucional e aceleração do processo de aproximação do real ao projetado. 

4.1 (Re)conhecimento 

(Re)conhecer o Ministério Público significa, em primeiro lugar, compreender a 

forma de sua inserção na dinâmica social, ou seja, entender sua função (promover os 

interesses estratégicos da sociedade brasileira no âmbito do sistema de Justiça). Nesse 

campo, perquire-se a capacidade institucional de cumprir objetivos e metas 

preestabelecidos para a efetivação de sua finalidade (eficácia). Significa, em segundo 

lugar, compreender a Instituição na sua dinâmica interna, isto é, nas inter-relações dos 

órgãos que compõem a sua estrutura. Nesse campo, indaga-se da racionalidade na 

                                                           
36 Essas experiências são inúmeras. Citaremos, a título de exemplificação, apenas algumas: (i) intervenção 

em conflitos agrários, pelas Promotorias Agrárias, nos Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Acre e Pará; 

(ii) a defesa do direito à educação, pelas Promotorias da Educação, no Estado do Rio de Janeiro; (iii) a 

defesa dos direitos elementares da cidadania nas periferias urbanas, pelas “Promotorias da Comunidade” 

das comarcas de Curitiba-PR, Goiânia-GO e São Paulo-SP; (iv) a tutela ambiental resolutiva, pelas 

Promotorias Regionais do Estado da Bahia; (v) a implementação dos direitos dos vulneráveis pelos projetos 

sociais das Promotorias de Justiça do Estado de Minas Gerais; (vi) o combate à poluição provocada pela 

queima da palha da cana-de-açúcar e à exploração do trabalho infanto-juvenil no corte da cana-de-açúcar 

pela atuação integrada de  Promotorias de Justiça do interior do Estado de São Paulo; (vii) a ressocialização 

de presos estimulada por atuação resolutiva e humanística da Promotoria de Justiça de Execuções Criminais 

da comarca de Londrina-PR. 
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distribuição de competências e no uso de recursos, instrumentos e métodos que garantam 

aquilo que se pretende realizar (eficiência) (Figura 3). 

 

O processo de (re)conhecimento deve desenvolver-se a partir da tensão provocada 

pelo confronto da revelação do que a Instituição é com aquilo que ela pode ser, na forma 

como projetada pelo legislador constituinte. Esse método, fundado na “análise do 

existente a partir da realização do novo”,37  permite a apuração dos problemas reais 

(obstáculos à transformação) e a identificação das oportunidades de mudança 

(potencialidades positivas), abrindo caminho seguro para a implementação de inovações. 

Nesse sentido, mostram-se necessárias, em primeira aproximação: 

 a identificação do objetivo estratégico e da missão institucional; 

 a caracterização da atividade essencial do Ministério Público como prática 

sociotransformadora; 

 a atualização conceitual dos princípios institucionais; 

                                                           
37 NOBRE. A teoria crítica, p. 10. 
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 a compreensão da dinâmica institucional.  

4.2 Inovação 

O arcabouço jurídico-político-institucional do Ministério Público, assim como 

definido na Constituição da República, atende às exigências da sociedade brasileira 

contemporânea e urge a sua concretização, uma vez que, desde meados da década de 

1990, a Instituição vive em crise marcada por contradições que emperram o seu 

desenvolvimento. Não é o caso de se pensar em um novo modelo de Ministério Público, 

mas o de afirmar o existente. A concretização do modelo constitucional e as mudanças 

sociais ocorridas nas últimas três décadas impõem, todavia, a implementação de 

inovações atualizadoras de estruturas, concepções teóricas, métodos e instrumentos, para 

que a Instituição se vivifique e não corra o risco de fossilizar-se. As inovações devem dar-

se nos planos político, estrutural e cultural, conforme elenco exemplificativo da Figura 

4. 
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5. MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO: DOIS PONTOS EM DESTAQUE 

O que se denomina aqui de Ministério Público resolutivo nada mais é do que o 

modelo de Ministério Público projetado na Constituição de 1988, expressão formal mais 

avançada das concepções teóricas até então elaboradas e das lutas acumuladas desde a 

década de 1940. Enfim, trata-se do novo paradigma cuja elaboração teórica e implicações 

práticas estão em permanente movimento. Nesta exposição, dois pontos merecem 

destaque: (i) no campo do (re)conhecimento, a prática sociotransformadora como 

mediação interpretativa central, uma vez que se trata da atividade essencial do Ministério 

Público contemporâneo; (ii) no campo da inovação, a promotoria de projetos como forma 

de atuação dos órgãos de execução do Ministério Público por planos, programas e 

projetos.  

