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A efetividade dos Termos de Ajustamento de Conduta e a importância de atuação do Ministério 

Público Brasileiro sob a ótica do dever de proteção do meio ambiente na Amazônia Legal. 

 

CONCLUSÕES 

Se o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental é um dos instrumentos de controle e de fiscalização 

das atividades suscetíveis de degradar a qualidade ambiental, visando a acordos voltados a sanar e a 

recuperar os danos causados pelos empreendimentos, cabe ao representante estatal legitimado para tal - o 

membro do Ministério Público -, envidar o máximo de esforços para inserir cláusulas cujo foco seja a 

proteção ao meio ambiente, destacando sua recuperação, ou, diante da irreversibilidade, cláusulas de 

prevenção e de compensação ambientalmente vinculativas. 

Nesse viés sob o prisma do olhar de atuação na Amazônia Legal, com enfoque em acompanhar de forma 

mais atual e eficaz a implantação de grandes projetos, não basta reconhecer a existência do dano para 

evocar a tutela ambiental. É necessário haver uma integração dos atores sociais, e também dos membros 

do Ministério Público Nacional, nos moldes do preâmbulo do artigo 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, na qual se afirma que é dever de todos a proteção ambiental, de modo que 

se extraia o máximo de efetividade dos instrumentos de tutela, especialmente quando originários de 

compromissos de ajustamento de conduta ambiental.  

É importante destacar ainda, sob o ponto de vista prático, com vistas a mitigar os danos constatados, a 

necessidade de que as instituições promovam um controle qualitativo de seus instrumentos de atuação, 

fazendo constar uma periodicidade para a fiscalização de seu cumprimento, a fim de dar visibilidade e 



transparência à sua atuação. Por isso, a estrutura do Estado Socioambiental de Direito, que reconhece o 

dever fundamental de proteção ambiental, inspirada nos princípios constitucionais da prevenção e da 

precaução, deve ser o foco para aqueles que defendem o meio ambiente como bem vital, utilizando-se dos 

termos de ajustamento de conduta como instrumento que não tão somente compensa, mas que, 

efetivamente, repara danos regionais, com a atuação do membros do Ministério Público Estadual e 

Federal com atribuição nos estados afetados, com base no art. 127, §1º, da CFRB. 

Assim, defende-se, entre outros instrumentos, a criação de Comissão Interestadual de Gestão/Tratamento 

de impactos Ambientais causados na Amazônia Legal, voltadas ao estudo, sugestão e acompanhamento 

das externalidades negativas dos grandes projetos,  atuação ministerial, adoção de teses, prioritariamente 

na via extrajudicial, e, na judicial, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive a instauração 

de Inquérito Civil, a forma de homologação de Termos de Compromisso Ambiental e, sendo o caso das 

Ações Civis Públicos,  confeccionados conjuntamente pelos Ministérios Públicos Estaduais e Federal com 

atribuição para atuar nos Estados afetados. 

Defende-se, ainda, a adequação da Resolução 23 de 2007, do CNMP, que disciplina a atuação 

extrajudicial do Ministério Público Brasileiro diante da necessidade de se dar conformidade à atuações 

conjuntas em casos de danos ambientais de maior monta, interestaduais, em prol do fortalecimento da 

atuação ministerial em face das grandes demandas ambientais, em especial na Amazônia Legal. 

Defende-se, ainda, a adequação da Resolução 23 de 2007, do CNMP, que disciplina a 

atuação extrajudicial do Ministério Público Brasileiro diante da necessidade de se dar conformidade à 

atuações conjuntas em casos de danos ambientais de maior monta, interestaduais, em prol do 

fortalecimento da atuação ministerial em face das grandes demandas ambientais, em especial na 

Amazônia Legal. 

COMO ADITIVO, com anuência das autoras, propôs-se a alteração do  artigo 1º da 

Resolução 23/07 CNMP nos seguintes termos:  

Art. 1º O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para 

apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo dos Ministérios Públicos que 

têm legitimidade para atuar no caso,  nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação 

para o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais. 
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A urgente e necessária atuação garantista do Ministério Público Brasileiro para a efetivação de 

políticas públicas de cuidados para a pessoa idosa dependente.  



CONCLUSÕES  

Pelo exposto, defendo que o Ministério Público Brasileiro deve ter uma atuação garantista de direitos na 

criação, na manutenção e fiscalização de políticas públicas de cuidados para a pessoa idosa dependente 

sob o risco de uma super demanda por serviços assistenciais de saúde e social originadas nos pequenos e 

médios municípios brasileiros recair sobre os grandes centros urbanos na mesma medida do aumento 

exponencial da população idosa. 

Dessa forma, cumpre ao Ministério Público Brasileiro instigar por suas instâncias administrativas e 

associativas superiores (Conselho Nacional do Ministério Público -CNMP,  o Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais CNPG)  os membros das mais remotas regiões do interior do país a buscar a  efetiva 

criação, manutenção e fiscalização de políticas públicas de cuidados para a pessoa idosa dependente 

objetivando um envelhecimento digno, que deverá contar com alternativas intermediárias de cuidados: 

centros de convivência, centros dia, atendimento domiciliar, apoio para o cuidador familiar e também 

com as Instituições de Longa Permanência para Idosos. 

Por fim, é de fundamental importância observar que o Ministério Público é um dos atores do sistema de 

garantias previsto no Estatuto do Idoso e deve trabalhar de forma articulada e efetiva com os outros atores 

desse sistema, buscando induzir a criação de políticas públicas de cuidados para a pessoa idosa 

dependente garantindo, consequentemente, os direitos fundamentais da pessoa idosa.  

SÍNTESE DOGMÁTICA 

No plano internacional, o Estado Brasileiro participou ativamente das Assembleias das Nações Unidas 

sobre o envelhecimento (1982 e 2002) e das discussões e da aprovação da Convenção Interamericana 

sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) (2015).   A Constituição Federal, as Leis Federais nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 

(Política Nacional do Idoso) e 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) estabeleceram que a 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Após três 

décadas da Constituição de 1988, deslumbra-se o grande desafio de provocar o Estado Brasileiro a honrar 

o seu compromisso constitucional de amparar as pessoas idosas através de políticas públicas eficientes, 

em especial àquelas que apresentam dependência 
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Alexandre Gaio 
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A RESERVA LEGAL NA MATA ATLÂNTICA E A IN(SUSTENTABILIDADE) DA PRÁTICA DO 

MANEJO FLORESTAL 

 

Conclusões  

2.1 A Lei Federal 12.651/2012, que permite em âmbito nacional a realização de manejo florestal em 

Reserva Legal, inclusive com propósito comercial e utilização de espécies exóticas, não pode ser aplicada 

incondicionalmente no âmbito de abrangência do bioma Mata Atlântica, que possui regramento próprio 

(Lei Federal 11.428/2006) com parâmetros ambientais mais restritivos e proporcionais à sua condição de 

risco de extinção e que exige a aplicação do critério da especialidade frente ao conflito aparente de 

normas, além dos princípios da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental; 

2.2 No tocante à discussão do manejo florestal no bioma Mata Atlântica tendo como traço diferenciador 

os estágios de sucessão, não se vislumbra possibilidade de controvérsia quanto à impossibilidade desta 

prática, inclusive em área destinada à Reserva Legal, nas hipóteses de existência de vegetação primária e 

secundária em estágio avançado de regeneração, nos termos dos artigos 14, 20 e 21 da Lei Federal 

11.428/2006; 

2.3 No âmbito das excepcionais hipóteses de permissão de manejo florestal na Mata Atlântica em Reserva 

Legal, ainda que não envolva o corte de qualquer espécie florestal ameaçada ou vulnerável, o órgão 

público ambiental deve exigir a realização de estudos e levantamentos que demonstrem a ausência de 

impactos negativos ao ecossistema do qual dependem as espécies ameaçadas, uma vez que estas têm as 

suas sobrevivências dependentes da interação complexa com as demais espécies que habitam os 

remanescentes florestais; 

2.4 Ainda na seara das excepcionais hipóteses de permissão de manejo florestal na Mata Atlântica em 

Reserva Legal, deve-se entender como vedada a inserção de espécies de vegetação exótica nas áreas de 

Reserva Legal situadas na abrangência do bioma Mata Atlântica; 
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OS ATERROS SANITÁRIOS DE PEQUENO PORTE E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

SIMPLIFICADO: A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 404/2008 E 



DA RESOLUÇÃO CEMA/PR 094/2014. 
 

 

Conclusão  

 

2.1  Os aterros sanitários são empreendimentos/atividades dotados de significativo potencial degradador 

do meio ambiente e, nessa condição, o licenciamento ambiental deve contemplar a realização de 

EPIA/RIMA, nos termos do artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição da República, e do artigo 2º, X, da 

Resolução CONAMA 01/86; 

2.2   A Resolução CONAMA nº 404/2008 e a Resolução CEMA/PR 094/2014, que estabelecem 

licenciamento ambiental simplificado com dispensa da realização de EPIA/RIMA para aterros sanitários 

de pequeno porte (20 t/dia), não possuem substrato técnico para fundamentar a flexibilização de 

procedimento, implicam em retrocesso ambiental e violam a Constituição da República; 

2.3  A ampliação de aterros sanitários considerados de pequeno porte licenciados sem a realização de 

EPIA/RIMA implicam na perpetuação de impactos socioambientais e de ilegalidades e burla ao regular 

processo de licenciamento ambiental; 
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O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ENFRENTAMENTO AOS DESAFIOS DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS À 

CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA 

 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

Após quase 30 anos da promulgação da Constituição Federal, nos dizeres de DUPRAH (2012, p. 228), 

“não se põe mais em dúvida que o Estado Nacional é pluriétnico e multicultural, e que todo o direito, em 

sua elaboração e aplicação, tem [ou deveria ter] esse marco como referência”. 

Nesse sentido, a efetivação do direito à consulta prévia, livre e informada deve ser a garantia de efetivo 

diálogo entre os diferentes grupos formadores da sociedade brasileira e o Estado, sob pena de negar a 

estes a condição de sujeitos de direitos, os quais são especialmente previstos nos diversos níveis do 

ordenamento jurídico brasileiro e internacional. Para tanto, requer-se especial atenção às peculiaridades 

desse direito a fim de que este não seja utilizado apenas como uma forma de legitimação para as tomadas 

de decisão pela administração pública. 

É fundamental atentar-se à correta identificação dos sujeitos do direito à Consulta Prévia, Livre e 



Informada, quais sejam, os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais e ao critério da 

autodefinição, à noção de territorialidade, em substituição aos requisitos configuradores da posse e 

propriedade privada, às características do direito à Consulta Prévia, livre e Informada e à natureza desse 

direito que, enquanto direito fundamental possui aplicabilidade imediata. 

O direito à consulta prévia, livre e informada é direito humano fundamental incorporado na ordem 

jurídica brasileira, cuja aplicabilidade, na forma do §1º do artigo 5º da Constituição Federal, é imediata e, 

portanto, vincula o poder público à sua observância e adoção das medidas suficientes para a máxima 

efetivação desse direito pelos grupos populacionais em questão. 

Não é lícito ao poder público deixar de cumprir suas obrigações para a garantia de um direito humano 

fundamental sob o fundamento da necessidade de regulamentação desse direito, mormente quando a 

ausência dela lhe pode ser atribuída e, ademais, tratando-se de coletividades com diferentes modos de agir 

e viver e especificidades próprias, o regulamento não seria apto a prever todas as possibilidades e garantir 

a efetivação desse direito fundamental. 

Nesse contexto da prescindibilidade da regulamentação mas da necessidade de efetividade do direito à 

consulta livre, prévia e informada, é que surgem os Protocolos de Consulta construídos pelos próprios 

sujeitos do direito possibilitando a incorporação do elemento intercultural e contribuindo para a realização 

do direito à livre determinação dos povos. 

Assim, o papel do Ministério Público na efetivação desse importante direito, que possui conexão direta 

com o direito à vida, à identidade cultural e a outros direitos humanos essenciais (GARZÓN, et. al. 2016. 

p. 47), é imperioso. Sua intervenção deve ocorrer desde a cobrança junto ao órgão público licenciador ou 

autorizador da medida para que o respectivo procedimento seja precedido da realização de adequada 

Consulta Prévia, Livre e Informada às comunidades tradicionais até o auxílio às comunidades afetadas no 

sentido de que se tornem capazes de dizer a forma pela qual desejam efetivar esse direito, apresentando a 

elas, assim, os Protocolos de Consulta, a serem construídos por elas, como importante e eficaz 

instrumento para efetivação daquele direito. 

Na garantia da efetivação desse direito humano fundamental, para a qual se faz necessária a participação 

efetiva das comunidades tradicionais e a elaboração de um protocolo de consulta que atenda às suas 

necessidades e possibilite a construção de uma decisão conjunta acerca dos impactos causados pelos 

empreendimentos ou medidas a serem adotadas, imprescindível é a atuação do Ministério Público, seja 

mediante o acompanhamento de todo o procedimento de consulta, ou seja, através de ações que possam 

contribuir ao esclarecimento e à emancipação dessas comunidades. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 

 

Ana Paula Pina Gaio 

Promotora no Paraná 
 

O REASSENTAMENTO COLETIVO E A INDENIZAÇÃO JUSTA DAS POPULAÇÕES 

ATINGIDAS E EXPROPRIADAS POR BARRAGENS 



     

 

Conclusões 

 

O Programa de Remanejamento da População Atingida pelas Barragens deve ser elaborado com a efetiva 

participação dos atingidos e deve contemplar obrigatoriamente a opção pelo reassentamento coletivo e a 

indenização calculada não somente com base nas perdas e danos materiais, como também, nos danos 

pessoais e imateriais causados pelo empreendimento. 

Embora não haja lei que determine expressamente tais deveres ao empreendedor, esses decorrem do 

direito social fundamental à moradia digna e adequada, delineado pelo artigo 6º da Constituição Federal, 

pelos Tratados Internacionais que disciplinam o tema de direitos humanos, bem como pelas interpretações 

realizadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e pela Relatoria Especial da ONU para moradia 

adequada. 

O reassentamento coletivo deve proporcionar a efetividade do direito à moradia adequada e terra 

alternativa de qualidade igual ou superior à original, e sob as mesmas condições ambientais, geográficas e 

estruturais, sendo que se deve velar, durante todo o processo, pela observância das recomendações 

emitidas no relatório final aprovado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 

 

André Tiago Pasternak Glitz 

Promotor no Paraná 
 

 

UMA LEITURA CONSTITUCIONAL DA ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO DA 

ATIVIDADE POLICIAL NA MODALIDADE DIFUSA 

 

 

  

Ao final, apresenta-se a conclusão da tese através da seguinte PROPOSTA DE ENUNCIADO: 
 

O controle externo da atividade policial na modalidade difusa deve ser compreendido no bojo de um 

processo penal fundamentado na busca pelo equilíbrio entre a proibição da proteção insuficiente e a 

proibição do excesso, com um primeiro enfoque de caráter objetivo visando identificar as atividades a 

serem executadas pelo órgão do Ministério Público, v.g. as ações de controle da legalidade das notitias 

criminis que ensejam na instauração de inquéritos policiais e instauração, diligências e encerramento de 

procedimentos preliminares de averiguação (artigo 129, incisos I e VII, da CF; artigo 3º, “d”, da LC nº 

75/93; artigo 57, XII, “a”, da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado do Paraná – LC 

85/99). 
 

Somente a partir da definição de quais serão as ações executadas no bojo do controle mediato da 

investigação policial é que o Ministério Público deve se ocupar em definir quais órgãos serão 

responsáveis pela atividade, sendo que, nos termos ora propostos: 
 

i) a sua execução deve necessariamente ser atribuição das Promotorias de Justiça criminais atualmente 

responsáveis pela análise de inquéritos policiais (primeira fase da persecução penal); 



 

ii) deve haver um órgão de apoio especializado, estadual ou regional, responsável pelo desenvolvimento 

de um método de leitura e categorização dos dados de segurança pública (v.g., rotinas e regulamentações 

das atividades policiais relacionadas à investigação, estruturação material e pessoal das agências policiais 

de investigação, registro de ocorrências policiais, procedimentos preliminares de averiguação, inquéritos 

policiais), a fim de racionalizar e otimizar o exercício da atividade do órgão de execução, além de 

possibilitar uma visão macro dos padrões de atuação policial que demandem ações ampliadas e 

planejadas de controle. 
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Análise de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Repercussão nas Políticas 

Públicas do Direito Interno especialmente no Direito à Segurança 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

Ao analisar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos resta evidente que o Estado 

deve garantir proteção à pessoa humana no âmbito de seu território, assegurando-lhe os direitos à vida, 

integridade física e sexual, bem como, investigando e punindo criminalmente os responsáveis pela 

violação a esses direitos, notadamente quando atingem crianças, seres especialmente vulneráveis. 

