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1. Ministério Público brasileiro: contradições, crise e superação de crise 

Os processos do ciclo de vida das instituições públicas podem ser comparados 

aos dos seres humanos: ambos são marcados por sucessivos períodos de estabilidade e 

crise. O desenvolvimento institucional – assim como o amadurecimento pessoal – 

somente se dá com a superação dos estágios críticos. Na estabilidade, a crise é gestada, 

permanece latente por determinado tempo e depois emerge. Com sua superação, a 

instituição se renova, atualiza-se, passa por novo período de estabilidade que, na 

sequência, é perturbado por nova crise. 

                                                 
1 Texto originalmente publicado como capítulo de livro na obra coletiva Ministério Público: pensamento 

crítico e práticas transformadoras, Editora D’Plácido, 2016. 
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As situações de crise são inerentes ao ciclo vital. As pessoas e as instituições 

devem estar preparadas para enfrentá-las. Por isso, a crise, em si, não é  problema. O 

que constitui problema é a permanência, por longo tempo, na situação crítica. O 

problema é não encontrar saídas tempestivas para essa situação. 

A pessoa que não consegue superar as crises existenciais passa a apresentar 

quadro neurótico que impede o seu amadurecimento. A instituição que permanece por 

longo tempo na situação crítica não se desenvolve, anacroniza-se, não acompanha o 

movimento da sociedade, deixa de cumprir sua missão, perde sentido e o 

reconhecimento social, deslegitima-se. 

O risco da deslegitimação institucional pela “cronificação” de situações críticas 

aumentou significativamente na sociedade contemporânea, marcada pela aceleração do 

tempo e da dinâmica social. Os períodos de estabilidade são cada vez menores e as 

crises emergem com maior frequência. No Brasil, esse risco potencializa-se, pois a 

aristocracia burocrática insiste em manter-se distante da realidade, pautando-se quase 

que exclusivamente por interesses corporativistas divorciados da vontade geral. O 

patrimonialismo ainda é traço distintivo do serviço público em nosso país e, como praga 

secular, continua a afrontar princípios republicanos e democráticos pactuados e não 

efetivados desde 1889. 

A Constituição de 1988 é um dos grandes marcos históricos representativos de 

superação de crises institucionais. Com ela, retomou-se o processo democrático 

interrompido com o golpe de abril de 1964. A sociedade recuperou o ambiente de 

liberdade e as suas organizações e movimentos passaram a desencadear de forma 

desembaraçada a luta pela afirmação dos direitos. As instituições políticas voltaram a 

cumprir, numa relação equilibrada, o papel que lhes cabe numa república democrática. 

O Ministério Público, com original identidade, assumiu o papel de promover os 

interesses estratégicos da sociedade brasileira. Iniciou-se um novo período de 

estabilidade. 
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Com novo conteúdo, o Ministério Público firma-se, no cenário nacional, como 

instituição essencial à construção da nova ordem social projetada no Pacto de 1988. 

Desse novo conteúdo, pode-se destacar: a autonomia institucional, o acréscimo de 

relevantes atribuições (a defesa do regime democrático e de uma gama ilimitada de 

interesses sociais) e a aquisição de instrumentos procedimentais e processuais 

adequados ao exercício de suas funções (inquérito civil, compromisso de ajustamento de 

conduta, recomendação, ação civil pública).   

Esse novo conteúdo convive contraditoriamente com antigas formas de 

estruturação institucional como, por exemplo, a organização espacial em escala única de 

comarca e com a cultura formalista e juridicista do antigo agente processual, para o qual 

bastava o conhecimento da dogmática jurídica para o desempenho de suas funções.  