5.1 A prática sociotransformadora como atividade essencial do Ministério 

Público 

Como agente da vontade política transformadora, o Ministério Público cumpre a 

sua missão por meio de atividade prática que deve incidir na realidade social e modificá-

la para melhor (transformá-la). Essa atividade prática tem por objeto a realidade social, 

como fim a transformação dessa realidade e como resultado esperado a concretização de 

direitos que deem substancialidade à nova ordem social. Trata-se de prática 

sociotransformadora (Figura 5). 
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Por estar vinculada ao projeto democrático da Constituição e voltada ao alcance 

de objetivos estratégicos, a atividade do Ministério Público, como prática 

sociotransformadora, é uma atividade teleológica, que deve ser orientada por planos, 

programas e projetos institucionais, e avaliada pelo seu grau de efetividade.38 

A atividade do Ministério Público, como prática sociotransformadora, também é 

uma atividade cognoscitiva, visto que o seu adequado exercício pressupõe, por um lado, 

a produção de conhecimento sobre a realidade social na qual se pretende intervir (a 

realidade presente) e, por outro, a produção de conhecimento, que possibilite o 

desenvolvimento de inovações atualizadoras, ou seja, de meios e instrumentos 

necessários à intervenção transformadora. Todo esse conhecimento deve ser apropriado e 

aplicado pelos agentes políticos e administrativos, visto que a efetividade da atuação 

depende (i) da compreensão, por esses agentes, da prática sociotransformadora e (ii) da 

postura que tomam diante dos casos que lhe são postos. 39 

Na dinâmica institucional, a prática sociotransformadora, como atividade 

essencial do Ministério Público, cabe aos órgãos de execução. Por isso, esses órgãos são 

                                                           
38  Número significativo das Leis Orgânicas Estaduais passou a contemplar mecanismos de gestão 

estratégica, inclusive com a previsão da atuação orientada por planos e programas de atuação, destacando-

se, nesse sentido, as Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos de Goiás (Lei Complementar nº 25/98) e do 

Acre (Lei Complementar nº 291/2014). Também merecem destaque, nesse tema, as diretivas constantes da 

Recomendação CNMP nº 54/2017, art. 3º, incs. II a IV e da Carta de Brasília, Diretriz Estruturante 1, alíneas 

b a e, k, n. 
39 Nessa perspectiva,  a postura prática dos agentes do Ministério Público deve ser reflexiva, proativa e 

resolutiva. Entende-se por postura reflexiva aquela que demanda conhecimento prévio da problemática 

sobre a qual deve atuar o Ministério Público. Isso implica: (i) contato permanente com os produtores do 

conhecimento (comunidade científica); (ii) realização periódica de audiências públicas e de outras formas 

de escuta das demandas sociais; (iii) realização de visitas aos espaços de intervenção, objetivando a 

constatação direta da realidade; (iv) monitoramento e avaliação periódica das políticas públicas, dos 

programas e dos serviços, contando, para essa atividade, com o apoio de equipes técnicas próprias ou de 

agências de produção de pesquisas, análises e estatísticas socioeconômicas; (v) estabelecimento da política 

institucional baseada em planos e programas de atuação que contemplem prioridades democraticamente 

eleitas, objetivos e metas. A postura proativa diz respeito às intervenções antecipatórias de situação de 

crise, exigindo dos agentes políticos: (i)  clareza sobre o desenvolvimento das disputas que se travam na 

sociedade em torno dos objetos de intervenção do Ministério Público; (ii) capacidade de articulação 

política, sobretudo no que tange à formação de alianças e identificação de adversários; (iii) autoridade para 

mediar demandas sociais (capacidade para o exercício de liderança); (iv) capacidade de diálogo; (v) senso 

de oportunidade para o desencadeamento das intervenções. A postura resolutiva refere-se à preocupação 

com ganhos de efetividade na atuação institucional. Isso requer: (i) pesquisa exaustiva dos fatos, em suas 

múltiplas dimensões e em sede procedimental, como base para a intervenção qualificada; (ii) uso de 

instrumentos adequados; (iii) escolha correta das arenas de negociação; (iv) construção de consenso 

emancipador como objetivo imediato; (v) excepcionalidade do recurso à judicialização nos casos em que 

essa via não é obrigatória. 
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considerados centrais e subordinantes. Centrais, porque responsáveis diretos pela 

atividade essencial (prática sociotransformadora). Subordinantes, porque são a razão de 

ser dos órgãos de administração e auxiliares. Estes existem e se justificam no todo 

institucional como potencializadores do desempenho dos órgãos de execução (Figura 6). 