Outrossim, deve fortalecer políticas públicas de prevenção às violações. 

Conclui-se, assim, ser relevante a capacitação da rede de atendimento na área dos direitos humanos, seja 

na área de saúde, educação, mas voltar a atenção para a área de segurança pública uma vez que os agentes 

públicos podem ser responsabilizados criminalmente por ações e omissões. Todas as pessoas devem estar 

protegidas num Estado Democrático de Direito, sendo dever estatal investigar e punir os responsáveis 

pela violação a esses direitos. 
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Cássio  Mattos  Honorato 

Promotor no Paraná 

 

 

Segurança Viária no entorno das instituições de ensino constitui dever prioritário das Guardas 

Municipais. 

 

 

CONCLUSÃO:  

 



TRÂNSITO é coisa muito séria. Constitui epidemia em nível mundial que causa a morte de mais de 1,2 

milhão de pessoas por ano. Quanto é isso? Muito...pouco? 

Quando se ouve que “X” pessoas morreram em um único final de semana prolongado, é muito ou pouco? 

Esse número só faz sentido quando a pessoa sente na carne ou no sangue da família esse fardo. E no 

fenômeno trânsito isso ocorre com ricos e pobres, plebeus e nobres. 

Daí a necessidade de resgatar o discurso proferido por ZOLEKA MANDELA (neta de Nelson Mandela), 

cuja filha de 13 anos de idade morreu atropelada (por um veículo conduzido por pessoa sob influência de 

álcool) às vésperas da abertura da Copa do Mundo na África do Sul, em 10 de Junho de 2010. A 

mensagem dessa jovem, que aprendeu pela dor os riscos do Trânsito, é simples: NO EXCUSES! 

É exatamente isso que peço a todos os membros do Ministério Público no Brasil: SEM MAIS 

DESCULPAS! 

A) Chega do “Discurso do Infrator”, que mata e mutila terceiros no trânsito e, depois, chega às portas do 

Judiciário ou à Audiência Preliminar no Juizado Especial Criminal fazendo-se de vítima. NO EXCUSE! 

B) Chega de desculpas em relação ao estado das vias e dos passeios. Se não bastassem os impostos (IPI, 

ICMS, IPVA), seguro obrigatório, cartões de estacionamento e pedágios, ainda enfrentamos vias 

terrestres em péssimo estado de conservação. SEM MAIS DESCULPAS! 

C) Chega de desculpas em relação à qualidade dos sistemas de retenção para crianças produzidos no 

Brasil. São equipamentos caros e precisam oferecer o mesmo grau de segurança exigido nos Países do 

Primeiro Mundo. NO EXCUSE! 

D) Chega de desculpas em relação aos limites de velocidade nas proximidades das escolas. Não é 

necessária uma nova lei ou decreto, basta o estudo técnico de engenharia, o ato administrativo (ex.: 

Portaria), a implantação concreta da sinalização e de radares. Como sustenta o Comandante JULYVER 

MODESTO DE ARAÚJO (Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo): “A Multa também 

Educa!” E, … de minha parte, SEM MAIS DESCULPAS! 

E) Chega de desculpas em relação às dificuldades para implantar a Operação Escola. Segurança nas 

Escolas não é atividade facultativa. Segurança no trânsito é dever do Estado (art. 6
o
 e 144, CR/88), 

responsabilidade de todos e função específica das Guardas Municipais (art. 5, inc. III, VI e XVIII, da LC 

13.022/14). Então, NO EXCUSE! 

Dever do Estado, e aqui o Estado é com letra maiúscula, logo é dever que se impõe a todas as esferas da 

Federação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). Por isso, cabe aos Municípios disciplinarem a 

utilização da via, permitir ou não a instalação de instituições de ensino em determinados locais e exigir, 

sob pena de revogação das licenças de instalação e de operação, a realização plena da Operação Escola 

em todas as instituições de ensino. SEM MAIS DESCULPAS! 

F) Chega de desculpas quanto à falta de efetivo das Guardas Municipais e da Polícia Militar, para 

realizarem a Operação Escola nas instituições públicas de ensino. A Lei Complementar n. 13.022/2014 

atribuiu competências específicas às Guardas Municipais diretamente relacionadas à segurança escolar. 

Assim, a Segurança Viária no entorno das instituições públicas de ensino constitui dever prioritário das 

Guardas Municipais. Por isso, o Decreto Municipal n. n. 1172/2014 (de Curitiba) deve ser ampliado, de 

modo a acolher na íntegra o projeto da Secretaria Municipal de Trânsito e prever que a Operação Escola, 



nas instituições públicas municipais, será realizada com a presença de Guardas Municipais (na função de 

monitores de trânsito); e nas instituições estaduais, por Policiais Militares. Logo, NO EXCUSE! 

G) Cabe também ao Ministério Público, como instituição vocacionada à defesa dos direitos sociais e 

coletivos, hoje em destaque os Direitos à Educação e à Segurança das crianças e adolescentes que 

participam do fenômeno trânsito, reconhecer e assumir seu papel de catalisador do Esforço Legal para a 

realização do Trânsito Seguro (conhecido como Enforcement), promovendo e fomentando ações visando 

assegurar os múltiplos direitos inerentes aos seres humanos que são colocados em risco durante a 

utilização das vias terrestres do território nacional. Tudo isso … SEM MAIS DESCULPAS! 

Diante do exposto, em defesa da vida e da integridade física das crianças e adolescentes no entorno das 

instituições de ensino, o Ministério Público deve recomendar, fomentar e promover ações para que as 

Guardas Municipais cumpram as competências específicas previstas na Lei Complementar n. 

13.022/2014; em especial as atribuições previstas no artigo 5º, incisos III, VI e XVIII, que lhes confere o 

dever funcional de “atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno” das 

unidades de ensino municipal; de modo a garantir, com absoluta prioridade (art. 227, da CR/88), 

segurança viária e prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes (art. 70, da Lei n. 8.069/90). 

 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA 

Em defesa da vida e da integridade física das crianças e adolescentes no entorno das instituições de 

ensino, o Ministério Público deve recomendar, fomentar e promover ações para que as Guardas 

Municipais cumpram as competências específicas previstas na Lei Complementar n. 13.022/2014 

(Estatuto das Guardas Municipais); em especial as atribuições previstas no artigo 5º, incisos III, VI e 

XVIII, que lhes confere o dever funcional de “atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, 

zelando pelo entorno” das unidades de ensino municipal; de modo a garantir, com absoluta prioridade, 

segurança viária e prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Ciro Expedito Scheraiber 

Procurador de Justiça no Paraná 

Cristina Corso Ruaro 

Promotora no Paraná 

 

Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Defesa do Consumidor e no Novo Código 

de Processo Civil 

 

Conclusões. 



 

Para efeito de conclusões, extraem-se duas principais, consideradas importantes na atuação do Ministério 

Público: 

a) A desconsideração da personalidade jurídica pode ser iniciada e deferida ex officio quando se tratar de 

direito do consumidor, dado o princípio da vulnerabilidade do sistema, sabidamente de ordem pública e 

interesse social, em antecipação da tutela, cujo contraditório seja sempre exercido, mesmo que diferido; 

b) O Ministério Público no processo civil coletivo deve atuar no incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica como fiscal da lei, caso não seja autor, somente cabendo sua dispensa nos 

processos patrimoniais e individualizados, que não exijam a obrigatoriedade de intervenção disposta no 

artigo 179 do NCPC. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Claudia Turner P. Duarte 

Promotora no Rio de Janeiro 

 

Ines da Matta Andreiuolo  

Procuradora de Justiça No Rio de Janeiro 

 

 

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO STF: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL,  

SÚMULA VINCULANTE N. 13 E NEPOTISMO  

 

SÍNTESE DOGMÁTICA: 

A Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal é a ferramenta constitucional cabível e adequada para 

impugnar a nomeação de parentes para quaisquer cargos públicos de livre nomeação, inclusive os de alto 

escalão, tais como secretarias e ministérios, considerando que a Súmula Vinculante n. 13 foi editada com 

o objetivo de reconhecer de forma expressa a prática de nepotismo, direta e cruzada, como ato de violação 

à Constituição, sobretudo, dos princípios da moralidade e impessoalidade inscritos no art. 37, caput.  

Verificamos que a jurisprudência construída em torno da Súmula Vinculante n. 13, conquanto represente 

um avanço no combate ao nepotismo, merece ser reavaliada, de modo a incluir os casos de nepotismo 

direto também para cargos políticos. O direito dos políticos de nomear assessores diretos e de confiança 

tem limites nos postulados éticos que sustentam o edifício constitucional. As práticas da vida privada 

encontram fronteiras quando realocadas no universo da coisa comum. E a vedação à nomeação de 



parentes é um limite institucional aos interesses do gestor, que é a um só tempo ser humano e 

administrador público. Trata-se de norma moralizadora do espaço público. Norma esta que parte da 

sociedade e reflete o seu anseio por um governo com ética e retidão moral. 

 

 

 

 

 

 

  



TESES APROVADAS NO XXII CONGRESSO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

SALA 2 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos – MPMG 

Defesa: Antônio Sérgio Rocha de Paula - Procurador de Justiça – MPMG 

 

As prefeituras privadas e a inconstitucionalidade do fechamento de ruas e de praças 

 

Conclusão 

1. A Lei n.º 8.768/2004, do Município de Belo Horizonte, além de invadir competência legislativa 

concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, criou nova forma de utilização de bem público de 

uso comum do povo – o “uso controlado” –, inovação que afronta o princípio constitucional da 

supremacia do interesse público, objetivo fundamental da República (art. 3º, IV, da CF). 

2. A exigência de identificação para o acesso a ruas e praça viola o direito à circulação, que é a 

manifestação mais característica do direito de locomoção. A Administração não poderá impedir o trânsito 

de pessoas no que toca aos bens de uso comum.  

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos – MPMG 

 

Defesa: Nedens Ulisses Freire Vieira – Procurador de Justiça – MPMG 

 

Legitimidade das associações civis para a defesa de direitos difusos e coletivos independentemente 

de autorização expressa dos associados 

 

Conclusão 

Não se exige das associações civis autorização expressa de seus associados para o ajuizamento de ação 

civil pública que tenha por objeto a tutela de direitos difusos e coletivos, mesmo porque, sendo referidos 



direitos metaindividuais, de natureza indivisível, impossível seria a individualização de cada potencial 

interessado. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos – MPMG 

Defesa: Jacson Rafael Campomizzi – Procurador de Justiça - MPMG 

 

A prescrição das ações de ressarcimento ao erário depois do julgamento pelo STF do RE n.° 

669.069-MG 

 

Conclusão 

Excetuada a ação de reparação de danos decorrente de ilícito civil comum, a ação de ressarcimento por 

prejuízo causado ao erário é imprescritível, a teor do art. 37, § 5°, da CF. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE COM ALTERAÇÕES NA CONCLUSÃO  

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos – MPMG 

Defesa: Marcos Tofani Baer Bahia - Procurador de Justiça – MPMG 

 

O prazo prescricional da ação de improbidade administrativa proposta em face de servidor no 

exercício de cargo efetivo ou emprego  

 

Conclusão 

A ação de improbidade proposta em face de servidor no exercício de cargo efetivo ou emprego prescreve 

dentro do prazo prescricional previsto na lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a 

bem do serviço público. Na ausência dessa lei e constituindo a infração disciplinar também crime, o prazo 

prescricional a ser adotado é o previsto na lei penal para a pena máxima em abstrato cominada ao delito 

correspondente (CP, art.109).  

 

 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE  

 

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos MPMG 

 

Defesa: Antônio Joaquim Schellenberger Fernandes - Procurador de Justiça – MPMG 

 

A legitimidade da Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartório (Andecc) para a 

proposição de ação civil pública na defesa do patrimônio público 

 

Conclusão 

A Andecc tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública que visa a tutelar o direito ao 

preenchimento das vagas em serventias notariais e de registro por meio de concurso público.  

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos MPMG 

Defesa: Antônio Joaquim Schellenberger Fernandes - Procurador de Justiça – MPMG 

 

A compensação da reserva legal e o Novo Código Florestal 

 

Conclusão 

O inciso IV do § 5º do art. 66 merece interpretação conforme a Constituição Federal, para que a expressão 

“localizada no mesmo bioma” seja interpretada de forma a autorizar-se apenas a compensação entre áreas 

de identidade ecológica.    

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

 

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos MPMG 

 

Defesa: Gisela Poterio Santos Saldanha - Procuradora de Justiça – MPMG 

 

A inconstitucionalidade da “anistia florestal” 

 

Conclusão 

O art. 67 do Novo Código Florestal é inconstitucional por afrontar os arts. 5°, XXXVI, 186, II, 225, 

caput, §§ 1°e 3°, I e III, da Constituição Federal. 



APROVADA POR UNANIMIDADE  

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos MPMG 

Defesa: Gisela Poterio Santos Saldanha - Procuradora de Justiça – MPMG 

 

O Cadastro Ambiental Rural e o Novo Código Florestal 

 

Conclusão 

O § 4º do art. 18 da Lei n.° 12.651/2012 é taxativo ao afirmar que "o registro da Reserva Legal no CAR 

desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis", o que, a contrário sensu, induz à conclusão 

de que só é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental 

Rural. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

 

Autoria coletiva: Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos MPMG 

 

Defesa: Antônio Sérgio Rocha de Paula - Procurador de Justiça – MPMG 

 

O programa de regularização ambiental (PRA) e o interesse de agir na ação civil pública para 

instituição da reserva legal 

 

Conclusão 

O programa de regularização ambiental tem efeito apenas na seara administrativa, mas não retira o 

interesse de agir nas ações civis públicas com pedido de instituição da reserva legal. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Epaminondas da Costa 

Promotor em Uberlândia / MG 

 

 

EVASÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ATUAÇÃO DO CENTRO 

DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM BUSCA E 

APREENSÃO JUDICIAL  

EM CARÁTER EXCEPCIONAL 

 

 

 

   



CONCLUSÃO 

 

A salvaguarda dos direitos do evadido do serviço de acolhimento institucional deve ficar a cargo do Poder 

Público local, no âmbito do sistema único de assistência social, em homenagem ao princípio estatutário 

da municipalização do atendimento. Enfim, incumbe à própria entidade de acolhimento, em parceria com 

o centro de referência especializado de assistência social (serviço especializado de abordagem social) 

proceder à busca ativa do evadido, persuadindo-o a retornar àquele local de proteção, caso isto seja de 

fato necessário. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

 

Epaminondas da Costa 

Promotor em Uberlândia / MG 

 

 

O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

CONCLUSÃO 

 

A aplicação subsidiária das novas normas processuais aos procedimentos regulados pelo citado Estatuto 

exige muita cautela, tendo em vista os princípios estatutários da proteção integral e prioritária, 

intervenção precoce, atualidade e agilidade no atendimento a ser dispensado às questões infantojuvenis. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  

Epaminondas da Costa 

Promotor em Uberlândia / MG 

Fernanda Pinto Pereira 

Analista em Psicologia do MPMG 

 

AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS E A OBRIGATÓRIA “ESCUTA TOLERANTE” DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

  

Conclusão 

Nas denominadas audiências concentradas, a privacidade, oitiva obrigatória, audição empática, bem 

como a participação da criança e do adolescente na definição da medida de promoção dos direitos e de 

proteção, devem ser sempre resguardadas pelo magistrado (art. 100 da Lei n. 8.069 de 1990).   