Nos anos imediatamente seguintes à promulgação da Constituição, essas 

contradições não se manifestaram como problema, pois a atuação da Instituição atendeu 

às demandas iniciais de uma sociedade que dava os primeiros passos no processo de 

construção do regime democrático. Neste momento, ao entrarmos na segunda década do 

século XXI, essas contradições emergem como problema a ser superado, pois a cultura e 

as formas estruturais anacrônicas inibem o pleno desenvolvimento do Ministério 

Público e colocam em risco a efetividade de seu trabalho. Instala-se uma nova situação 

de crise, que exige dos membros da Instituição e principalmente de seus dirigentes a 

capacidade de superá-la, mediante a análise percuciente dos problemas, a realização do 

diagnóstico correto e a aplicação do remédio adequado. 
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A primeira aproximação com essa problemática permite verificar que a 

superação da crise e a consequente atualização institucional passam: 

 no plano estrutural, pela reorganização espacial e administrativa do 

Ministério Público, bem como da carreira de seus agentes políticos e 

administrativos; 

 no plano político, pelo aprofundamento da democratização interna, 

com o alargamento da participação da primeira instância nos 

processos de deliberação, como também pela criação de mecanismos 

que possibilitem diálogo e interação permanentes com as 

organizações e movimentos sociais; 

 no plano cultural, pela elaboração da nova teoria de Ministério 

Público e pela inovação dos processos de formação e capacitação de 

seus quadros (agentes políticos e administrativos). 

 

 

 

 

 

Neste artigo, pretende-se enfrentar a questão da reorganização espacial do 

Ministério Público como uma das medidas estruturais necessárias à superação da crise 

institucional. Elegeu-se esse tema porque ele se coloca, no conjunto das reformas, como 

base e eixo norteador da atualização institucional, ou seja, trata-se da mudança que 

poderá desencadear outras mudanças. 
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2. Nova organização espacial do Ministério Público: a reforma demandada 

A reorganização espacial do Ministério Público, tratada de modo geral pelo 

termo “regionalização”, já foi objeto de pesquisas internas. É o caso, aqui, de se destacar 

duas delas. 

Em 2006, o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais 

de Justiça (CNPG) e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

(CONAMP) produziram alentado diagnóstico sobre os Ministérios Públicos estaduais, 

enfrentando larga temática, inclusive a “regionalização”. Dos Promotores de Justiça 

consultados, 82,7% mostraram-se favoráveis à implantação de Promotorias Regionais; 

dos Procuradores de Justiça, 71,5% (tabela 1).2 

 

 

DIAGNÓSTICO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS 

 Implantação de Promotorias de Justiça Regionais 

Agentes políticos consultados Favoráveis 

Promotores de Justiça 82,7% 

Procuradores de Justiça 71,5% 

 

 

Em 2012, o Ministério Público de São Paulo, pelo Núcleo de Políticas Públicas, 

promoveu ampla consulta objetivando definir prioridades para o Plano Geral de Atuação 

de 2013. Além dos assuntos relacionados às atribuições típicas dos órgãos de execução, 

os consultados também abordaram, com acentuado interesse, temas relacionados ao 

                                                 
2 Diagnóstico Ministério Público dos Estados. Ministério da Justiça: 2006, p. 116. 

Tabela 1 - Distribuição da porcentagem de aprovação das Promotorias de 

Justiça Regionais pelos agentes políticos dos Ministérios Públicos estaduais 

 

Fonte: Ministério da Justiça – Diagnóstico Ministério Público dos Estados 
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desenvolvimento institucional. Nesse campo, o subtema “regionalização” apareceu 

como o mais indicado pelos consultados (tabela 2).3  

 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 Porcentagem das reuniões nas quais os subtemas foram apontados 

Subtemas indicados 

 

Subtemas indicados 

1º Regionalização 12% 

7º 

Atuação interinstitucional 

PJ Criminal 

Princípio da obrigatoriedade 

Unificação de entendimento 

 

3% 2º Especialização 11% 

3º Apoio técnico 10% 

4º Atuação integrada 

Estrutura do MP 

9% 

8º 

Indicadores de produtividade 

Priorização 

Racionalização no cível 

Aperfeiçoamento no SIS 

Processo legistativo – 
atuação do MP 

2% 

5º 
Plano Geral de Atuação 

Reorganização das PJs 

7% 

6º 
Aperfeiçoamento funcional 

dos Promotores de Justiça 
6% 

 

Os resultados das pesquisas acima indicadas revelam que a reorganização 

espacial dos Ministérios Públicos estaduais é assunto que se coloca como prioridade no 

processo de atualização institucional. 