 

 

 

 

Para dar efetividade à prática sociotransformadora e cumprir a estratégia 

institucional, os órgãos de execução desenvolvem duas atividades típicas: (i) a atividade 

sociomediadora40 e (ii) a atividade processual.41 Pela primeira, os órgãos de execução 

intervêm diretamente na realidade social para promover consensos emancipadores,42 

utilizando para isso, instrumentos próprios, como o inquérito civil, o compromisso de 

ajustamento de conduta e a recomendação. Pela segunda, provocam a instauração dos 

processos judiciais ou neles intervêm para fomentar decisões justas,43 mediante o manejo 

                                                           
40 Na doutrina tradicional, essa atividade é denominada extrajudicial ou extraprocessual. A denominação 

que aqui se propõe explica com maior precisão a natureza da atividade. Ela é sociomediadora, porque (i) 

implica intervenção direta na sociedade; (ii) por meio dela, o Ministério Público faz a mediação entre a 

ordem social existente e a ordem social projetada, no sentido da realização prática do projeto, da superação 

da velha ordem pela afirmação da nova.   
41  Aqui prefere-se a expressão atividade processual, porque se trata de atividade própria do Ministério 

Público (portanto, ministerial e não judicial) que se dá no âmbito do processo judicial. 
42  Por consenso emancipador entende-se a forma acordada de superação de conflitos sociais que (i) 

consolida interesses e direitos formalmente reconhecidos, mas não efetivados; ou (ii) concretiza interesses 

e direitos emergentes, ainda não positivados, que podem promover o avanço substantivo do processo de 

democratização. 
43 Por decisão justa entende-se o provimento jurisdicional de mérito que atinja os mesmos objetivos do 

consenso emancipador, retro, nota de rodapé 41.  
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de instrumentos adequados como as ações penais e civis, as manifestações intermediárias 

e de mérito, os recursos (Figura 7).  

 

 

4.2 Promotoria de Projetos: a atuação institucional orientada por planos, 

programas e projetos 

A missão institucional do Ministério Público tem uma razão prático-política, qual 

seja, dar concretude à democracia substantiva. Ela impõe à Instituição um agir profundo, 

dirigido à realização do objetivo estratégico. Consequentemente, as atividades que dela 

decorrem não devem esgotar-se na realização descomprometida e aleatória das 

incumbências. Isso implica planejamento, ou seja, atuação orientada por planos, 

programas e projetos. 

No que diz respeito à atividade finalística do Ministério Público exercida pelos 

órgãos de execução (a prática sociotransformadora), o planejamento se expressa em cinco 

tipos de instrumentos básicos de gestão estratégica: o Plano Geral de Atuação, o Programa 

de Atuação, o Programa de Atuação Integrada, o Projeto Executivo e o Projeto Social. 

I – O Plano Geral de Atuação (PGA) é o instrumento de gestão estratégica do 

Ministério Público que define, na forma de objetivos e metas a serem alcançados em 

determinado período, as prioridades institucionais de atividade finalística norteadoras da 

atuação do conjunto dos órgãos de execução que integram a Instituição. 



18 

 

O processo de elaboração do PGA, coordenado pelo órgão auxiliar da área de 

planejamento vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, deve observar roteiro de 

trabalho dividido em seis etapas: (i) identificação de problemas; (ii) formação da agenda 

institucional; (iii) formulação de alternativas de atuação; (iv) tomada de decisão; (v) 

implementação; (vi) avaliação. 