TESES APROVADAS NO XXII CONGRESSO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

SALA 3 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 

Frederico Augusto de Oliveira Santos 

Promotor em Goiânia / GO 
 

 

Gestão interdisciplinar e participativa das medidas socioeducativas por meio da saúde na linha do 

cuidado 

  

                                                                                                                             

 

SÍNTESE DOGMÁTICA:  
 

A política de segurança pública trabalha prioritariamente com os desvios, como sintomas, sem se ocupar 

das relações etiológicas do ato infracional, cujo foco é reforçado pela causalidade circular que faz com 

que um problema apenas pressuposto (insuficiência de vagas) se torne real pelos seus efeitos 

(reincidência). A reincidência retroalimenta a percepção de que o problema enfrentado é apenas de 

lotação de vagas, deslegitimando o investimento na logística do meio aberto. A efetividade das medidas 

no meio aberto alinhado à capacidade ociosa do meio fechado gera a sinergia necessária para equalizar o 

problema crônico da falta de vagas, retroalimentada pela reincidência, que especialmente agrava as 

mazelas decorrentes da lotação dos centros de internação pelo retorno do egresso ao sistema. A gestão 

transdisciplinar por meio da saúde é uma alternativa e estratégia operacional para conferir maior 

efetividade ao meio aberto. A vantagem da transversalidade do tema consiste na capilaridade das formas 

de controle, pois a saúde trabalha com os mesmos índices de vulnerabilidade que podem ser 

compartilhados com programas que já existem no CREAS, como o PAEFI e potencializados com os 

canais que já existem no CRAS, como a Plataforma Virtual do Telesaúde, Estratégia Saúde da Família 

(ESF), Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa Saúde na Escola (PSE). A grande 

maioria da nossa clientela é objeto de Projeto Terapêutico Singular (PTS) em razão do uso de 

entorpecentes, de modo que ao transitarem pelos CAPs, já são contemplados em alguma medida com o 

PTS  conforme os respectivos Planos Operacionais Municipais (POM). É esse topoi (consumo de 

entorpecente) que serve de articulação entre o PIA e o Programa de Saúde na Escola (PSE), cujo 

instrumento também é um Projeto Terapêutico Singular com a vantagem de sobreviver à medida, 

logrando o acompanhamento do egresso. 
 

 

APROVADA POR MAIORIA COM ALTERAÇÃO 

Geraldo Margela Correia  

 Procurador de Justiça Aposentado em Pernambuco 

HÁ SALVAÇÃO PARA O SEMIÁRIDO NORDESTINO 

O Bioma Caatinga pode ser restaurado 

 



Conclusão 
 

O Ministério Público deve atuar como indutor de políticas ambientais, utilizando a experiência do 

“conceito base zero” e outras experiências que estão sendo realizadas no semiárido nordestino, com a 

finalidade de restaurar o Bioma Caatinga. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Guilherme de Sá Meneghin 

Promotor em Mariana / MG 

 

“A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA POSTULAR O INCIDENTE DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”  

 

CONCLUSÃO 

  

Face ao exposto, propõe-se a adoção do seguinte enunciado, a despeito das opiniões doutrinárias 

divergentes: “O Ministério Público possui ampla legitimidade para postular o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, inclusive nos processos em que atua como fiscal da ordem 

jurídica”. Eis a proposta de tese que se submete ao XXII Congresso Nacional do Ministério Público. 

 

APROVADA POR MAIORIA 

Hugo Evo Magro Corrêa Urbano 

Promotora no Paraná 

 

Ítalo João Chiodelli  

Assessor de Promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná 

 

 

Das consequências do silêncio do investigado na investigação cível 

 

 

Conclusão objetiva 

 

No curso da investigação cível, havendo necessidade de se colher o depoimento pessoal do investigado, 

ele deve ser advertido de que tudo que ele disser pode ser usado contra ele, bem assim o fato de ele 

permanecer calado, empregar evasivas ou se recusar a responder qualquer pergunta, pois, caso adote 

novamente este comportamento em juízo, essas circunstâncias deverão ser consideradas pelo magistrado 



na solução do caso, principalmente, na comprovação dos fatos objeto do processo e que embasam a 

pretensão do Ministério Público, conforme previsão do artigo 385, § 1
o
, e do artigo 386, ambos do 

CPC/2015. 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE COM ADITIVO 

Ítalo Costa Dias  

Elaine Carvalho Castelo Branco 

Promotores no Pará 

 

 

DA IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NO SISTEMA 

EDUCACIONAL PUBLICO. DISPONIBILIZACAO OBRIGATORIA AOS ALUNOS 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SENSORIAL, FÍSICA E INTELECTUAL. 

 

 

CONCLUSÃO OBJETIVA: 

 

4.1.  Indiscutível necessidade da  presença de um cuidador para garantir a inclusão e a aprendizagem de 

alguns alunos.  

4.2. Cabe ao Estado disponibilizar, em caráter obrigatório, ao aluno portador de deficiências, os serviços 

necessários a sua inclusão social.  

4.3. A necessidade dos serviços especiais deverão ser avaliados por profissional capacitado, isto é, através 

do pedagogo, psicopedagogo, ou neuropedagogo. 

  

4.4. Necessidade de buscar inclusão nas Leis Estaduais de artigo prevendo as equipes técnicas e 

cuidadores nos estabelecimentos de ensino 

 

 

APROVADA POR MAIORIA COM ALTERAÇÃO 

 

Leonardo Dumke Busatto 

Promotora no Parangua / PR 
 

DIRETRIZES PARA A CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

CONCLUSÃO: 

 



Observados os fundamentos que se relacionam à cessão de agentes do quadro de pessoal da 

Administração Pública em suas diferentes esferas, conclui-se que esta deve atender às seguintes diretrizes 

para que tenha conformação com a Constituição Federal e demais regras do ordenamento jurídico em 

vigor: I) estar prevista e autorizada em lei; II) revestir-se de interesse público ou social para a sua 

materialização, o qual deverá ser previamente motivado; III) ter caráter temporário, de modo a ocorrer por 

prazo fixo e pré-definido, atendido o princípio da razoabilidade; IV) envolver apenas servidores 

ocupantes de cargo ou emprego público de provimento efetivo junto à origem; V) estar formalizada 

mediante instrumento jurídico. 

 

A não observância desses requisitos ou pressupostos enseja a possibilidade de anulação da cedência do 

servidor público, em razão de vício que lhe inquina de nulidade, sem prejuízo das medidas que devem ser 

previamente adotadas para tentativa de resolução do ilícito na via extrajudicial, se a ilegalidade for de 

alguma forma sanável, ou, de qualquer modo, mostrar-se pertinente ajustar a matéria para evitar situações 

similares no futuro, esfera em que se mostra fundamental a atuação do Ministério Público, especialmente 

mediante o manejo de Recomendação Administrativa ou celebração de Termo de Ajustamento de 

Conduta, além de sujeitar os agentes que concorreram para a prática do ilícito e/ou dele se beneficiaram, 

guardadas as devidas peculiaridades de cada situação, que requer análise casuística, à possibilidade de 

responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, nos moldes dos dispositivos 

veiculados pela Lei n.º 8.429/92. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE COM ALTERAÇÃO 

 

Letícia Lemgruber 

Promotora no Espírito Santo 

 

Maria Clara Mendonça Perim 

Promotora no Espírito Santo 

 

Gustavo Roberto Chaim Pozzebon 

Promotor em São Paulo 

 

 

A utilização dos relatórios de inteligência financeira oriundos do COAF como meio de prova na 

persecução dos atos de improbidade administrativa de agentes públicos 

 

 

 

Conclusões Objetivas  

 

As comunicações ex officio do COAF são pertinentes a indícios da prática de ilícitos de qualquer 

natureza, à luz do caput do artigo 15 da Lei nº 9.613/98 e, na hipótese do conteúdo do Relatório de 

Inteligência Financeira registrar movimentação atípica ou qualquer informação que envolva agentes 

públicos lato sensu, sua valia se dirige não apenas aos órgãos de persecução criminal mas, concomitante e 

diretamente, aos órgãos de execução com atribuições naturais para a defesa do patrimônio público, ex vi 

lege do inciso VII do artigo 9º da Lei nº 8.429/92. 

O novo Código de Processo Civil (artigo 927 NCPC) prevê a orientação  das decisões judicias conforme 

os precedentes, assim considerados os julgamentos que realizem interpretação operativa de cunho 

material dos textos legais. Trata-se de uma mudança paradigmática na acepção sobre as fontes das normas 



jurídicas, com vistas a garantir a coerência, unidade e integridade e segurança jurídica do ordenamento. A 

transmutação da sistemática de orientação a precedentes é um processo referente a teoria geral do direito 

e não deve encontrar limites de palpabilidade restritivos aos julgamentos de natureza civil, sendo 

plenamente aplicável em regime de interpretação analógica no macrosistema de defesa dos direitos 

transindividuais, perpassando as decisões em âmbito cível e criminal. 

 

 

 

APROVADA POR MAIORIA COM ALTERAÇÃO 

 

Marconi Antas Falcone de Melo 

Promotor em Natal / RN 

 

 

O Direito Constitucional à Saúde e  o Uso da Cannabis medicinal por Pacientes: Atipicidade  da 

Conduta 

 

 

SINTESE DOGMÁTICA  CONCLUSIVA: 

 

1) O paciente  tem o direito ao uso medicinal dos medicamentos artesanais provenientes da Cannabis,. 

2)O uso deve ser feito necessariamente através de prescrição médica, e a produção do óleo feita em 

associação de pacientes ou por pacientes individualmente através de auto-cultivo seu ou do seu 

responsável, unicamente para fins medicinais. 

3)Não há crime de tráfico de drogas praticado pelos pacientes, pois os tratados internacionais, a 

Constituição brasileira e a lei de drogas fomenta o uso medicinal da Cannabis, não havendo tipicidade 

fechada para o crime referido. 

4)Os Promotores de Justiça devem arquivar os inquéritos policiais, requerendo homologaçao judicial, 

quando estiver categoricamente provado, no inquérito, que o paciente e/ou seu responsável utilizaram os 

medicamentos derivados da Cannabis, para fins de tratamento de saúde e com prescrição médica, o que 

descaracteriza o dolo e na pior das hipóteses caracteriza o Estado de Necessidade como excludente de 

ilicitude. 

5) O ato de prescrever é atípico criminalmente em relação aos médicos, pelos mesmos motivos do 

paciente, e por terem o dever constitucional de tentar o máximo, na ciência, para salvar seus pacientes ou 

minimizar suas dores e sintomas, não havendo tipicidade fechada do crime de tráfico, pois os tratados, 

Constituição e legislação fomentam o uso medicinal da Cannabis, estando o poder público omisso legal e 

convencionalmente. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Mariana Seifert Bazzo 

Promotora no Paraná 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto 

Procurador Geral de Justiça no Paraná 

Jefferson de Oliveira Salles 

Historiador 

 

 



AÇÕES POSSESSÓRIAS E CONFLITOS AGRÁRIOS COLETIVOS NA JUSTIÇA ESTADUAL: 

O PAPEL DA UNIÃO. 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A) Apesar de prevista na Constituição da República de 1988, assim como em outras leis 

infraconstitucionais,  não houve satisfatória implementação de política de reforma agrária no Brasil. Por 

conta disso, populações expropriadas ou privadas do direito à terra (e a radicar), principalmente pequenos 

agricultores, desde meados do século 20, reuniram-se em organizações que hoje pleiteiam, enquanto 

movimento social, o cumprimento por parte do Estado de seu dever institucional e indelegável do 

asseguramento de direitos fundamentais.  

B) A autarquia federal INCRA é, por lei, responsável pela implementação de política agrária das quais 

estão alijadas as famílias que compõem os referidos movimentos sociais, que ocupam imóveis 

compreendidos como destináveis à reforma agrária, ensejando a propositura de ações possessórias 

(reintegração de posse, interdito proibitório, entre outros) no âmbito da Justiça Estadual. 

C) Em cumprimento ao novo art. 565, par. 4
O
, do Código de Processo Civil, e a diversos outros 

dispositivos internacionais, constitucionais e infraconstitucionais de prevenção a violação de direitos 

humanos, deve ser chamada pelo Ministério Público Estadual (na função de custus legis) a União, para 

integrar os processos de ações possessórias que envolvem conflitos coletivos de terra em área rural, em 

tramitação na Justiça Estadual. 

D) Nos termos da Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça, caso a União entenda por ausência de 

interesse no feito, sem prejuízo de se buscar o atendimento a direitos fundamentais por intervenção do 

Ministério Público Estadual, deve ser comunicada tal negativa ao Ministério Público Federal para que 

demande eficaz política de reforma agrária que venha atender as famílias de pequenos agricultores sem-

terra em áreas de ocupação, sempre na perspectiva da construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE  COM ADITIVO 

Mariana Seifert Bazzo 

Paulo César Vieira Tavares 

Promotores no Paraná 

 

Atuação do Ministério Público Estadual na promoção e defesa de direitos dos povos de terreiro* 
 

 

 

Conclusões 

 
As constantes violações de direitos de povos de terreiros estão diretamente relacionadas às práticas 

racistas que afetam de forma inquestionável a população negra, representante de mais da metade da 

população brasileira atual.  



A legislação nacional e internacional preveem que uma das missões do Ministério Público é o 

enfrentamento ao racismo e a fiscalização de políticas públicas que, efetivamente, promovam uma 

igualdade étnico-racial ainda bastante distante da realidade de nosso país. Ainda, os órgãos ministeriais 

devem se pautar pelos princípios de laicidade do Estado e liberdade de crença da população, garantindo, 

assim, que, nos serviços públicos, não exista supremacia ou privilégio de uma religião sobre outra.  

Pesquisas demonstram que as religiões de base africana são alvo de crimes que envolvem violência verbal 

e física em índices completamente desproporcionais a eventuais discriminações contra demais religiões 

cultuadas no Brasil. Nesse sentido, o Ministério Público deve estar atento para priorizar a proteção aos 

povos de terreiro, os quais, muitas vezes, têm suas pretensões obstadas no Sistema de Justiça, a partir de 

manifestações do próprio racismo institucional.  

Casos concretos ocorridos no Paraná, nos últimos anos, demonstram que há dificuldade de correto 

registro e adequada investigação de crimes de preconceito, quando as vítimas são adeptas de religiões 

afro-brasileiras. Ainda, a lei 10.639/2003 e outras políticas públicas de promoção da igualdade étnico-

racial não vêm sendo devidamente implementadas, o que demanda a fiscalização e consequente 

ajuizamento de ação pelo Ministério Público do Estado para a cobrança de tais mudanças na realidade.  

 

O Ministério Público brasileiro deve articular ações destinadas à promoção e defesa de direitos dos 

povos de terreiro, bem como adequada divulgação das problemáticas que demandam solução 

especializada. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE   

 

Moacir Silva do Nascimento Júnior 

Promotor na Bahia 

 

IMPACTOS DA ADI 2404 NA POLÍTICA PÚBLICA DE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA E 

SEUS REFLEXOS NA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

Síntese dogmática 
 

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2404, declarando 

inconstitucional a vinculação horária regulamentada por ato do Poder Executivo, desconsidera a natureza 

complexa desse tipo de atividade normativa e coloca em risco a efetividade da política pública de 

classificação indicativa. Diante disso, cabe ao Ministério Público reforçar a atuação, aprimorando as 

ferramentas de monitoramento, especialmente da programação da TV aberta, e fazendo uso da ação civil 

pública para a tutela dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes vítimas da exposição a 

conteúdo prejudicial ao seu desenvolvimento em horário inadequado. 

 

 

 

 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE   

 

Moacir Silva do Nascimento Júnior 

Promotor na Bahia 

 

 

TUTELA DO DIREITO FUNDAMENTAL AO RESPEITO DOS ADOLESCENTES ACUSADOS 

DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS 

 

 

 

Síntese dogmática 
 

 

A violação do direito fundamental ao respeito dos adolescentes acusados da prática de atos infracionais 

deve ser enfrentada pelo Ministério Público por meio do (1) constante monitoramento das notícias, 

especialmente daquelas publicadas na Internet, da (2) priorização dos feitos direcionados à aplicação de 

sanções administrativas aos autores dos ilícitos, do (3) enfrentamento das questões regionais através de 

coordenadorias ou de promotorias com atribuições geograficamente expandidas e do (4) ajuizamento de 

ações civis públicas que busquem as tutelas inibitória, de remoção do ilícito e ressarcitória, incluindo 

pedido de (5) compensação por eventual dano moral coletivo. 

 

  



TESES APROVADAS NO XXII CONGRESSO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

SALA 4 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Eduardo José Falesi do Nascimento 

Promotor no Pará 

 

A atuação do Ministério Público na efetivação de políticas públicas para melhorias no  

serviço público de saúde e proteção do bem fundamental da vida 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, uma vez violado o direito fundamental à saúde e, por conseguinte, estiverem ameaçados a 

preservação da vida e a dignidade da pessoa humana, não restará outra solução senão a pronta intervenção 

judicial, para que o Estado-Juiz, por intermédio da autoridade competente, possa estabelecer as condições 

indispensáveis para a prestação mínima do serviço público essencial de saúde, notadamente ao caso 

apresentado. 