3. A comarca como escala única de organização espacial e suas patologias 

A atual organização espacial dos Ministérios Públicos estaduais está estabelecida 

em escala única: a comarca. Tal organização mostra-se inadequada para o 

desenvolvimento da atuação institucional, especialmente nos campos da tutela coletiva, 

da fiscalização e indução de políticas públicas e do combate ao crime organizado. Esse 

                                                 
3 Relatório final da I Conferência Estadual do Ministério Público – Plano Geral de Atuação 2013. 

Ministério Público do Estado de São Paulo: 2012,  p. 7. 

Tabela 2 – Temas institucionais priorizados pelos agentes políticos do Ministério Público de São Paulo 

durante a elaboração do PGA 2013 

 

Fonte: NPP-MPSP - Relatório final da I Conferência Estadual – PGA 2013 
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anacronismo leva ao agravamento de problemas já exaustivamente analisados por 

aqueles que se debruçaram sobre o tema.4 Entre os problemas levantados, destacam-se: 

 cumulatividade e generalismo – as atribuições do Promotor de 

Justiça nas comarcas são cumulativas, o que o obriga a intervir em 

processos, procedimentos e inquéritos de todas as áreas de atuação; a 

participar de um grande número de audiências judiciais; a atender ao 

público para todos os tipos de questões. Tais circunstâncias impedem 

(i) a organização racional do tempo para a dedicação devida a cada 

tipo de assunto, (ii) a especialização e (iii) a busca do conhecimento 

minimamente necessário sobre as matérias de maior complexidade; 

 isolacionismo e fragmentação institucional – a atuação do Promotor 

de Justiça é pautada pela atuação isolada, nos estreitos limites da 

comarca, independentemente da dimensão do problema que lhe é 

posto. Essa circunstância (i) impede a visão das questões em sua 

totalidade, (ii) estimula o individualismo/voluntarismo de diminuta 

eficácia e (iii) transforma cada agente numa espécie de “instituição 

autônoma”; 

 demandismo – os problemas acima apontadas incentivam a 

transferência das soluções para o Poder Judiciário, mediante o 

ajuizamento açodado de ações – forma mais rápida de liberação dos 

casos pelos Promotores de Justiça, ante a pressão do grande volume 

de trabalho e dos sistemas internos de controle meramente 

quantitativo –, reduzindo o papel de agente político ao de mero 

agente processual.   

                                                 
4 BENJAMIN, Antônio Herman V. Um novo modelo para o Ministério Público na proteção do meio 

ambiente, p. 7-12. BERCLAZ, Márcio Soares; MOURA, Millen Castro Medeiros de. Para onde caminha 

o Ministério Público? Um novo paradigma: racionalizar, regionalizar e reestruturar par assumir a 

identidade constitucional, p. 154-161. GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral 

do Ministério Público, p. 159-163. 
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Essas patologias vêm provocando crescente perda da efetividade5 do Ministério 

Público, já que uma de suas consequências é a quebra da expectativa da sociedade, em 

relação ao trabalho realizado por essa Instituição. Trata-se de quadro preocupante, pois a 

diminuição da confiabilidade é o caminho mais rápido para a deslegitimação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A reorganização espacial do Ministério Público como arranjo de múltiplas escalas 

A reorganização espacial do Ministério Público coloca-se no cenário das 

reformas estruturais como resposta a ser dada às perdas de efetividade. É preciso 

estabelecer novos arranjos espaciais multidimensionais que permitam mais eficiência e 

eficácia. Nesse sentido, reorganizar significa definir novas unidades de atuação 

permanente (Promotorias de Justiça) em diferentes escalas e variados recortes.6 Parte-se 

                                                 
5 Entende-se por efetividade o somatório de eficiência e eficácia. Eficiência como (i) utilização racional 

de recursos materiais e humanos (aqueles rigorosamente necessários à realização do trabalho – nem mais, 

nem menos) e (ii) observância de métodos adequados àquilo que se pretende realizar. Eficácia como 

capacidade de cumprir objetivos e metas preestabelecidos. 