O PGA deve ser construído democraticamente. A fase de elaboração requer rito 

que preveja a realização de audiências públicas, reuniões e consultas, garantindo-se 

nesses atos a participação de lideranças dos movimentos e organizações sociais, de 

gestores públicos dos entes administrativos que mantêm interface com o Ministério 

Público e de representantes da comunidade científica que produzem conhecimento nas 

áreas de interesse institucional. A participação dos agentes externos é indispensável nas 

etapas de identificação de problemas e de formulação de alternativas de atuação. A 

participação efetiva dos agentes políticos e administrativos que compõem os quadros da 

Instituição é indispensável em todas as etapas dessa fase. A fase de implementação, por 

sua vez, demanda monitoramento pelo órgão auxiliar de planejamento da Instituição, bem 

como acompanhamento, em reuniões periódicas para tal fim, pela comissão composta por 

representantes dos movimentos e organizações sociais escolhidos nas audiências públicas 

e por membros da comunidade científica indicados pelas instituições consultadas. 

Na estrutura formal, o PGA deve conter capítulos temáticos referentes ao conjunto 

das atribuições do Ministério Público, com os respectivos objetivos e metas. 

 

II – O Programa de Atuação (PA) é o instrumento de gestão estratégica dos órgãos 

de execução do Ministério Público que define, nas respectivas bases espaciais e na forma 

de objetivos e metas a serem alcançados em determinado período, as prioridades da 

atividade finalística norteadoras de sua atuação. 

O processo de elaboração do PA é semelhante ao do PGA. A coordenação-geral 

cabe ao agente político responsável pela secretaria-executiva do órgão de execução. O 

roteiro de trabalho também se dá em seis etapas: (i) identificação dos problemas locais 

e/ou regionais; (ii) formação da agenda do órgão de execução; (iii) formulação de 

alternativas de atuação; (iv) tomada de decisão; (v) implementação; (vi) avaliação. 

O PA tem como patamar mínimo os objetivos e metas estabelecidos no PGA, 

podendo abranger outros objetivos e metas, de acordo com a realidade e as 

especificidades locais e regionais. O PA deve reproduzir em nível local ou regional os 
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procedimentos democráticos que norteiam a elaboração do PGA: discussões, audiências 

e consultas que, no âmbito externo, o órgão de execução faz com os movimentos e 

organizações sociais, gestores públicos e comunidade científica, e, no âmbito interno, 

com o conjunto de agentes políticos e administrativos que compõem os quadros do órgão 

de execução. A implementação do PA deve ser monitorada por integrante do órgão de 

execução destacado para tal fim e acompanhada por comissão de representantes dos 

movimentos e organizações sociais escolhidos nas audiências públicas e de membros da 

comunidade científica indicados pelas instituições consultadas. 

No aspecto formal, o PA também se assemelha ao PGA, pois deve conter capítulos 

temáticos, cada um deles com o respectivo conjunto de objetivos e metas referentes às 

prioridades estabelecidas para as atribuições específicas do órgão execução. 

 

III – O Programa de Atuação Integrada (PAI) é a modalidade de PA que prevê o 

trabalho combinado e em cooperação de mais de um órgão de execução.  

 

IV – O Projeto Executivo (PE) é o instrumento pelo qual o órgão de execução 

desenvolve e concretiza o PA. O PE deve conter: 

 justificativa – exposição das razões que demonstram o cabimento da 

intervenção do Ministério Público, pelo órgão de execução, no 

enfrentamento dos problemas relacionados ao objeto do projeto; 

 designação de coordenadores – para o monitoramento dos procedimentos 

instaurados no curso de cada projeto, deverá ser escolhido um 

coordenador-geral, preferencialmente um agente político dos quadros do 

órgão de execução, e um coordenador-adjunto, integrante dos quadros de 

agentes administrativos do mesmo órgão; 

 indicação dos interlocutores estratégicos – pessoas e instituições que 

podem cooperar com o Ministério Público para o sucesso das ações 

desenvolvidas no curso do projeto; 

 considerações metodológicas – explicitação da estratégia a ser 

desenvolvida no curso do projeto, com a determinação das fases, 

procedimentos e instrumentos a serem utilizados; 
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 quadro estratégico – descrição esquemática das ações práticas que 

decorrem de cada objetivo e respectivas metas, com a determinação, para 

cada ação, dos responsáveis e do prazo de execução; 