A lei maior, no que concerne aos direitos fundamentais, deixa de ser mero repositório de promessas, carta 

de intenções ou recomendações, mas, sim, conferência de direitos subjetivos ao cidadão e à coletividade, 

que se veem amparados juridicamente a obter a sua efetividade, a realização em concreto da prescrição 

constitucional. 

O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos direitos fundamentais está encartado no § 

1º, do art. 5º, da CF/88: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. Muito se polemizou, e ainda se debate, sem que se tenha ocorrida a pacificação de posições 

acerca do significado e alcance exato da indigitada norma constitucional 

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante indevida manipulação de 

sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, 

arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a 

preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da „reserva do possível‟ –ressalvada a ocorrência de justo 

motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados 

de um sentido de essencial fundamentalidade. 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

Otávio de Souza Gomes.  

Promotor no Amazonas 

 

A Importância da União dos Órgãos que Atuam na Defesa do Consumidor no Âmbito do 

Ministério Público. 

 

 

Conclusões Objetivas. 

 

1. Torna-se fundamental o diálogo e a sintonia permanente do Ministério Público dos Estados com outros 

entes ministeriais no âmbito federal, inclusive, na instauração de procedimentos investigatórios e 

proposituras de ações judiciais. 

 

2. Devem ser criadas, mesmo que informalmente, “forças tarefas” com outros órgãos de defesa do 

consumidor, v.g., Procons Estadual e Municipal, Defensorias Públicas Federal e Estadual, órgãos de 

defesa do consumidor dos poderes legislativo estadual e municipais, e, também da OAB, a fim de que a 

atuação, especialmente no âmbito judicial se torne mais forte e com resultados positivos para o 

consumidor brasileiro. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Patrícia Paula Santos  

Promotora no Acre 

 

A IMPROBIDADE POR OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, fica claro que a inércia por parte do administrador que se dispôs a tutelar em favor do patrimônio 

público gera a infringência da Lei de Improbidade Administrativa.  

A ausência do ato se não fiscalizada ou cobrada acarretará em prejuízos imensuráveis a coletividade.  

Não resta dúvida que a adoção das medidas punitivas para os agentes públicos, quando por sua ausência 

causam dano ao patrimônio, tem suma importância para o Ministério Público, o qual busca proteger o 

interesse coletivo, aquele defendido na Constituição Federal como sendo o maior dever do Estado.  

Assim, cabe a nós como cidadão, em especial como defensores do direito, não só apenas fiscalizar, mas 

também conscientizar aos agentes públicos o seu dever para com o exercício de suas atividades, as quais, 

devem ser desenvolvidas com zelo e dedicação, não apenas por ser dever funcional, mas por ser um dever 

social. 



O agente público praticará improbidade administrativa dolosa ou culposa, por omissão, todas às vezes que 

deixar de praticar atos vinculados ou discricionários inerentes as suas atribuições ou violar princípios da 

administração pública. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Ruth Araújo Viana 

Promotora em Tocantins 

 

FLAGRANTE DESVIO DE FINALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO COMO EVIDÊNCIA 

DO DOLO PRESUMIDO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO  

 

CONCLUSÃO 

Dificultar o controle de atos flagrantemente ilegais praticados por administradores públicos enfraquece a 

democracia e o Estado de Direito. Se os mecanismos de defesa da democracia são mais frágeis do que os 

mecanismos de proteção dos detentores de poder, como será possível exercer o controle suficiente da 

improbidade administrativa e coibir atos de corrupção? 

Não faz sentido ter que passar por todo um procedimento ordinário com o crivo do contraditório e da 

ampla defesa para declaração de nulidade do ato flagrantemente ilegal para que se possa perseguir a 

responsabilidade pessoal do administrador com possível imputação de sanção por improbidade 

administrativa quando a própria natureza do ato revela a ilegalidade qualificada do administrador. 

Também não é o bastante poder controlar sem que esta fiscalização esteja munida de ferramentas hábeis 

ao controle efetivo e correção dos abusos praticados por administradores públicos no poder. De nada 

adianta poder processar se os meios para punir são insuficientes ou inadequados ou se apresentam lerdos 

em suas pretensões. 

A concessão de poder sem controle efetivo é porta ampla de disseminação de corrupção administrativa e 

enfraquecimento do Estado Democrático de Direito. Ainda, não há responsabilidade objetiva em entender 

que o administrador público que determina ato administrativo sem finalidade pública comete improbidade 

administrativa por violação aos princípios administrativos, pois todo agente público, precipuamente, ao 

servir ao Estado, tem que ter conhecimento do que é interesse público. 

Atos completamente desvirtuados de finalidade pública que podem ser flagrantemente constatados, como 

os que atendem a vontade pessoal do administrador, são violadores de probidade administrativa. Portanto, 

introduzir a possibilidade de ilegalidade qualificada presumida é uma evolução no controle dos atos 

administrativos e que está alinhada aos princípios da Administração Pública, servindo como uma nova 

diretriz para a gestão ética e proba. 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

Ruth Araújo Viana 

Promotora em Tocantins 

Celsimar Custodio Silva 

Promotor em Tocantins 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DOLO PRESUMIDO EM OMISSÃO REITERADA 

DO GESTOR COMPETENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

CONCLUSÃO 

 

 A probidade administrativa, por emergir do texto constitucional, tem o poder de vincular o administrador 

público no trato com a coisa pública, devendo velar por condutas adequadas e suficientes durante sua 

função precípua que é a busca pelo bem comum da sociedade que representa. 

A eficiência constitucional, mencionada como um dos pilares vinculadores do administrador público, 

adequa-se à conduta proba do gestor que, sabendo da necessidade de se implementar políticas públicas 

sanitárias adequadas em benefício da coletividade, toma as medidas cabíveis para o escorreito 

funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, equipando-o com todos os meios necessários ao bom 

desempenho de sua função.    

É certo que a omissão reiterada na efetivação de direito fundamental cuja imediaticidade de aplicação está 

prevista na Constituição Federal, como ocorre no direito à saúde, não se coaduna com conduta culposa do 

agente público e sim com a conduta dolosa pelo ato omissivo-comissivo que realiza.  

Ter dolo consiste em ter vontade e consciência, e, portanto, uma vez notificado o agente responsável que 

está dando causa a omissão da efetivação deste direito fundamental, não se pode mais falar em culpa, mas 

somente em dolo.  

A consciência do não agir se caracteriza quando da ciência da notificação e não efetivação do direito 

fundamental à saúde por qualquer órgão de controle, dentre eles o Ministério Público. A vontade é 

provada pela inércia do agente na efetivação do direito, quando tem ampla competência para o mesmo e 

em razão de sua função tem obrigação de agir para a garantia do direito à saúde.  

Portanto, o gestor público competente pela estruturação do Conselho Municipal de Saúde que, após 

Recomendação do Ministério Público, emanado em razão de apuração oriunda de inquérito civil público 

pela má prestação do direito à saúde, permanece inerte em sua conduta, preferindo a omissão ao invés de 

providenciar o necessário para o implemento das condições físicas e estruturais do Conselho Municipal 

de Saúde, comete flagrante ato de improbidade administrativa, na modalidade dolosa, em razão do 

ferimento ao princípio da eficiência e moralidade na gestão pública. 

 

 
 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Selma Magda Pereira Barbosa Barreto 

Promotora de Recife / PE 

 

ATIVISMO JUDICIAL NAS AÇÕES DE SAÚDE,  POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DO 

DIREITO FUNDAMENTAL DO INDIVÍDUO E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DO ESTADO  

 

CONCLUSÃO  

 

A discussão é vasta e os questionamentos aqui suscitados nem de longe esgotam a matéria, nem por seus 

argumentos, que se sujeitam a variados posicionamentos, nem pelo seu conteúdo, pois existem muitos 

outros pontos a serem abordados e que não podem ser explorados no presente texto dada a sua limitação. 

No entanto, a tese pretende  levantar a discussão sobre o excesso do ativismo judicial, considerando-se 

que não há melhor forma de se garantir a efetivação dos direitos e garantias constitucionais do que 

respeitar os princípios democrático e republicano, com a consciência de que o caráter eletivo e temporário 

do exercício dos Poderes Legislativo e Executivo garante a afirmação da democracia. Embora os 

argumentos que superem o deficit democrático sejam capazes de superar as críticas contra a judicialização 

da política, há de se considerar que a vitaliciedade dos Órgãos Jurisdicionais gera uma continuidade de 

poder e, em assim sendo, surge uma natural limitação do exercício jurisdicional na sua atuação “política”. 

Desse modo, a Jurisdição Constitucional é um valioso mecanismo de defesa democrática, dês que o 

exegeta analise o caso sob a ótica constitucional, interpretando-o de forma a submeter à comunidade 

aberta dos intérpretes da Constituição a legitimidade do decisum, gerando uma ampla discussão sobre o 

atuar do julgador, e respeitando os limites constitucionais impostos pelo regime democrático. 

Diante da problemática apresentada e as constantes ações propostas para fornecimento de 

medicamentos/tratamentos médicos sem atendimento aos requisitos elencados pelo STF e pelo CNJ, 

anteriormente destacados, proponho que: 

 

a) O Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, dentro das faculdades conferidas pelo artigo  179 do 

CPC,  atue na busca de garantir efetiva instrução processual, com elementos de prova suficientes a 

demonstrar a necessidade e a eficiência do medicamento/tratamento médico perseguido pelo cidadão 

perante o Judiciário, atentando para a orientação interpretativa dos enunciados nº 51; 58 e 61, do CNJ, na 

II Jornada de Direito da Saúde. 

b) No caso de remédios não autorizados pela ANVISA, que se observem os enunciados nº 50 e 57 da II 

Jornada de Direito à Saúde do CNJ.  

c) Em havendo reiteração de pedidos sobre o mesmo fármaco/procedimento, seja suscitado o enunciado 

nº 52 do da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ e comunicado o CAOP da Saúde, para, em conjunto 

com as Promotorias de Saúde, sejam elaborados estudos que otimizem a atuação ministerial. 

d) Sejam realizadas reuniões, envolvendo os CAOPS de Saúde e Patrimônio Público, Procuradorias de 

Justiça e as Promotorias de Justiça atuantes nas áreas, a fim de serem adotados protocolos conjuntos, 



objetivando conferir unicidade ministerial nas ações e intervenções processuais, respeitada a autonomia 

funcional, buscando o equilíbrio entre os direitos constitucionais da  vida e da saúde do cidadão em 

harmonia com o direito à dignidade humana, e os limites orçamentários do Estado. 

e) em casos em que o pedido de fornecimento de remédios/tratamento seja feito por indivíduos que 

tenham contratos com planos de saúde, que estes sejam demandados para custearem a parte que lhe é 

devida, de acordo com a tabela médica dos referidos planos, compensando o Estado dos gastos efetuados; 

 

 

 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

 
Tâmera Padoin Marques Marin 

Promotora em Rondônia 

 

APLICA-SE A SÚMULA VINCULANTE Nº. 13 ÀS NOMEAÇÕES PARA CARGOS POLÍTICOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SENDO QUE A INVESTIDURA EM VIOLAÇÃO A ESSE 

ENUNCIADO, ALÉM DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, CARACTERIZA 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS (artigo 11 da LIA). 

 

CONCLUSÃO 

  

Os estudos realizados para a elaboração da presente tese revelaram modificação jurisprudencial no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal – STF quanto à interpretação do artigo 37, caput, da Constituição Federal, 

especialmente quanto à eficácia normativa dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, o 

que corrobora de que o provimento para cargos na Administração Pública deve visar a satisfação do 

interesse público e não a acomodação de interesses personalistas. 

No tocante à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, os precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça são no sentido de que a nomeação para cargos públicos, baseada em critérios pessoais e familiares, 

destoam dos valores fundamentais do ordenamento jurídico, sendo que a conduta do administrador incide 

a aplicação do artigo 11 da Lei nº. 8.429/92. 

Diante do panorama normativo e jurisprudencial observado, é de se constatar que o entendimento referido 

não está restrito à nomeação para cargos comissão, mas é igualmente aplicável ao preenchimento de 

cargos políticos, como de secretários municipais ou estaduais. 

Assim, aplica-se a Súmula Vinculante nº. 13 às nomeações para cargos políticos na Administração 

Pública, sendo que a investidura em violação a esse enunciado, além da nulidade do ato administrativo, 

caracteriza improbidade administrativa por violação de princípios (artigo 11 da LIA). 

 

 

 

 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Vanessa Harmuch Perez Erlich 

Promotora no Paraná 

 

 

Justiça Restaurativa na Socioeducação  

 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

Primeira: 

A atuação do Ministério Público em iniciativas para aplicação da justiça restaurativa na infância e 

juventude oportuniza à instituição reassumir seu papel de protagonismo, revelado na busca de maior 

eficiência do sistema de justiça, aproximando-o da comunidade e reforçando sua identidade 

constitucional. 

 

Segunda: 

O modelo restaurativo de resposta ao ato infracional, onde o adolescente, a vítima e quaisquer outras 

pessoas ou setores, públicos ou privados, da comunidade afetada, participam conjuntamente de encontros, 

com a ajuda de facilitadores capacitados, visando à formulação de um plano restaurativo para a reparação 

ou minoração do dano e para a reestruturação da vida do adolescente, deve ser buscado na área da 

infância e juventude com preponderância ao sistema retributivo.  

 

Terceira: 

O modelo restaurativo de tratamento do ato infracional não exclui necessariamente o modelo retributivo, 

podendo ambos coexistirem, com aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente em conflito com a 

lei, aliada ao uso de práticas restaurativas, como para confecção do Plano Individual de Atendimento ou 

reintegração familiar. 

 

Quarta: 

A atuação do Ministério Público em iniciativas para aplicação de práticas restaurativas no ambiente 

escolar, tanto como prevenção como tratamento do ato infracional escolar, pode contribuir para a solução 

de muitos problemas ligados à violência, com impacto nas ocorrências infracionais escolares. 

 

 

 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

Vilson Farias 

Promotor aposentado em Pelotas / RS 

 

AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ORIUNDA DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ÁREA PENAL 

 

CONCLUSÃO 

 



Como se depreende das decisões em tela, o tema é polêmico. A defesa dos réus não se conforma que 

estão presos ainda, principalmente aqueles que tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande Do Sul. 

A lentidão do juízo de Pelotas diante da burocracia do poder judiciário, ainda não encaminhou o recurso 

em sentido estrito ajuizado pelo Ministério Público (até a data de hoje, 19/06/2017). 

Diante da negativa do STJ as defesas dos réus através do advogado Jair Alves Pereira, impetrou o habeas 

corpus n°. 144321 que tramita no STF, cujo relator é o ministro Dias Tofflen e o advogado Thiago Seidel 

e outros impetraram o habeas corpus n°. 144715 também para o STF, sendo por prevenção o mesmo 

ministro relator. 

Como bem assinalou o ministro Reynaldo Soares da Fonseca não se trata de criar mais uma hipótese de 

efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito (o qual no caso de Pelotas e Rio Grande do Sul tem uma 

tramitação lentíssima, pois está a quase um ano ajuizado pelo Ministério Público e ainda não subiu para o 

Tribunal, o que prejudica o trabalho da acusação e também da defesa), em violação ao art. 584 do Código 

de Processo Penal, que o concede expressamente, apenas nos casos de decisão de perda de fiança ou julga 

deserta a apelação (art. 581, XV do Código de Processo Penal), mas de admitir a possibilidade de o 

relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, tão somente quando presentes os requisitos 

indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso. 

Diria ainda, que a hipótese não é idêntica àquela que veda a utilização do mandado de segurança para 

conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, pois o mandado de segurança exige a presença 

dos requisitos constitucionais, quais sejam, violação ou ameaça de violação de direito líquido e certo por 

ato abusivo ou ilegal de autoridade. 

Filio-me a corrente jurisprudencial que sustenta não haver direito líquido e certo a prisão de acusado em 

ação penal, bem como que seja apriore, abusivo ou ilegal ato de autoridade que concede a liberdade 

provisória. Ademais, contra a decisão cabe recurso (súmula n°. 267 do STF). 