6 Para os fins de reorganização espacial, define-se região como a unidade espacial que garante a 

efetividade da atuação do Ministério Público na luta pela universalização do acesso aos direitos da 

cidadania e pela construção da sociedade livre, justa e solidária. 

COMARCA COMO ESCALA ÚNICA DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

PROBLEMAS: 

 CUMULATIVIDADE 

 GENERALISMO 

 ISOLACIONISMO 

 FRAGMENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 DEMANDISMO 

RESULTADOS: 

 PERDA DE EFETIVIDADE  

o ineficiência 

o ineficácia 

 QUEBRA DE EXPECTATIVA 

DA SOCIEDADE 

o perda de confiabilidade 

o perda de legitimidade 

 

 



 9 

da escala padrão – a comarca – para escalas ampliadas (macro e mesorregionalização) e 

reduzidas (microrregionalização). 

A comarca, base da Promotoria de Justiça local, não há de ser desconsiderada, 

pois é o espaço que garante bom desempenho para inúmeros tipos de atuação como, por 

exemplo, o combate aos crimes de baixo potencial ofensivo, a intervenção nas causas 

que têm por objeto o direito de família, a tutela dos interesses individuais indisponíveis 

de crianças, adolescentes e idosos, o enfrentamento de questões ambientais e 

urbanísticas de interesse estritamente local.  

As escalas ampliadas devem ser adotadas, como regra geral, no combate ao 

crime organizado, na tutela de interesses difusos e coletivos e na fiscalização de 

políticas públicas. Dessa forma, é possível sustentar a macrorregionalização para temas 

que exigem bases estaduais, como os conflitos agrários, e a mesorregionalização para 

temas que extrapolam os limites da comarca, mas não chegam a estadualizar-se, como 

aqueles relacionados à implementação de políticas sociais e à resolução de questões 

metropolitanas (educação, saúde, moradia, mobilidade urbana, meio ambiente). A 

adoção das escalas ampliadas ajusta-se à necessidade de especialização temática e 

aperfeiçoamento funcional dos órgãos de execução. 

A microrregionalização, como forma de redução da base espacial de atuação, 

serve ao atendimento dos interesses gerais de populações vulneráveis, localizadas nos 

espaços de segregação compulsória, como as periferias urbanas. Impõe-se nos casos que 

demandam o trabalho do Promotor de Justiça generalista. 

 

 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

ESCALA 

ÚNICA 

 

LOCAL 

(comarca) 
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5. Critérios orientadores da reorganização espacial dos Ministérios Públicos 

estaduais 

O bom desempenho das Promotorias de Justiça depende da forma como o 

Ministério Público se organiza no espaço. É inegável, pois, o caráter estratégico da 

organização espacial, cujos arranjos devem ser feitos de acordo com critérios de divisão 

que proporcionem, às unidades de atuação, condições para o cumprimento eficiente e 

eficaz da missão institucional.  