 forma de controle do projeto – definição de procedimentos que viabilizem 

o monitoramento da execução do projeto pelo agente do órgão de execução 

designado para tal finalidade (controle interno) e pela comissão de 

representantes dos movimentos e organizações sociais e da comunidade 

científica (controle externo);  

 procedimento para revisão de metas, ações e prazos – previsão de atos e 

mecanismos formais que flexibilizem a execução do projeto, 

possibilitando a revisão de metas, ações e prazos, dado o caráter dinâmico 

e mutante da realidade na qual se intervém; 

 forma de avaliação de resultados – definição de procedimento e método 

de avaliação do projeto pelo órgão de execução (autoavaliação), sem 

prejuízo da atuação da Corregedoria-Geral do Ministério Público para o 

mesmo fim.      

O desenvolvimento do PE se dá por meio da instauração de procedimentos 

administrativos, observadas três fases: (i) instrutória, (ii) analítica e (iii) decisória. Na 

primeira fase, devem ser aprofundadas as pesquisas sobre o objeto do procedimento, ou 

seja, sobre a temática-problema que diga respeito a cada objetivo ou grupo de objetivos 

e respectivas metas. A pesquisa compreende, entre outras providências, a coleta de dados, 

o levantamento de documentação, a consulta de especialistas, a oitiva de interessados, a 

promoção de debates em reuniões e audiências públicas. Na segunda fase, faz-se a análise 

do conjunto de informações obtidas e dos diagnósticos apresentados para verificar-se a 

dimensão dos problemas anunciados. Passa-se, em seguida, para a terceira fase, na qual 

o órgão de execução define a estratégia de atuação. Deve ser priorizada a forma direta e 

negociada de solução de problemas (atividade sociomediadora), instaurando-se inquérito 

civil para formalização de compromisso de ajustamento de conduta ou para expedição de 

recomendação. Esgotada sem sucesso a via político-administrativa ou na impossibilidade 

legal do seu uso, parte-se para a judicialização do caso (Figura 8). 
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V – O Projeto Social (PS) é o instrumento pelo qual o órgão de execução, em 

cooperação com movimentos e organizações sociais, comunidade científica, agentes 

econômicos e gestores públicos, estabelece conjunto de ações coordenadas para enfrentar 

e solucionar problemas públicos de determinada localidade ou região. 

O PS pode ou não estar vinculado ao PA. Uma vez vinculado, passa a integrá-lo e 

deve ser presidido pelo agente político do Ministério Público em exercício no órgão de 

execução responsável pela sua implementação. A estrutura do PS deve ser semelhante ao 

do PE.44 

 

 

 

 

                                                           
44 O tema dos projetos sociais foi desenvolvido com rigor teórico e ilustração prática por LIMA, Projetos 

sociais – novos instrumentos de atuação do Ministério Público, p. 463-490.  



22 

 

5. CONCLUSÃO: A ATUAÇÃO POR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

COMO CONTRIBUTO PARA O RESGATE DA EFETIVIDADE E DA 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

O planejamento da atuação institucional contribui para o resgate da efetividade e 

da legitimidade do Ministério Público. O Plano Geral de Atuação e os Programas de 

Atuação construídos democraticamente incorporam, por meio da eleição de prioridades 

em processo participativo, as demandas reais e relevantes da sociedade no campo das 

políticas públicas sociais e de segurança pública, bem como garantem a participação 

cidadã na elaboração da política institucional e o engajamento dos agentes políticos e 

administrativos no cumprimento da missão institucional. Os Projetos Executivos e os 

Projetos Sociais dão racionalidade às atividades desenvolvidas pelos órgãos de execução, 

concorrendo, nesse sentido, para os ganhos de eficiência e eficácia, do mesmo modo que 

permitem, pelos mecanismos de monitoramento e avaliação, o controle interno de 

efetividade e o controle social das atividades institucionais (Figura 9). 
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O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da normativa mencionada45 

e da ação da Corregedoria Nacional, está estimulando a atuação planejada e a mudança 

de cultura necessárias à atualização institucional, na linha resolutiva. Urge que os 

Ministérios Públicos dos Estados, pelos órgãos de administração superior, também tomem 

iniciativas nesse sentido. Passo importante seria a transformação das promotorias de 

justiça tradicionais, ainda movidas pelas práticas aleatórias, reiterativas e burocratizadas, 

em promotorias de justiça de projetos.  
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