Por isso, nada impede que interposto o recurso adequado o Ministério Público requeira a antecipação dos 

efeitos do mérito recursal ou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, como forma de evitar risco a 

ordem pública, ou a instrução criminal ou aplicação da lei penal, com a própria perda do objeto do 

recurso, desde que consiga demonstrar a presença dos requisitos para a prisão preventiva e os 

pressupostos fumus boni iuris e periculum in mora, o que no caso em Pelotas não se evidenciou 

claramente como propugnou a defesa, mas isto é outra historia e não descaracteriza a tese (justificativa) 

que ora defendemos perante os colegas do Ministério Público de todo o Brasil. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Vilson Farias 

Promotor aposentado em Pelotas / RS 

 



O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM LEGITIMAÇÃO PARA EXECUTAR A AÇÃO 

POPULAR NA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO AUTOR PROPÔ-LA 

 

Justificativa e conclusão 

No respectivo processo nº 022/1.05.0001015-4, a autora peticiona ser sabido que a última 

decisão proferida perante aos tribunais superiores foi no sentido de que não possuiria a 

legitimidade para a propositura de execução coletiva em face da autarquia ré, o que tratava-se de 

um contra senso. Acenando o feito à ordem, frisou que o artigo 18 da lei nº 4.717/65 assim diz: 

“A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível “erga omnes”, exceto no caso de haver sido 

a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá 

intentar outra ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.” 

Verifica-se, do teor do dispositivo supra, que a sentença prolatada na referida ação teve efeito 

“erga omnes”, ou seja, tem efeito sobre todos os cidadãos pelotenses. 

Por isso, é dever do Ministério Público a defesa de tais interesses, sendo portanto o legitimado 

para assumir a referida execução. 

Acrescento, ainda, que o artigo 16 da lei nº 4.717/65, assim dispõe: “Caso decorridos 60 

(sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de segunda instancia, sem que o autor ou 

terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 

30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave.” 

Transcrevo, ainda, literalmente os seguintes parágrafos que constam na petição ajuizada pela 

autora: 

“Não há que se falar em execução individual, pois, fazendo uso do bom senso, 

que é peculiar aos operadores do direito, inequivocadamente se conclui que 

não poderá qualquer cidadão alegar prejuízos com a execução coletiva, e sim a 

recorrida, que lucrará com a inércia de muitos consumidores. Trata-se de 

indiscutível contradição conceder ao cidadão a legitimidade para propor ação 

popular, em representação todos que porventura uma sentença de procedência 

pudesse beneficiar e exigir que, após o trânsito em julgado da sentença, cada 

um ajuizasse execução individual. 

Esse empecilho certamente beneficiaria a autarquia, considerando-se que 

muitos cidadãos ignoram a existência da presente ação popular e/ou 

desconhecem o ganho que poderia lhes trazer a demanda executória. Frise-se 



que a execução individual da presente ação somente resultaria em milhares de 

processos a abarrotarem o Poder Judiciário.” 

      

Finalmente a autora manifestava-se pela intervenção do Ministério Público no processo de 

execução, na impossibilidade jurídica de fazê-lo. 

A realidade social se modifica todos os dias e tal fenômeno requer um direito dinâmico para que 

possa continuar sua função precípua de regular a vida social. Todavia, a morosidade do processo 

legislativo às vezes acaba por obstar este dinamismo, imprescindível hodiernamente. Assim, 

surge a necessidade de instrumentos que possam dar ao Direito esse caráter dinâmico. A Lei da 

Ação Popular data de meados do século passado, tendo sofrido em seu procedimento algumas 

mudanças pelo advento da Constituição de 1988, esta que também inovou a respeito do 

Ministério Público. 

Desta maneira, após ampla análise, entendemos que o Ministério Público deve dar continuidade 

a demanda, pois muitas vezes o autor popular é pessoa pobre e pode se sentir pressionado no 

decorrer da demanda e até intimidado em continuar, caso em que ele pode não dar o devido 

prosseguimento. Desta forma, cabe ao Ministério Público dar continuidade à demanda popular 

na defesa dos interesses difusos. 

No caso em tela, entendemos que o Ministério Público deveria propor a execução da decisão 

judicial no que se refere ao ressarcimento do valor cobrado indevidamente dos usuários do 

SANEP, pois a autora ficou impossibilitada de fazê-lo em uma decisão completamente 

equivocada, pois o Poder Judiciário atropelou o art.16 da lei nº 4.717/65.  

Como podemos obter, do trabalho de Antonio Roberto Sanches Júnior: 

 

Dessa maneira, clara parece estar a incidência do principio da obrigatoriedade 

de o Ministério Público prosseguir na ação em caso de desistência do autor 

popular. 

É cediça a incidência do princípio da obrigatoriedade em sede de ação penal 

pública. E mesmo no sistema penal, que exige muito mais formalidades, o 

princípio da obrigatoriedade é temperado pela independência funcional. 

  

Porém, este princípio não tira do Ministério Público a sua autonomia e independência, pois se 

entender pela improcedência, após a instrução, o mesmo pode se manifestar neste sentido, 

entretanto se concordar com a procedência da ação, se necessário, pode atuar como sucessor 

processual. 



Desta forma, o Ministério Público tem o dever de dar continuidade à Ação Popular quando o 

autor popular não o fizer, porém isto não exclui a autonomia que o MP possui de atuar 

conforme o seu entendimento. 

Portanto, entendemos que o Ministério Público tem a legitimidade para promover a execução da 

demanda popular, quando o autor não a fizer, neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ATOS ADMINISTRATIVOS. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Hipótese em que, quanto ao mérito, nada mais há 

a apreciar, pois as questões atinentes à responsabilidade pela devolução de 

valores, bem como ao montante a ser devolvido, restam resolvidas, não 

cabendo rediscutir a matéria em sede de exceção de pré-executividade, em 

face do instituto da preclusão (art. 473 do CPC). 2. Ainda que assim não fosse, 

quanto à alegação de que "não existe um único documento público contábil 

que lhes atribua o recebimento de importância por conta do(s) ato(s) 

administrativo(s) invalidado(s)", sequer seria cabível a oposição de exceção de 

pré-executividade. Aplicação da Súmula nº 393 do STJ. 3. Diversamente do 

alegado, foram acostados cálculos pelo Ministério Público, como claramente 

se vê da sentença que julgou a liquidação de sentença. 4. Em se tratando de 

ação popular, configurada a inércia dos autores, o Ministério Público tem 

legitimidade para a execução, na forma do art. 16 da Lei da Ação 

Popular. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO 

ART. 527, CAPUT, DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70062158506, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 27/10/2014) (Grifo nosso) 

 

 Sendo assim, entendemos que o mais importante é a continuidade até a execução da 

ação popular, caso contrário estaria acontecendo uma grande injustiça, pois a demanda 

popular exitosa ficaria sem sentido algum e sem o menor valor. 

Portanto, o Ministério Público assumiu um certo protagonismo na efetivação de direitos 

fundamentais com a Constituição de 1988, que firmou o chamado Estado Democrático de 

Direito. Por conta disso, compreendemos a necessidade da atuação do Ministério Público, 

quando o autor por qualquer outro motivo não puder dar prosseguimento à ação popular. 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA 

É imprescindível registrar de plano que o Ministério Público, de titular da ação penal ou fiscal 

da lei, ampliou suas atribuições, sendo defensor de direitos coletivos e difusos, árduo fiscal da 

moralidade administrativa entre outras atividades já consagradas pela doutrina e jurisprudência. 



Necessário se faz tecer algumas considerações sobre a ação popular. 

A ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação 

do ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural e ao 

consumidor, nos moldes do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal e da Lei nº 4.717/65. 

Partimos de um caso concreto onde a autora G. H. na cidade de Pelotas-RS ajuizou uma ação 

popular contra o SANEP (Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas), na qual visava anular 

um aumento ilegal de 33,96%. 

A ação foi procedente, tendo o SANEP sido derrotado na 1ª Vara Cível da Comarca de Pelotas-

RS, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do Superior Tribunal de Justiça e 

no Supremo Tribunal Federal. 

Quando se realizava a execução, o SANEP alegou que a autora não tinha a legitimidade para 

propor a execução, controvérsia esta que ainda não foi definida pelos tribunais superiores. 

A autora peticionou nos autos que se não podia proceder a execução, o que afrontava a lei nº 

4.717/65, pois entendia que o Ministério Público deveria fazê-la. Esta questão é que julgamos 

importantíssima e resolvemos discuti-la através deste artigo, neste congresso. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Vinícius de Oliveira e Silva 

Promotor em Tocantins 

 

 

O DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAR E A DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO 

FINANCEIRO AO ERÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 89 DA LEI 

8.666/93 

  

 

CONCLUSÃO 

 

Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa e o decorrente dever igualmente 

constitucional dos gestores públicos de, em regra, realizarem a prévia licitação para contratar justificaram 

a positivação do crime do artigo 89 da Lei 8.666/93. Tal delito criminaliza a dispensa ou inexigibilidade 

indevida de licitação, exatamente para tutelar os postulados constitucionais antes citados, que são, por si, 

bens jurídicos relevantíssimos. 

 



A redação legal do tipo penal referido não exige produção de resultado naturalístico e, assim, não é um 

crime material. Portanto, totalmente descabido falar-se em necessidade de dano financeiro ao erário para 

a caracterização do delito em questão, que protege o patrimônio imaterial. 

  

A Ação Penal 971 do STF, julgada em 28/06/2016, deve guiar a atuação do Ministério Público Brasileiro 

no que tange a hermenêutica do crime do artigo 89 da Lei 8.666/93 para o aprimoramento da 

jurisprudência nos Tribunais. 

 

Por fim, o dolo exigido para a caracterização do mesmo delito é meramente o de violar a obrigação de 

licitar, o que deve ser aferido diante da análise as circunstâncias objetivas. 

 

 

Síntese dogmática 

 

Dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa decorre o dever igualmente 

constitucional dos gestores públicos, em regra, realizarem prévia licitação para contratar. O tipo penal do 

artigo 89 da Lei 8.666/93, que criminaliza a dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação, tutela os 

postulados constitucionais antes citados, que são bens jurídicos relevantíssimos por si. A redação legal do 

tipo referido não exige produção de qualquer resultado naturalístico e, assim, não é um crime material. 

Portanto, totalmente descabido e ilegal falar-se em necessidade de dano financeiro ao erário para a 

caracterização do delito em questão, que protege o patrimônio imaterial. A Ação Penal 971 do STF, 

julgada em 28/06/2016, deve guiar a atuação do Ministério Público Brasileiro no que tange a 

hermenêutica do crime do artigo 89 da Lei 8.666/93 para o aprimoramento da jurisprudência nos 

Tribunais, cristalizando-se que não é necessário dano financeiro ao erário para ocorrência do crime, mas 

somente o dolo de violar a obrigação de licitar, o que deve ser aferido diante da análise as circunstâncias 

objetivas. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Willian Buchmann 

Promotor no Paraná 

Arion Rolim Pereira 

Procurador de Justiça  no Paraná 

 

O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) COMO MECANISMO DE TUTELA DE 

DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS 

 

CONCLUSÕES OBJETIVAS: 

 

O presente ensaio destinou-se a alinhavar alguns fundamentos que estão a recomendar maior 

flexibilização, seja pelos órgãos de execução, seja pelos órgãos de orientação e controle do Ministério 

Público, quanto à ferramenta procedimental a ser a ser utilizada na tutela de direitos e interesses 

individuais (não homogêneos). 



Nessa linha, defende-se aqui, inclusive como proposta de enunciado, o procedimento administrativo (PA) 

como o mecanismo adequado para a proteção de direitos e interesses individuais (não homogêneos), 

reservando-se o inquérito civil para a tutela de interesses coletivos (lato sensu), o que se faz sob os 

seguintes argumentos, assim sintetizados: 

 (a) a atual conformação constitucional e o estágio de amadurecimento institucional estão a exigir 

posicionamento estratégico, com o estabelecimento de prioridades voltadas para a tutela coletiva, como o 

estabelecido dentre as diretrizes positivadas na Carta de Brasília de 2016. 

 (b) também a conformação constitucional e legislativa hodierna do Ministério Público e das ferramentas 

de que dispõe a Instituição estão a recomendar a reserva do inquérito civil, ante, inclusive, a sua natureza 

tipicamente investigatória e seu grau de inquisitoriedade, para a tutela de interesses e direitos coletivos 

(lato sensu); 

(c) múltiplas situações fáticas envolvendo direitos e interesses individuais (ex.: saúde individual, como 

medicamentos e cirurgias; acompanhamento de situações de risco de criança, adolescente ou idoso 

determinado) não possuem natureza essencialmente investigatória, pois se destinam muito mais à mera 

constatação de determinada situação, com a coleta de informações (quando muito) de caráter acidental, 

isto é, não elementar, em que o direito invocado já se encontra evidenciado ou a convergência dos 

interesses envolvidos distancia-se de secundário e eventual escopo de responsabilização de determinada 

pessoa; 

(d) os PAs, nos casos como os identificados acima – sempre, evidentemente, respeitado o entendimento 

do órgão de execução ministerial que os apreciam - não se destinam propriamente a investigar pessoa 

determinada, conforme previsão do Manual de Tabelas Unificadas do CNMP e, agora, Res. CNMP n. 

174/2017. 

 (e) o Manual de Tabelas Unificadas do CNMP prevê que, na hipótese de dúvida sobre a rotina a ser 

registrada, deve ser consultada a chefia imediata e, persistindo a incerteza, deve ser registrada como PA, 

com sequencial encaminhamento daquela ao Comitê Gestor das Tabelas Unificadas do Ministério Público 

respectivo; 

 (f) o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso estabelecem, modo extreme de dúvidas, 

em dispositivos distintos, para além do inquérito civil, a possibilidade de instauração de procedimento 

administrativo (PA). 

 (g) o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP -, pela recente Res. n. 174/2017, expressamente, 

estabelece que o PA se destina à tutela de direitos e interesses individuais indisponíveis, não apresentando 

a referida rotina caráter de investigação. 

(h) a Corregedoria-Geral e o Conselho Superior do Ministério Público do Paraná registram, 

respectivamente, manifestações e deliberações no sentido da adequação utilização do procedimento 

administrativo (PA) em casos como os anotados alhures, envolvendo interesses individuais. 

Em sintonia com o entendimento esposado, de modo a recrudescer o grau de segurança jurídica e na 

perspectiva de uniformização da atuação ministerial, bem assim sensível à significativa demanda de feitos 

que aportam ao Conselho Superior do Ministério Público, propõe-se: 

a) a revisão do Ato Conjunto PGJ/CGMPPR n. 02/2010, para prever, expressamente, nos moldes da 

Resolução apresentada no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a utilização ampliada do 



procedimento administrativo (PA) na tutela de direitos interesses individuais indisponíveis (não 

homogêneos), como rotina acertada para este fim, bem assim, no caso do seu arquivamento, a 

possibilidade de recurso pelo interessado ao Conselho Superior; 

b) a revisão dos procedimentos institucionais finalísticos (PIFs), no âmbito do Ministério Público do 

Paraná, para prever, em suas descrições e fluxogramas, a necessidade de cientificação dos interessados na 

hipótese de arquivamento do procedimento administrativo quando destinado à proteção de direitos e 

interesses individuais, bem como a possibilidade de recurso ao Conselho Superior. 

Finalmente, uma vez regulamentado o Procedimento Administrativo pelos Ministérios Públicos Estaduais 

e da União, para prever expressamente a adequação ampliada desta rotina para casos envolvendo 

interesses e direitos individuais (não homogêneos), recomendável, também sejam disciplinados os 

seguintes aspectos: (a) possibilidade de utilização da recomendação administrativa e do termo de 

ajustamento de conduta (TAC); e (b) controle pelo Conselho Superior do Ministério Público ou da 

Câmara de Coordenação e Revisão em caso de necessidade de prorrogação do PA, o que pode se dar por 

comunicação ou pedido fundamentados ao Colegiado respectivo. 

 

  



TESES APROVADAS NO XXII CONGRESSO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

SALA 5 

APROVADA POR MAIORIA 

 

Antônio Fernandes Oliveira Matos Júnior  

Promotor em Pernambuco  

 

Ministério Público Nacional e Princípio Federativo: Análise a partir da decisão proferida pelo STF 

na Ação Civil Originária 924/PR 

 

 

 

CONCLUSÃO OBJETIVA (SÍNTESE DOGMÁTICA) 

 

 

A Constituição Federal de 1988, inspirada pelo modelo federativo da nação brasileira, ao substituir a 

hierarquia – próprio do Ministério Público da França, Estado unitário – pelo da independência funcional 

como princípio informador da instituição, expressamente vetou a existência de um órgão unitário 

denominado Ministério Público Nacional, com consequente “nomeação” do Procurador-Geral da 

República como seu “chefe”. Neste sentido, o princípio da unidade institucional, previsto seu no art. 