Esses critérios são múltiplos e compostos por variados elementos, como se pode 

observar no rol meramente exemplificativo que ora se apresenta: 

 físico-ambiental – determinações e influências do meio natural 

(bacia hidrográfica; ecossistema); 

 político-administrativo exógeno – forma como os Poderes Públicos 

se organizam espacialmente para a implementação de políticas 

públicas sociais (unidade administrativa que implementa a política 

pública em determinada região); 

MÚLTIPLAS 

ESCALAS  

 

ESTADUAL 

(macrorregionalização) 

REGIONAL 

(mesorregionalização) 

LOCAL                           

(comarca) 

DISTRITAL 

(microrregionalização) 
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 socioeconômico – índices socioeconômicos e de desenvolvimento 

humano; 

 socioespacial – deslocamento e localização dos agentes no espaço 

(distribuição espacial do crime organizado, espaços de segregação 

compulsória das populações socialmente excluídas, mobilidade dos 

conflitos agrários); 

 tópico-temáticos – temas pontuais relevantes (violação de direitos 

fundamentais no sistema prisional e nas unidades de internação de 

adolescentes);  

 complexidade temática – temas que exigem conhecimento 

transdisciplinar (saúde, educação, meio ambiente, conflitos agrários, 

população de rua, tortura); 

 complexidade espacial – reunião de temas complexos imbricados em 

um mesmo espaço (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, 

pólos econômicos regionais).7 

Dependendo da complexidade de determinada situação, esses critérios podem ser 

aplicados cumulativamente. 

6. O modelo da reorganização espacial dos Ministérios Públicos estaduais 

A reorganização espacial dos Ministérios Públicos exige a escolha de um modelo 

que se ajuste ao seu perfil constitucional e que atenda à multidimensionalidade 

(múltiplas escalas) e à finalidade da reforma (ganhos de efetividade). 

No caso de macro e mesorregionalização, os modelos até o momento 

experimentados não se mostraram, em regra, satisfatórios. Em primeiro lugar, pela 

timidez das iniciativas, restritas a poucas áreas de atuação: meio ambiente, conflitos 

fundiários e combate ao crime organizado. Em segundo lugar, pelo caráter provisório e 
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instável das unidades regionalizadas, estabelecidas nas formas de Grupos/Núcleos e 

Redes. Em terceiro lugar, pela adoção de sistema baseado na designação de Promotores 

de Justiça por Procuradores-Gerais para o cumprimento das funções desenvolvidas 

nessas unidades, o que viola ou enfraquece os princípios do promotor natural e da 

independência funcional, caros ao Ministério Público.  

O Grupo/Núcleo de Atuação Especial é instrumento de gestão administrativa que 

pode ser utilizado temporariamente para a consecução pontual de objetivos específicos. 

Em razão do seu caráter provisório, o Grupo/Núcleo apresenta três características 

básicas: (i) atuação por tempo determinado; (ii) unidade provisória; (iii) agentes 

designados pelo Procurador-Geral de Justiça.8 Esse instrumento não serve como 

sucedâneo de Promotorias de Justiça (unidades de atuação permanente) para fins de 

reorganização espacial, pois o seu funcionamento por longo tempo apresenta uma série 

de problemas, dos quais podem ser destacados os seguintes:  

 vazio de titularidade – prejuízo à qualidade e à continuidade dos 

serviços prestados na Promotoria de Justiça local pelo afastamento 

do Promotor de Justiça titular designado para atuar no 

Grupo/Núcleo; 

 tensão relacional – aumento de situações de tensão entre os 

membros do Grupo e os Promotores de Justiça locais (naturais) em 

razão da sobreposição de atribuições, afetando a eficiência e a 

eficácia institucional; 

 enfraquecimento institucional (1) – afrouxamento  do princípio da 

independência funcional pelo caráter precário da designação para o 

exercício das funções; 

                                                                                                                                               
7 GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público, p. 161. 
8 Nesse sentido, a regulamentação desse instrumento de gestão pelo Ministério Público de São Paulo 