127, § 1º, da Constituição Federal/1988, deve ser mitigado, para entendê-la como instituição una apenas 

no entendimento da finalidade constitucional de sua atuação. 

 

O regime federativo da República brasileira é que garante às unidades do Ministério Público brasileiro, 

previstas nos incisos I e II do seu artigo 128, definirem de per si o suposto conflito de atribuições 

existentes entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, autorizando afirmar caber 

ao órgão do Ministério Público Federal o juízo sobre as suas atribuições expressamente previstas na 

Carta da República (atribuição restrita), cabendo ao órgão do Ministério Público Estadual o que assim 

não for entendido (atribuição residual), decisão esta a ser reanalisada pelos seus respectivos órgãos 

internos de revisão, sem prejuízo da análise pelo Poder Judiciário, ante a aplicação do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. 

 

 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE COM ALTERAÇÃO 

 

Gregório Assagra de Almeida 

Promotor em Belo Horizonte / MG 

 

Lenna Luciana Nunes Daher 

Promotora em Brasília / DF 

 

Ludmila Reis Brito Lopes 

Procuradora do Ministério Público do Trabalho com atuação em Brasília / DF 

 

 



O Ministério Público como Garantia Constitucional Fundamental da Sociedade de Acesso à 

Justiça: interpretação ampliativa e rol meramente exemplificativo dos mecanismos de atuação 

jurisdicional e extrajurisdicional da Instituição 

 

 

 

Conclusões Objetivas  

 

 

1 O Ministério Público é uma garantia constitucional fundamental da sociedade e do indivíduo de acesso 

à justiça e, por isso, os princípios e as diretrizes interpretativas dos direitos e das garantias constitucionais 

fundamentais são parâmetros legítimos e seguros para a compreensão do Ministério Público, da sua 

natureza jurídica, das suas atribuições e, especialmente no que mais interessa nesta tese, dos seus 

mecanismos de atuação jurisdicional e extrajurisdicional.   

 

2 À luz dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, principalmente com base na cláusula 

constitucional aberta prevista no § 2º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, o rol dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais que devem ser protegidos e 

efetivados pelo Ministério Público é meramente exemplificativo. 

 

3 No mesmo diapasão, o rol dos mecanismos de atuação jurisdicional e extrajurisdicional do Ministério 

Público também é meramente exemplificativo. 

 

4 Assim, o Ministério Público poderá utilizar-se, jurisdicionalmente, de todas as ações, provas, inclusive 

provas técnicas de acordo com o novo CPC, desde que necessárias e concretamente adequadas para 

proteger e/ou efetivar direitos fundamentais. A Instituição poderá, por exemplo, utilizar-se de provas por 

estatísticas, por amostragem ou valer-se de diagnósticos sociais em suas demandas judiciais e, além disso, 

todos os tipos de pedidos e medidas judiciais podem ser utilizados pelos membros da Instituição no 

exercício das suas atribuições constitucionais.  

 

5 No plano extrajurisdicional, o Ministério Público poderá utilizar-se de mecanismos atípicos, mas 

jurídica e socialmente legítimos, tais como acordos para a pactuação com o poder público sobre a 

implementação de políticas públicas necessárias e socialmente relevantes; poderá, ainda, utilizar-se de 

projetos sociais e institucionais, reuniões coletivas, além de ser possível e até recomendável o uso do 

direito de petição, nos termos do art. 5º, XXXIX, alínea “b, da CR/1988, podendo se valer também de 

outros mecanismos legítimos, mesmo que não previstos expressamente na Constituição ou na lei.  

 

6 É inconstitucional lei ou medida que imponha interpretação restritiva ao papel constitucional do 

Ministério Público, das suas atribuições e dos seus mecanismos de atuação jurisdicional ou 

extrajurisdicional quanto à defesa dos direitos fundamentais (arts. 1.º, 3.º, 5.º, XXXV, § 2.º, arts. 127 e 

129, todos da CR/1988). 

 

 

 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Henrique da Rosa Ziesemer 

Promotor em Blumenau / SC 

 

A distorção do papel constitucional do CNMP: A necessária discussão sobre os limites de atuação 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

Com as presentes linhas e questionamentos, não se pretende tecer críticas à atuação deste ou daquele 

Conselheiro, mas sim tratar do Conselho Nacional como um todo. O aspecto disciplinar do CNMP também 

merece uma revisão profunda, pois o Regimento Interno confere ao Conselho uma discricionariedade 

praticamente sem limites, verdadeiramente sufocando e impedindo a atuação do Ministério Público local. 

Afinal, se a ideia da existência de um órgão de controle é zelar para que seu objeto (o Ministério Público, no 

caso) atue a contento, quando o CNMP escolhe quando e como vai atuar, acaba por não exercer controle 

nenhum e sim impedindo o Ministério Público de funcionar, afigurando-se uma verdadeira sobreposição. 

Reconhece-se a importância do CNMP para o aprimoramento do Ministério Público brasileiro. Questões 

como a regulamentação do nepotismo, do procedimento investigatório criminal, taxionomia, dentre outras 

tantas, de relevo para o Ministério Público. Contudo, suas arestas não podem passar ao largo das críticas 

impessoais e legítimas.  

Enfim, o papel do CNMP precisa ser discutido, definido e com acréscimos democráticos e republicanos 

em sua formatação constitucional e regimental. O Conselho Nacional é pouquíssimo debatido e 

contestado, o que faz com que haja pouco material a ser tratado e por consequência, suas decisões e 

atuações sejam aceitas sem maiores discussões (o que não ocorre com qualquer outro órgão da 

Administração Pública). 

A via aberta é de reflexão, proposição e debate, posta de forma impessoal, jurídica e acadêmica, sendo 

estes os propósitos destas linhas, com vistas ao aprimoramento do Ministério Público Brasileiro.  

Afinal, qual é o papel do CNMP?   

 

 

 
APROVADA POR MAIORIA 

 

 

Márcio Soares Berclaz
 

Promotor no Paraná 

Juliano Rodriguez Torres 

Assessor de promotoria 

 

A democratização do Ministério Público como desafio paradigmático  

 

 

Em suma, como conclusão objetiva 

 

Sustenta-se a necessidade de o Ministério Público adotar, de modo exemplar, inclusive frente às demais 

instituições do sistema de justiça,  tanto no âmbito interno, quanto externo, modelos normativos de 

democracia crítica e de alta intensidade, notadamente, para além da representação, a participação, a 

deliberação e a radicalidade, de modo a estabelecer a necessária relação de proximidade com o povo e 

com os movimentos sociais populares, legítimos destinatários da atuação da instituição. 

 

 

 

 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Maria Clara Costa Pinheiro de Azevedo  

Promotora em Nova Serrana / MG 

Maria Carolina Silveira Beraldo  

Promotora em Minas Gerais 

Hosana Regina Andrade de Freitas  

Promotora em Minas Gerais 

Daniela Campos de Abreu Serra  

Promotora em Minas Gerais 

Ana Teresa Silva de Freitas  

Promotora no Maranhão 

Mônica Louise de Azevedo  

Promotora no Paraná 

 

 

Diagnóstico e perspectivas da desigualdade de gênero nos espaços de poder do Ministério Público: 

“santo de casa não faz milagre”? 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES OBJETIVAS 

Se é verdade que "hoje as mulheres ocupam, com brilhantismo, não apenas cargos de execução no 

Ministério Público. Elas foram muito além, como Procuradoras-Gerais, Corregedoras-Gerais ou 

Ouvidoras-Gerais do Ministério Público Estadual e Federal; como integrantes do Conselho Nacional do 

Ministério Público e do Conselho Nacional da Magistratura. Também como Ministras do STF, elas com 

brilhantismo, se fizeram presentes", como afirmou Cabral Netto, não é menos verdade que isso ocorreu - 

e ocorre - de forma excepcional. 

A análise empírica dos dados trazidos permite constatar escancarada diferença numérica de 

representatividade de gênero intrainstitucional. Não obstante haja, há anos, maioria feminina em ingresso 

e conclusão de cursos superiores nas Universidades Brasileiras, o MPE brasileiro apresenta tendência 

inversa no que diz respeito ao ingresso de mulheres em seus quadros, bem como no respectivo alcance de 

cargos de poder institucional. A disparidade numérica de gênero tem início já nas aprovações e, como 

analisado, perpassa por todas as fases da carreira, culminando em baixa ou nenhuma representatividade 

feminina nos cargos de administração superior. A participação da mulher no Ministério Público, e 

sobretudo nos cargos de poder, que definem o desenho das políticas institucionais, é minoritária e, por 

que não dizer, figurativa. 

Apresentam-se as conclusões objetivas, que passam a ser elencadas. 

1) É imperioso que sejam desenvolvidos estudos, que sejam fomentadas discussões sobre a questão de 

gênero e que seja promovido maior equilíbrio na composição dos órgãos de poder intrainstitucional pelos 

diversos ramos do Ministério Público brasileiro. 

2) Deve ser garantida a participação equilibrada na Banca Examinadora de Concursos Públicos, conforme 

a APMP Mulher requereu ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo para a 

banca examinadora do 92º Concurso de Ingresso na carreira da Instituição. 

3) Precisa ser construída uma política institucional para enfrentamento da desigualdade de gênero, a ser 

formulada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com a participação democrática do Ministério 

Público Brasileiro, tal como ocorreu no Conselho Nacional de Justiça. 

4) Deve ser garantida maior representatividade de mulheres nos órgãos Colegiados e em cargos 

individuais, garantindo-se nestes a alternância de poder entre homens e mulheres.  



Como é possível antever, essas propostas serão facilmente estigmatizadas como ousadas no sentido 

pejorativo do termo, numa revelação da normalidade com que se aceita que as mulheres não pertencem 

aos círculos de poder. Entretanto, se bem se refletir a respeito, elas precisam estar na pauta de discussão 

de uma Instituição que se proponha a construir a superação da desigualdade de gênero. 

José Saramago, em frase já conhecida da herança literária mundial, chama todos a olharem para as 

cegueiras sociais e convoca os que se preocupam com a construção de um mundo em bases mais 

igualitárias. Provoca o sociólogo português, em “Ensaio sobre a cegueira”: “Se podes olhar, vê. Se podes 

ver, repara”. Este trabalho dá condições de ver aos que podem olhar. Cabe, a partir de então, reparar. 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA DA PROPOSIÇÃO E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

 

A desigualdade de gênero entre os membros que integram o Ministério Público dos Estados é acentuada e 

fica mais gritante nos cargos e funções de poder decisório e administrativo, conforme dados quantitativos 

coletados no Brasil. Indispensável e urgente que ações afirmativas sejam desenvolvidas internamente para 

reduzir essa distorção, em uma política institucional a ser construída em âmbito nacional, que integre um 

conjunto de medidas a partir do ingresso no concurso público e que atinjam a definição de percentual de 

representatividade e de alternância nos cargos e funções de Direção às mulheres, a garantir a isonomia de 

gênero, concebida como direito fundamental e defendida pelo Ministério Público em suas ações externas 

(art. 5º, I, e 127 da CF).   

 

 

 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini 

Procurador de Justiça no Paraná 

 

Três décadas da Constituição de 1988 e o desafio de se definir um novo modelo de concurso público 

para a seleção dos promotores de Justiça do século XXI 

 

CONCLUSÃO 

 

A título de conclusão, a tese propõe: 

I – no que tange à primeira pergunta constante da introdução, é possível se afirmar que o modelo de 

concurso do MPPR, aplicado há quase 30 anos, tem se demonstrado desatualizado para enfrentar as 

alterações sofridas no ordenamento jurídico brasileiro desde o advento da Constituição de 1988 e para 

selecionar os melhores candidatos para a Instituição. 

II – No que se refere ao segundo questionamento proposto, se tem como certo que um novo modelo deve 

buscar nos profissionais interessados em ingressar na carreira do Ministéro Público as seguintes 

competências: 

1- amplo e sólido conhecimento jurídico das disciplinas formativas do Direito, especialmente aquelas 

afetas ao desempenho das funções ministeriais, quais sejam: Direito Constitucional; Direito Penal; Direito 

Processual Penal; Direito Administrativo; Direito Processual Civil; e Direito Civil, na parcela de interesse 

do Ministério Público.  



2- Amplo conhecimento jurídico das novas especialidades do Direito, em especial aquelas empregadas 

permanentemente pelos promotores de Justiça, definidas no edital. 

3- A capacidade do candidato expressar a suas ideias por escrito, de forma articulada e rica de conteúdo 

jurídico, sem se esquecer de outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a sociologia. 

4- A capacidade do candidato em lidar com a prática de Ministério Público, elaborando peças processuais 

a partir de casos reais, como, por exemplo, denúncias, petições iniciais de ação civil pública, recursos, 

contrarrazões recursais, arquivamento de inquérito civil etc. 

5- A capacidade de expressão oral do futuro promotor de Justiça, a ser demonstrada não pela via truncada 

de uma prova oral de questões formuladas pela banca examinadora, mas de uma prova de oral perante a 

banca, apresentando um determinado ponto do programa previamente selecionados, pelo prazo de até 30 

minutos, seguida de perguntas formuladas sobre o assunto pelos integrantes da banca, por igual período 

de tempo. 

6- Também é necessário se avaliar mediante estágio, o grau de envolvimento e desenvoltura do candidato 

a promotor de Justiça substituto em face do Ministério Público. 

 

III – Por fim, o novo concurso teria 5 fases: 1ª fase, composta por duas provas objetivas; 2ª fase, 

composta de três provas teóricas; 3ª fase, baseada em duas provas práticas; 4ª fase, consistente em uma 

prova oral; e a 5ª fase, de estágio profissional. Naturalmente, o modelo não exclui as fases de exames de 

sanidade física e mental; sindicância; e de títulos. 

 

Com isso, o Ministério Público avançaria significativamente na seleção de seus membros, “indispensáveis 

à vitalidade do Estado”, vitalidade essa essencial para a preservação da Instituição e de seus relevantes 

afazeres constitucionais, voltados à defesa e à implementação da Constituição de 1988, festejado Diploma 

Fundamental que está prestes a completar três décadas.  

 

 

 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Mônica Louise de Azevedo 

Procuradora de Justiça no Paraná 

Sandra Mancino 

Assistente Social  

Alcides Santos Neto 

Administrador 

 

 

Acesso à justiça e central de atendimento do Ministério Público 

 

CONCLUSÃO 

 



A Central de Atendimento garante visibilidade e reforça a identidade institucional do Ministério Público 

assegurando acolhimento qualificado e efetiva atenção da instituição à população, em especial aos 

indivíduos e grupos socialmente vulneráveis ou com direitos violados.  

O registro adequado, no Módulo de Atendimento, das informações trazidas pela população, seja nas 

Centrais de Atendimento já instaladas no Estado seja nas demais Promotorias de Justiça, otimiza recursos 

humanos e materiais, dando o devido encaminhamento na própria instituição ou na rede de serviços 

identificada. O sistema permite transparência, controle e avaliação estatística dos dados coletados, 

instrumentalizando as ações e resultados da intervenção do Ministério Público, além de orientar processos 

de formação continuada de membros e servidores acerca das situações registradas no módulo de 

atendimento ao público. 

Transcorridos 30 anos de vigência da Constituição Federal, o aprimoramento do atendimento ao público 

em todas as unidades do Ministério Público do Estado do Paraná constitui-se num instrumento de efetivo 

acesso à Justiça daqueles que historicamente procuram a instituição, legitimando a intervenção na defesa 

dos direitos individuais indisponíveis e coletivos e dessa forma concretizando a missão constitucional de 

defesa do regime democrático e promoção da paz. 

 

 

 

 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto 

Procurador Geral de Justiça no Acre 

Patrícia de Amorim Rêgo 

Procuradora de Justiça no Acre. 

Antonia Francisca de Oliveira 

Diretora de Planejamento e Gestão Estratégica do Ministério Público do Estado do Acre 

 

O planejamento estratégico como ferramenta de inovação para o Ministério Público 

contemporâneo 

 

 

Conclusões 

 

4.1. Um dos grandes desafios para a consolidação do planejamento estratégico como ferramenta de 

inovação na gestão, capaz de subsidiar uma nova teoria de Ministério Público e induzir uma prática 

extrajudicial é a adesão dos atores internos para uma prática cotidiana do modelo organizacional. Via de 

regra, as consultorias iniciam um trabalho, mas não são capazes de preparar os profissionais da instituição 

para a continuidade, quando não sugerem um modelo e métodos inadequados à identidade organizacional, 

os chamados modelos de fora para dentro. 