(LOEMP, art. 47, V, d). 
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 enfraquecimento institucional (2) – estabelecimento, de fato e ao 

revés da Constituição, de modelo de Ministério Público 

hierarquizado e centralizado.9 

A Rede de Atuação Integrada é outro instrumento de gestão de que se pode valer 

a Instituição para o cumprimento de objetivos específicos. É uma forma de atuação 

colaborativa e voluntária que não pressupõe mudanças de caráter estrutural. Promotores 

de Justiça locais (das comarcas), sediados em determinada região, auxiliam-se 

mutuamente para o enfrentamento de questões pontuais. A adesão ou desligamento do 

trabalho coletivo depende exclusivamente de ato unilateral e da vontade pessoal de cada 

agente político. A Rede não se configura como órgão de execução independente10, por 

isso não se pode dispor de serviços auxiliares próprios. Esse modelo é incompatível com 

o estabelecimento de uma base de atuação permanente e espacialmente contínua. Como 

diagnosticado pelo Núcleo de Políticas Públicas do MPSP, a forma-Rede é marcada por 

problemas decorrentes da instabilidade compositiva, espacial e estrutural e que podem 

ser assim enunciados: 

 instabilidade compositiva – o caráter voluntário da participação do 

Promotor de Justiça torna instável a composição da Rede, pois é 

possível o desligamento dos partícipes por conveniência pessoal ou 

movimentação na carreira; 

 descontinuidade do serviço público – o desligamento do Promotor 

de Justiça causa a descontinuidade do trabalho realizado pela Rede 

na comarca onde ele atua (violação do princípio da continuidade do 

serviço público); 

 quebra de expectativa do público-alvo – a descontinuidade do 

trabalho pelo desligamento do Promotor de Justiça quebra a 

expectativa dos destinatários daquela localidade em relação à 

                                                 
9 Cf. Exposição de Motivos da Proposta de Regionalização apresentada pelo Núcleo de Políticas Públicas 

do Ministério Público de São Paulo. São Paulo: MPSP, 2013, p. 16-23. 
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continuidade e sucesso de trabalho já iniciado e não concluído, com 

a consequente perda de credibilidade da atuação do Ministério 

Público; 

 instabilidade espacial – a adesão voluntária dos partícipes não 

garante a cobertura de todas as comarcas de uma mesma região; 

 vazios de atuação – a adesão à atuação em rede não é, em regra, 

unânime, dando azo a ausência de atuação ministerial em comarcas 

de uma mesma região e, consequentemente, ao desenvolvimento 

desigual das políticas públicas nos diversos municípios (violação do 

princípio da equidade socioespacial); 

 instabilidade estrutural – a contingência da Rede impede a criação 

de estrutura administrativa com quadros e equipamentos próprios e 

permanentes. O apoio logístico depende da política central da 

Procuradoria-Geral de Justiça, subordinando a efetividade do 

trabalho da Rede à conjuntura da política interna; 

 pseudorregionalização – a manutenção da estrutura de comarcas e os 

problemas a ela inerentes, como a cumulatividade e o generalismo, 

reforça, em outro patamar, a fragmentação institucional e não 

permite a necessária e real especialização e aperfeiçoamento 

funcional do Promotor de Justiça agente político.11 

Pela sua forma e finalidade, os Grupos/Núcleos e as Redes são instrumentos de 

curto alcance adequados para o enfrentamento de temas que não exigem atuação 

regionalizada em caráter permanente. Na ausência de elementos que demonstrem, de 

pronto, a necessidade de criação de unidades permanentes de base ampliada, esses 

instrumentos de gestão administrativa podem servir, também, para o trato provisório de 

                                                                                                                                               
10 Trata-se de uma congregação de órgãos de execução.  
11 Id, ibid. 
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questões em nível regional. Não devem ser utilizados, porém, como sucedâneos de 

Promotorias de Justiça regionalizadas ou estadualizadas. 

A reorganização espacial aqui preconizada tem por objetivo: (i) fortalecer a 

capacidade de resposta do Ministério Público às demandas sociais, ou seja, promover 

ganhos de efetividade; (ii) garantir para a toda população de uma determinada região 

acesso a serviços de qualidade, ou seja, assegurar a equidade socioespacial. Esses 

objetivos somente serão alcançados quando a atuação do Ministério Público se 

desenvolver em unidades de atuação regionalizada dotadas de estabilidade compositiva, 

espacial e estrutural que apenas o modelo de Promotoria de Justiça garante.12 

No plano distrital (microrregionalização), os problemas se repetem. Em algumas 

grandes cidades brasileiras, os Ministérios Públicos estaduais criaram programas de 

atendimento ao público, em bairros periféricos, denominados de “Promotorias 

comunitárias”. Na sua origem, esses programas tiveram como objetivo a promoção da 

emancipação política de grupos sociais espacialmente segregados e destituídos de 

direitos básicos. 