4.2. O planejamento estratégico deve saltar de uma prática sujeita à escolha do gestor tomador de decisão, 

para uma rotina institucionalizada, prevista em normas e leis que regulamentam a estrutura orgânica da 



organização, visando transformar-se em cultura institucional. Essa medida transforma o planejamento 

estratégico em processo e não em produto, evitando que o planejamento tenha um fim em si mesmo. 

4.3. Importante buscar coerência e consistência no modelo de planejamento adotado, visando evitar 

frustrações e reforçar os mitos de que os planejamentos são inexequíveis. No caso do planejamento 

estratégico do Acre, consorciou-se o modelo BSC, de Keplan e Norton, com o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), de Carlos Matus, resultado em um modelo de planejamento adequado às necessidades 

funcionais do Ministério Público do Estado do Acre. 

4.4. Deve-se ter clareza das disponibilidades de recursos que darão suporte à execução do plano, bem 

como alinhar o planejamento estratégico aos orçamentos: Plano Plurianual e Orçamento anual da 

instituição.  

4.5. Matus postulou que planejamento e gestão não se separam. Nesse sentido, as rotinas de gestão devem 

estar claramente definidas, especificamente com papeis e responsabilidades pactuadas, atores 

comprometidos e agendas de trabalho elaboradas para o curto prazo. 

4.6. O planejamento estratégico tem em seu ciclo de desenvolvimento não somente aspectos técnicos, 

mas, sobretudo, elementos sócio-políticos que permitem realiza-lo com a participação da sociedade, o que 

o legitima e responde se efetivado, as expectativas da população. A vantagem é que torna lúcido ao 

promotor de Justiça os públicos prioritários, o território onde os problemas acontecem e a solução para os 

problemas podem advir de uma mediação, solução pacífica de conflitos ou da autocomposição, sem a 

necessidade das medidas judiciais. 

 

 

Síntese dogmática 

 

O Ministério Público contemporâneo é aquele que compreende os desafios de seu tempo e atua no espaço 

local da necessidade humana, protagonizando mudanças sociais profundas e efetivas em favor da 

promoção da cidadania. O planejamento estratégico aparece, nesse cenário, como ferramenta 

indispensável à inovação, na medida em que se traduz em métodos e metodologias eficazes, eficientes de 

aproximação do Parquet com a realidade social e com o cidadão que mais precisa; produz os benefícios e 

permite medir os impactos sobre a realidade impactada.   

O planejamento estratégico dá ênfase não apenas à modernização da estrutura organizacional nos aspectos 

formais, mas, sobretudo, faz emergir mudanças substanciais no modo de funcionamento gerencial, pelos 

seus efeitos resultantes de processos mais democráticos na construção coletiva da solução dos problemas, 

onde o beneficiário dos serviços encontra-se na centralidade da estratégia.  

Essa mudança de paradigma assegura não só legitimidade, mas comporta a complexidade dos processos 

de mudança social, que são mais expressivos quando aproxima a instituição do sujeito à margem dos 

benefícios essenciais à reprodução humana que o Estado promove.  

Sendo assim, a presente tese apresenta os limites e as oportunidades da adoção do planejamento 

estratégico como ferramenta inovadora, para propositura de intervenções extrajudiciais, posicionando o 

Ministério Público no espaço contemporâneo.  



 
APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Pablo Antônio Cordeiro de Almeida 

Promotor da Bahia. 

 

 

“Big data”, o KDD e Ministério Público: a “business intelligence” a serviço da gestão eficiente das 

Procuradorias-Gerais de Justiça e das Corregedorias Ministeriais 

 

Síntese dogmática 

 

 

3.1 - O Conselho Nacional do Ministério Público deve fomentar e exigir a disseminação nos Ministérios 

Públicos da “business intelligence”, como forma prioritária de análise dos “metadados” já coletados no 

ambiente orgânico. 

3.1.1 - A “business intelligence” deve ser utilizada nos Ministérios Públicos para a produção de 

conhecimentos no ambiente interno dos “negócios” e procedimentos ministeriais, no sentido de 

identificar, desenvolver e até mesmo criar estratégias gerenciais fundamentadas no interesse público e 

princípio da eficiência. 

3.1.2 - O CNMP deve fomentar que a “business intelligence” seja utilizada, pelo menos, para a definição 

de critérios para a fixação do número de promotorias por regionais e cidades, divisão de atribuições entre 

promotorias de um mesmo municípios, critérios de priorização para o provimento de promotorias vagas, 

para efetivação de correições sistêmicas pela Corregedoria, de todo o Ministério Público e não apenas de 

algumas promotorias selecionadas periodicamente, para acompanhamento de unidades ministeriais mais 

produtivas, para fins de conhecimento e disseminação de experiências bem sucedidas, bem como 

identificação de quedas de produtividade e de seus respectivos motivos, análise da real necessidade de 

designação de auxiliares e/ou criação de novas PJs, bem como outras utilizações pertinentes.  

3.1.3 - As Corregedorias dos Ministérios Públicos, uma vez ao ano, a título de implementar as atribuições 

previstas no art. 17, incisos IV, VII e VIII, da Lei Federal n. 8.625, deveriam realizar correições 

ordinárias sistêmicas em todas as estruturas ministeriais, simultaneamente, tal qual as inspeções da 

Corregedoria Nacional que são realizadas nos Estados, com a utilização dos dados colhidos durante o ano 

através dos relatórios mensais encaminhados ao CNMP, com fulcro nos relatórios de inspeções ordinárias 

e extraordinárias realizadas no período, confrontando-se os dados colhidos com os documentos 

“Ministério Público: um retrato”, publicado há 6 anos, com uso de “big data” e “business intelligence”, de 

forma a identificar gargalos, dificuldades de fluxo, novas oportunidades, áreas pouco exploradas, e, 

principalmente, gerando conhecimentos sobre a atividade desenvolvida por todos, com base nos quais 

poderão ser sugeridas estratégias efetivas para o desenvolvimento das atividades meio e fim com mais 

eficiência. 

3.1.4 - O relatório desta correição sistêmica seria encaminhado aos demais órgãos da Administração 

Superior do Ministério Público, ao CNMP, a todos os membros, bem como publicizado, para 

conhecimento e discussão, implementando-se uma política concreta de enfrentamento dos problemas 

encontrados, com o estabelecimento de metas e projetos específicos para a solução destes pelas 

Procuradorias-Gerais e por todos os membros. 

3.1.5 - Além disso, é preciso estreitar a relação entre as Procuradorias-Gerais, Corregedorias e os Centros 

de Apoio, de forma que a cada ano estes órgãos, especialmente os Centros de Apoio, se debrucem sobre o 

documento produzido pelo CNPM, “Ministério Público: um retrato”, confrontando-o com o relatório da 

Correição Sistêmica supracitada do mesmo ano-calendário, de forma que sejam produzidos 

conhecimentos específicos sobre os “metadados” obtidos, bem como que sejam efetivadas propostas para 

a melhoria da efetividade das atividades-fim e meio do MP. 

 

 

 

 
 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Priscila da Mata Cavalcante 

Promotora no Paraná 

 

Smart Cities PMO 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Indagou-se, inicialmente, acerca da possibilidade de se implementar um PMO para o desenvolvimento de 

projetos de Smart Cities no Litoral do Paraná e observou-se diversos desafios, como a inexistência de 

uma plataforma padronizada de planejamento, monitoramento, condução, controle e integração das 

atividades necessárias ao alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável e de uma cultura de 

planejamento e gestão de projetos, nos Municípios do Litoral do Paraná. 

O suporte dos governos municipais e regionais, inclusive dos conselhos paritários, e da sociedade civil é 

fundamental para a execução do projeto. Embora os recursos financeiros sejam um desafio, a riqueza 

produzida em Paranaguá, se legalmente utilizada, aliada ao monitoramento das condicionantes dos 

licenciamentos ambientais e urbanísticos tornam possível e exequível a implantação de um Escritório de 

Projetos, o que, inclusive, economizaria recursos, pois se verifica a sobreposição de iniciativas de 

diversos setores públicos e empresariais e a absoluta ausência de uma memória tecnológica capaz de 

armazenar todo o planejamento e todos os estudos, relatórios, planos e programas, já financiados e 

realizados no litoral do Paraná. 

Portanto, ao invés de despender recursos com os mesmos serviços, estes podem ser rateados entre os 

diversos entes municipais e regionais, especialmente considerando o impacto sinérgico dos danos 

ambientais na Bacia Hidrográfica Litorânea, desenhada entre a Serra do Mar e a zona costeira. 

O PMO tem ainda uma função de prestar contas (accountability) e fornecer transparência aos projetos 

desenvolvidos, além, é claro, da realização de auditorias e fiscalização pelo Tribunal de Contas e 

Ministério Público. Podem contribuir sobremaneira com a melhoria da comunicação e integração entre os 

municípios, o Comitê de Bacia Hidrográfica, Conselhos Regionais, Conselhos Municipais e Conselhos 

Gestores de Unidades de Conservação. 

Conclui-se, portanto, que embora seja possível a implementação de um Escritório de Projetos – PMO, 

para o desenvolvimento de projetos de Smart Cities, no Litoral do Paraná, isto exige uma transformação 

cultural e a profunda união de esforços institucionais, organizando-se a sociedade civil, as organizações 

não governamentais, a comunidade empresarial e acadêmica, bem como percebendo-se as necessidades 

da população, inclusive das comunidades tradicionais e tribos indígenas e adotando-se uma postura ética 

de combate à corrupção. 

O trabalho tratou acerca da implementação, desafios, benefícios e melhores práticas de um Escritório de 

Projetos (PMO) para o desenvolvimento de projetos de Smart Cities no Litoral do Paraná, indagando qual 



seria a metologia de instituição e as fontes de recurso, assim como a responsabilidade sobre a sua gestão. 

Reflete sobre de que forma a tecnologia poderia melhorar a qualidade de vida da população e, por 

conseguinte como os projetos do PMO poderiam contribuir com a governança sustentável das cidades, a 

partir dos diagnósticos, dificuldades e possibilidades de cada município e da articulação dos stakeholders 

envolvidos no processo. Em seguida, trata do conceito de Smart Cities e a perspectiva de sua 

implementação, por intermédio do Escritório de Projetos, no Litoral do Paraná, com articulação entre 

negócios e governança ambiental inteligente. 

 

 

APROVADA POR MAIORIA 

 

Renee do Ó Souza 

Promotor em Mato Grosso  

Rogério Sanches Cunha 

Promotor em São Paulo 

Conflito de atribuições entre o Ministério Público da União e dos Estados, bem como interestadual 

(MPUxMPE ou MPExMPE): Conflito federativo a ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal. 

 
SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe ao PGR dirimir os 

conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público não deve prosperar, seja porque não é 

vinculante, seja porque inexiste possibilidade jurídica que posicione o PGR como agente capaz de exercer 

qualquer tipo de controle sobre os atos e decisões tomadas pelos membros do Ministério Público 

Estadual. Em verdade, nesses casos, resta consolidado um autêntico conflito federativo, apto a abalar o 

pacto federativo. 
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SALA 6 

APROVADA POR MAIORIA 

 

André Silvani da Silva Carneiro 

Promotor em Pernambuco  

 

 

O insustentável cárcere ilegal 

 

 

Conclusões 
 

 

1.1. Embora comumente se atente às ocorrências de violações formais de direito no processo penal, 

como no excesso de prazo, relaxando-se a prisão como consequência, os abusos às garantias 

fundamentais, ainda que notoriamente presentes, normalmente são ignoradas ou tolerados, como se 

fosse isso menos importante do que as transgressões formais. 

 

1.2. Além da análise sobre os requisitos formais da prisão, impõe-se o exame quanto aos aspectos 

afetos ao local e condições de cumprimento da medida restritiva da liberdade, decorra a prisão de 

flagrante delito ou do cumprimento de mandado, seja ela de natureza provisória ou definitiva. Deve-se 

exigir um real equilíbrio entre o poder estatal de prender e os direitos e garantias fundamentais do 

indivíduo preso, como sendo o que ao menos se coloque em harmonia com os ditames da Constituição 

Federal, dos tratados internacionais de que o Brasil participa e a Lei de Execução Penal. 

 

1.3. O ordenamento jurídico nacional autoriza o Estado a prender e a restringir a liberdade individual, 

em específicas e excepcionais circunstâncias, porém igualmente impõe ao ente estatal que atenda a 

objetivos regramentos legais para que assim proceda, pois o que se permite é apenas – e tão-somente – o 

cárcere de conformidade essa mesma ordem jurídica e não o aprisionamento inconsequente. 

 

1.4. O desrespeito à dignidade humana é deveras grave e totalmente inaceitável sob qualquer 

argumento ou pretensa justificativa, ainda mais se patrocinada por omissão estatal, previamente 

conhecida e mesmo assim assentida por órgãos e Poderes do Estado que têm o dever de zelar pelo 

respeito à Constituição Federal e às leis do país. 

 

1.5. No que tange ao Ministério Público, postura que ignore a grave realidade do sistema prisional, 

implica em tornar letra morta a parte última do caput do art. 127 da Constituição da República, pois foi a 

tal Instituição que a Lei Maior incumbiu a defesa dos direitos fundamentais, sem reservar hipótese que 

excepcione a sua observância ou que justifique o seu desrespeito. 

 

1.6. Em qualquer que seja a hipótese de restrição da liberdade, deve-se assegurar ao indivíduo o 

cumprimento da medida em cárcere constitucional, de tal modo que a demonstração efetiva disto seja 

requisito essencial para a decretação ou manutenção válida da prisão. 

 

1.7. Quando o cárcere oficial, pelas próprias condições do estabelecimento prisional, viola direitos e 

garantias fundamentais, tornando a prisão materialmente ilegal, só há duas possibilidades: ou 

cumprimento da medida em local diverso ou o relaxamento puro e simples da prisão. Com o emprego e 

o aprimoramento dos meios de monitoração eletrônica e uma metodologia moderna, o domicílio do 

preso é alternativa locacional que se impõe à prisão que viola direitos fundamentais. 

 



As medidas diversas da prisão, inseridas no sistema processual penal brasileiro apenas para os casos de 

prisão provisória, apresentam nítida inclinação para uma aplicação analógica aos casos de prisão definitiva, 

como alternativa aos estabelecimentos prisionais oficiais violadores de direitos e garantias fundamentais.   

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

André Silvani da Silva Carneiro 

Promotor em Pernambuco  

 

 

Saudades do promotor ad hoc : Como isso é possível? 

 

 

Conclusão objetiva 

 

1.1. a Recomendação TJPE n. 01/2014, exortando aos juízes criminais a realizarem as audiências de 

instrução sem o membro do Ministério Público e os atos judiciais delas decorrentes, conduzem todo o 

Ministério Público Nacional, uno e indivisível, a um arbitrário rebaixamento, inferior ao experimentado 

com a figura do promotor ad hoc, tratando-se de uma forma esdrúxula ainda mais perversa, tratando-se 

de medida administrativa e não jurisdicional. 

 

1.2. A instrução processual é a primeira, efetiva e mais ampla oportunidade de promoção da ação 

penal, sendo os demais atos de intervenção no feito formas de encaminhamento secundário ou indireto 

da ação. 

 

1.3. A realização da instrução processual penal sem um membro do Ministério Público viola, a um 

só tempo, os princípios do promotor natural, pelo qual ninguém pode ser processado sem um acusador 

legítimo e idôneo, e da inércia jurisdicional, segundo o qual o juiz não pode punir os ilícitos que 

verifica na sociedade por iniciativa própria, senão somente mediante a provocação de terceiros. Trata-se 

de inequívoca violação ao sistema acusatório. 

 

1.4. Tendo sido julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal a nomeação “ad hoc” de 

substituto ao promotor de justiça, muito mais grave se afigura a realização da instrução processual 

penal sem nenhum representante da instituição, caso em que a substituição inevitavelmente se opera 

pelo magistrado. 

 

1.5. Para o Ministério Público, a participação às audiências é um dever e não faculdade, sendo 

irrelevante saber se eventual ausência é ou não justificada ou se foi ou não intimado para o ato o seu 

representante, pois as medidas a serem adotadas em caso de não comparecimento à audiência estão 

previstas no art. 455, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Para a sociedade é um direito se 

fazer representar pelo Ministério Público, nas hipóteses devidas, onde se inclui toda a atuação no 

processo penal. 