As “Promotorias Comunitárias” não se consolidaram na forma como foram 

projetadas. Em alguns casos, perderam a perspectiva de instrumento de emancipação 

social para retomarem o perfil superado de agências descentralizadas de assistência 

judiciária tradicional, com limitado potencial transformador. Em outros, não se 

sustentaram no tempo e tiveram suas atividades encerradas. O fracasso desse projeto é 

atribuído às características do serviço, a saber: (i) atuação voluntária e eventual de 

Promotores de Justiça e do corpo de funcionários; (ii) inexistência de uma unidade de 

atuação permanente na localidade eleita para o desenvolvimento dos trabalhos.13 Em 

outras palavras, a instabilidade compositiva e estrutural levaram ao insucesso do 

                                                 
12 Na configuração jurídico-constitucional do Ministério Público, as unidades de atuação permanente de 

primeira instância denominam-se Promotorias de Justiça e são definidas por lei como órgãos de 

administração, com um ou mais cargos de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao 

desempenho das funções que lhe forem atribuídas (LONMP, art. 23, caput). Em obediência ao princípio 

constitucional do promotor natural (CR, art. 5º, inc. LIII), as atribuições das Promotorias de Justiça devem 

ser predefinidas em lei ou ato normativo. 
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projeto: as “Promotorias Comunitárias” não se traduziram em Promotorias de Justiça 

reais. 

 

QUADRO COMPARATIVO 

PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA 

GRUPO DE ATUAÇÃO 

ESPECIAL 

REDE DE ATUAÇÃO 

INTEGRADA 

PROMOTORIAS 

COMUNITÁRIAS 

Permanência Provisoriedade Provisoriedade Provisoriedade 

Estabilidade compositiva Instabilidade compositiva Instabilidade compositiva Instabilidade compositiva 

Estabilidade espacial Estabilidade espacial Instabilidade espacial Estabilidade espacial 

Estabilidade estrutural Instabilidade estrutural Instabilidade estrutural Instabilidade estrutural 

 

Com base na análise crítica dos modelos já experimentados, conclui-se que a 

reorganização espacial, nas suas três dimensões (macro, meso e microrregionalização), 

deve ser implantada: 

 por meio da criação de unidades de atuação permanente 

multidimensionais, cujos recortes espaciais tenham por objetivo o 

aumento da efetividade institucional; 

 de acordo com o regime jurídico-constitucional do Ministério 

Público brasileiro, qual seja, o de uma instituição não hierarquizada, 

informada, entre outros, pelos princípios do promotor natural e da 

independência funcional (implicando a pré-constituição legal 

abstrata e objetiva dessas novas Promotorias de Justiça e a 

prefixação de suas atribuições).  

                                                                                                                                               
13 Em regra, as “Promotorias Comunitárias” se instalam em espaços improvisados e precários, privados de 

condições básicas para o atendimento da população e para a realização das tarefas burocráticas. 

Tabela 3 – Quadro comparativo entre Promotoria de Justiça, Grupo de Atuação Especial, Rede de 

Atuação Integrada e Promotorias Comunitárias – aspectos morfológicos 
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7. A reorganização espacial como base e eixo norteador da atualização institucional 

Como mencionado, a superação da crise do Ministério Público exige mudanças 

nos planos político, estrutural e cultural, que, em seu somatório, poderão levar à 

atualização institucional. Essas mudanças não ocorrem, evidentemente, num único e 

determinado momento como obra do acaso ou imposição de um agente iluminado. 

Resultam do embate que se trava entre forças progressistas e conservadoras no âmbito 

da Instituição, bem como das pressões exógenas. Além do mais, o processo mudancista 

não é linear e as modificações são moleculares. Portanto, seria temerária qualquer 

asserção que apontasse um rito rígido e sequencial de mudanças, como se uma 

precedesse necessariamente outra numa relação causal de prejudicialidade. Cabe, porém, 

ao analista e ao agente formulador de projetos mudancistas desenvolver cenários que 

permitam orientar a ação e acelerar os processos. Nesse sentido, afirmar que a 

reorganização espacial é a base e o eixo norteador da atualização institucional não se 

afigura como predição açodada. 

Em primeiro lugar, é preciso ter clareza sobre o alcance da reorganização 

espacial. A passagem do recorte unidimensional para o multidimensional, por si só, 

representa muito pouco.  De nada valeria a reprodução do atual modelo de Promotoria 

de Justiça numa base ampliada ou reduzida. O que se propõe é a mudança do 

paradigma, portanto, algo que vai além do simples rompimento com a escala única da 

comarca. Na perspectiva de avanço, os rearranjos espaciais servem como novas 

estruturas (novas formas) para um novo fazer institucional (novo conteúdo prático). 

Em segundo lugar, é necessário observar com atenção o movimento das 

mudanças e, assim o fazendo, verificar que a nova espacialidade, além de servir de base 

para as novas práticas, também se apresenta como eixo indutor das demais reformas 

indispensáveis à atualização institucional. Em torno da nova espacialidade articulam-se 

e organizam-se mudanças de variada natureza (política, estrutural e cultural) que, no seu 

conjunto, constituem o novo paradigma. 
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Na construção de cenário favorável à superação das contradições que marcam a 

atual crise do Ministério Público, pode-se concluir que o sentido positivo das reformas 

será dado pela reorganização espacial. Partindo dela, é possível pensar de maneira 

consistente e consequente os demais passos da atualização institucional, como a 

especialização e o aperfeiçoamento funcional dos agentes políticos e administrativos, a 

implementação dos Planos e Programas de Atuação, a reconfiguração da atuação 

integrada, a ressignificação das Promotorias de Justiça locais (das comarcas), a 

descentralização dos centros de apoio técnico, a reestruturação da segunda instância, a 

revisão de procedimentos correicionais, a valorização da Escola Institucional e o 

desenvolvimento de formas de interação produtiva com a sociedade. 

 

REFERÊNCIAS 

BENJAMIN, Antônio Herman V. Um novo modelo para o Ministério Público na proteção do 

meio ambiente. Revista de direito ambiental, n. 10, p. 7-13, 1998. 

BERCLAZ, Márcio Soares; MOURA, Millen Castro Medeiros de. “Para onde caminha o 

Ministério Público? Um novo paradigma: racionalizar, regionalizar e reestruturar par assumir a 

identidade constitucional”. In: CHAVES, Cristiano, ALVES, Leonardo Barreto Moreira, 

ROSENVALD, Nelson (coord.). Temas atuais do Ministério Público: a atuação do Parquet 

nos 20 anos da Constituição Federal. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

REORGANIZAÇÃO 

 ESPACIAL 

BASE PARA NOVAS PRÁTICAS 

EIXO NORTEADOR DA ATUALIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL 



 19 

GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2013. 

MJ – Ministério da Justiça. Diagnóstico Ministério Público dos Estados. Brasília: MJ, 2006. 

MPSP – Ministério Público de São Paulo. Relatório final da I Conferência Estadual – Plano Geral de 

Atuação 2013. São Paulo: MPSP, 2012 

MPSP – Ministério Público de São Paulo. Exposição de Motivos da Proposta de Regionalização. São 

Paulo: MPSP, 2013 

VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo. “Revolução processual do direito e democracia 

progressiva”. In: VIANNA, Luiz Werneck (org.). A democracia e os Três Poderes no Brasil. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002. 