 

1.6. A intimação para à audiência se traduz em mera formalidade, necessária apenas para dar 

conhecimento de data e lugar para a realização do ato, por isso não tendo o condão de autorizar o juiz a 

promover a instrução, quando ausente qualquer das partes. O devido processo legal não se caracteriza 

pela oportunidade de intervenção das partes no processo, mas somente se perfaz com a efetiva 

intervenção de todos os atores. 

 

1.7. Superadas as questões de ordem e outras eventuais medidas judiciais, fica prejudicado o exame 

de mérito pelo Ministério Público na fase de alegações finais, nos feitos criminais em que a instrução 

tenha sido procedida sem a sua intervenção, devendo o membro apontar apenas a preliminar de 

nulidade do processo e, mutatis mutandis, proceder de igual modo em razões de recurso ou 

contrarrazões. 



APROVADA POR MAIORIA 

 

Cláudio Smirne Diniz 
Promotor no Paraná 

 

Perda do cargo de membro do Ministério Público em decorrência da prática de crime e de ato de 

improbidade administrativa 

 

CONCLUSÃO 

 

Do que precede, define-se pelo posicionamento no sentido de que: i) a propositura da ação civil de perda 

de cargo de membro do Ministério Público, em razão da prática de crime, exige o prévio trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, constituindo-se, portanto, em condição de procedibilidade 

daquela ação; ii) a perda do cargo de membro do Ministério Público, em razão da prática de ato de 

improbidade administrativa, opera-se apenas por sentença judicial, com trânsito em julgado, prolatada em 

processo decorrente de ação específica, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-

Geral da República, perante o respectivo Tribunal; e, iii) é defeso ao Conselho Nacional do Ministério 

Público determinar o ajuizamento da ação civil de perda do cargo, pois assegura-se ao Procurador-Geral, 

sem ressalvas, a independência funcional. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Cláudio Smirne Diniz 

Promotor no Paraná 

 

Eduardo Cambi  

Promotor no Paraná 

 

Possibilidades de solução extrajudicial de conflitos na área da proteção ao patrimônio público e da 

tutela da probidade administrativa 

 

CONCLUSÃO 

Do que precede, em relação à solução extrajudicial de conflitos na área da proteção ao patrimônio 

público, define-se pelos seguintes posicionamentos: 

i) em situações de meras irregularidades, que sequer configurem a prática de ato de improbidade 

administrativa, permite-se a celebração do termo de ajustamento de conduta, pois não se estaria a dispor 

de quaisquer das sanções da Lei 8.429/1992, mesmo porque não aplicáveis à hipótese; 

ii) em outros casos, embora caracterizado o ato de improbidade administrativa, quando se verificar que a 

conduta praticada mostra-se de pequena monta, é possível a celebração do termo de ajustamento de 



conduta, pois a solução do ilícito não se daria por meio de transação, mas pela fixação de sanções ao 

responsável pelo ato, levando-se em consideração os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e 

da eficiência; e, 

iii) em circunstâncias excepcionais, desde que rigorosamente motivadas, sempre sujeitas ao criterioso e 

prévio controle dos órgãos colegiados, há possibilidade de transação, nas hipóteses em que restar 

demonstrado que a disposição quanto a certas sanções venha a se revelar mais consentânea com a 

proteção do bem jurídico tutelado. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Eduardo Cambi  

Promotor no Paraná 

 

Ministério Público resolutivo e dinamização do ônus da prova quanto à condição econômico-

financeira do devedor dos de alimentos 

 

 

Conclusões 

 

 

Diante do exposto, conclui-se que: 
  

a) é indispensável o desenvolvimento de estratégicas de atuação institucional eficiente no processo civil, 

com objetivo de alcançar resultados que garantam a proteção integral dos vulneráveis e a duração 

razoável dos processos em que o Ministério Público atua como autor ou como fiscal da ordem jurídica; 
 

b) a introdução da teoria das cargas dinâmicas das provas, no art. 373, § 1º, do novo Código de Processo 

Civil, atende a perspectiva metodológica da instrumentalidade do processo, promove a igualdade em 

sentido substancial e contempla os novos anseios da sociedade contemporânea; 

 

c) por força do art. 1.046, § 2º, do CPC, na ausência de regra expressa na Lei 5.478/68, as regras de 

dinamização do ônus da prova contidas no novo CPC devem ser aplicadas supletivamente ao processo de 

alimentos; 

 

d) nos processos de alimentos envolvendo crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, é 

possível presumir a sua vulnerabilidade que, aliada a hipossuficiência (isto é, a excessiva dificuldade ou a 

impossibilidade de demonstrar os rendimentos do demandado), devem ensejar a aplicação do art. 373, § 

1º, do CPC; 

  

e) o Ministério Público, quando for autor da ação de alimentos ou nela intervir como fiscal da ordem 

jurídica (art. 178/CPC), deve requerer a dinamização do ônus da prova, para que as condições econômico-

financeiras sejam demonstradas pelo devedor de alimentos, quando for impossível ou excessivamente 

difícil cumprir o encargo nos termos do art. 373, caput, do CPC, a fim de evitar que não sejam concedidas 

pensões alimentícias irrisórias ou que agravem a desproporcionalidade entre as necessidades do 

reclamante e os recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1º, do Código Civil); 
 

f) a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova deve ocorrer por decisão 

fundamentada, preferencialmente, no momento do saneamento e da organização do processo (art. 357, 

inc. III, CPC), mas sempre antes da sentença, uma vez que o art. 373, § 1º, do CPC não é regra de 

julgamento e, se aplicado na sentença, prejudica o direito constitucional à prova contrária, ao violar a 

garantia fundamental do contraditório efetivo (arts. 5º, inc. LV, CF e 7º/CPC), o que acaba por acarretar a 



nulidade da decisão judicial por cerceamento de defesa. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Francisco Raulino Neto 

Promotor em Piauí 

 

 

Do casamento e do divórcio por procuração 

 

CONCLUSÃO 

  

Depois de toda a pesquisa realizada, tornamos a nos indagar: - pode ocorrer divórcio judicial por 

procuração? 

Entendemos que sim.   

Isso porque se o casamento, que é um ato personalíssimo, pode ser realizado por procuração, desde que 

por instrumento público e com poderes específicos. 

Se o divórcio extrajudicial admite a procuração, por que não se pode admitir o divórcio judicial  por 

procuração, se não houver a possibilidade de propositura da ação ou comparecimento em audiência? 

Os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual respaldam a nossa resposta 

afirmativa. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Francisco Raulino Neto 

Promotor em Piauí 

 

 

Ministério Público e exposição midiática 

 

 

CONCLUSÃO 

  

A par da relevância da mídia e do Ministério Público para a manutenção do regime democrático, 

analisamos as formas de uso da mídia, tanto pelo Ministério Público quanto contra o Ministério Público, 

na tentativa de fazer crer que não é atribuição exclusiva do Ministério Público, embora seja também sua 

obrigação, a exigência de parâmetros éticos mais rigorosos para o trabalho com ou na mídia, de forma a 

salvaguardar os direitos às liberdades expressivas, ao ponto de garantir que os fatos veiculados através 

dos meios de comunicação sejam verdadeiros e aptos a informar.   

 

 

 



APROVADA POR MAIORIA 

 

Hirmínia Dorigan de Matos Diniz 

Promotora no Paraná 
 

A inoponibilidade da garantia da independência funcional às diretrizes do planejamento estratégico 

do Ministério Público 

 

 CONCLUSÃO 

Do que precede, define-se pelo posicionamento segundo o qual o planejamento estratégico vincula todos 

os órgãos do Ministério Público e, assim, tem-se por inoponível a garantia da independência funcional ao 

planejamento estratégico, como escusa para a não adesão ou não atuação prioritária em relação aos planos 

e programas que o integram.  

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Hirmínia Dorigan de Matos Diniz 

Promotora no Paraná 

 

Audiência pública: instrumento de eficiência e de fortalecimento da legitimidade da atuação do 

Ministério Público 

 

 CONCLUSÃO 

Do que precede, define-se pelo posicionamento segundo o qual as audiências públicas mostram-se 

adequadas a conferir ao Ministério Público maior domínio dos fatos para a formação de sua convicção, 

tornando a atuação mais eficiente e, ao mesmo tempo, porque submetida ao debate, mais legítima e, por 

estas razões, devem ser intensificadas, passando a integrar a rotina das atividades ministeriais, com o 

propósito de facilitar a obtenção de informações, permitir ações articuladas entre diversos segmentos, 

assim como apresentar resultados de atuação. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Hirmínia Dorigan de Matos Diniz 

Promotora no Paraná 
 



Responsabilidade civil do Estado decorrente da não oferta de vaga no ensino obrigatório 

 

CONCLUSÃO 

 

Do que precede, define-se pelo reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, inclusive por danos 

morais, individuais e coletivos, decorrente da insuficiência da oferta da educação obrigatória, 

consubstanciada na negativa de acesso ao sistema público de ensino, o que poderá ser tutelado, no campo 

das tutelas difusas, pelos legitimados para a ação civil pública, dentre os quais se destaca o Ministério 

Público; como também no plano individual, diretamente pelo interessado. 

 

 

APROVADA POR MAIORIA 

 

Thyego de Oliveira Matos 

Promotor na Bahia 

 

Ministério Público resolutivo, negociação e mediação: apontamentos sobre a efetividade da atuação 

ministerial a partir de seu novo perfil constitucional 

 

CONCLUSÃO  

 

Como já mencionado, o Conselho Nacional do Ministério Público já atentou para a importância dos 

meios consensuais de resolução de conflitos, mediante a edição da Res. 125/2010. Todavia, passados 

alguns anos, pouquíssimas foram as instituições ministeriais do país que avançaram nessa questão, através 

da capacitação de seus quadros para uma utilização mais profícua das técnicas e instrumentos existentes. 

Muitos membros do Ministério Público não têm qualquer intimidade com os meios de persuasão, 

convencimento etc. Enfim, não são bons negociadores ou mediadores e, por isso, enfraquecem suas 

atuações extrajudiciais, assumindo um  perfil mais demandista. 

Por tal razão, se propõe o seguinte enunciado (tese): 

O Ministério Público deve, enquanto política institucional permanente, fomentar a utilização mais ampla 

e profícua dos meios consensuais de resolução de conflitos mediante a constante capacitação de seus 

membros e servidores. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Tiago de Toledo Rodrigues 

 Promotor de São Paulo / SP 

 

A Inconstitucionalidade do PL Nº 7.596/2017 (Câmara dos Deputados) 



 

SÍNTESE DOGMÁTICA 

O projeto de lei nº 7.596/2017, aprovado no Senado Federal e atualmente em curso na Câmara dos 

Deputados, autodenominado abuso de autoridade, é inconstitucional em razão da inobservância do 

fundamento republicano (na dimensão do aviltamento do interesse público), e dos princípios da 

taxatividade da lei penal, da isonomia, da separação dos poderes, da moralidade, da razoabilidade, da 

eficiência e da proporcionalidade (na espécie da vedação da proteção deficiente); e caracteriza abuso do 

poder de legislar. 

O desrespeito a estes postulados fere o devido processo legislativo, que foi exorbitado. Estas 

circunstâncias exigem um controle de constitucionalidade preventivo (judicial ou legislativo) ou 

repressivo (judicial). Eventual aprovação implicará na criminalização da hermenêutica jurídica e na 

institucionalização do tratamento desigual aos diversos crimes de abuso de poder – previstos no projeto 

ou noutras legislações –; criará dificuldades para o exercício regular das funções do sistema de justiça, 

prejudicará o esclarecimento de infrações penais e a responsabilização dos respectivos autores, impedirá a 

atuação de órgãos e instituições responsáveis pela prevenção e solução de conflitos e consequente 

pacificação da convivência, cerceará exercício regular da autoridade do sistema de justiça, gerará um 

regime jurídico específico que pode servir a uma ordenação social injusta e, naturalmente, causará abalos 

a elementos (órgãos e instituições) intrínsecos do regime democrático. 

 

 

 

 

  



TESES APROVADAS NO XXII CONGRESSO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

SALA 7 

APROVADO POR UNANIMIDADE 

 

Alexandre Marcus Fonseca Tourinho 

Promotor no Pará 

 

Lauro Francisco da Silva Freitas Junior 

Promotor no Pará 

 

 

A redefinição do papel do Ministério Público, com atuação na área criminal, no combate ao bis in 

idem social na era neoliberal: O fenômeno das chacinas urbanas  

 

Conclusão 

Essas reflexões motivaram a escolha da temática investigada nesta pesquisa. Por isso, nasce o 

questionamento: de que forma o Ministério Público brasileiro, com atuação na área criminal, pode 

enfrentar o fenômeno das chacinas urbanas, em uma ordem neoliberal? Assim vejamos: 

Um Ministério Público moderno não vinculado a ideais neoliberais deve redefinir seu papel institucional, 

resistindo, utilizando-se de instrumentos e de mecanismos inerentes às suas atribuições para impedir a 

eliminação seletiva de indivíduos que sofrem e são punidos por duas vezes, a primeira com a exclusão 

social e em seguida com a morte (bis in idem social). 

A redefinição do perfil do Ministério Público criminal não implica, obrigatoriamente, reformas 

legislativas. A nova visão depende de uma interpretação atualizada das normas que fundamentam esse 

órgão, tornando-o um Ministério Público resolutivo, proativo, não apenas demandista. 

A ideia dessa tese não é, de pronto, apontar soluções para o problema do extermínio dos grandes centros 

urbanos brasileiros, mas fomentar a discussão sobre o tema, muita das vezes visto por uma perspectiva 

equivocada (repressão ao crime como outro qualquer). É trazer à baila a discussão que o Ministério 

Público não pode e nem deve se restringir a um órgão “confeccionador de denúncias”, mas assumir sua 

função constitucional de garantidor de direitos, combatendo um sistema segregador, encarcerador e agora 

de extermínio. 

O Ministério Público criminal deve exigir a adequação e a melhoria de serviços de prevenção de crimes 

por meio do controle externo da atividade policial, considerando-se que foi moldado historicamente para 



atuar nessa área com o fato já consumado. A participação do Ministério Público criminal é essencial na 

fixação de uma gestão democrática da segurança pública, apresentando propostas e buscando soluções 

junto com outros agentes, em especial com a sociedade civil. Portanto, a instituição não deve enxergar o 

fenômeno crime como fato isolado, mas como algo maior, difuso e mais próximo da realidade. 

Em conclusão, a instituição Ministério Público precisa preparar-se para uma atuação preventiva de crimes 

resultantes de chacinas urbanas com o aprofundamento de estudos das causas sociais da incidência de 

crimes dessa natureza, atuação que é diferente da atuação tradicional. A prevenção é fator importante para 

uma melhora na eficiência dos serviços dos órgãos de segurança pública, fomentando um maior diálogo 

entre os atores envolvidos no processo, como o cidadão, a sociedade, a academia e as polícias para que 

juntos possam implementar uma agenda positiva para a segurança pública. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

Ana Maria do Amaral Marinho 

Promotora em Pernambuco  

 

Institui o Crime de Fraude Eleitoral 

 

Conclusão Final 

 

Acresça-se ao Código Eleitoral Art.350-A, com a seguinte redação: 

“Art. 350-A: Descumprir o Ocupante de Cargo Eletivo, Promessa de Campanha. 

Pena: Reclusão de 8 (oito) a 12 (doze) anos e multa no valor de 5 (cinco) a 25 (vinte e cinco ) mil reais, 

que será destinada pela Justiça Eleitoral a um Fundo a ser instituído com destinação à alfabetização 

política de eleitores.  

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE COM ALTERAÇÃO 

 

Analú Librelato Longo 

Promotora em Florianópolis / Santa Catarina 

 

 

A análise econômica do crime pode ser utilizada pelo Ministério Público como método auxiliar, nos 

juízos de diagnóstico e prognose do comportamento criminoso, para um eficiente combate à 

criminalidade. 

 

Conclusão 



 

Num cenário de constantes transformações políticas, econômicas e sociais, impulsionado pela 

globalização e pelos efeitos de uma “sociedade de risco”, o eficiente combate à criminalidade pressupõe o 

conhecimento acerca das motivações do comportamento do agente criminoso. 

Nesse contexto, a Análise Econômica do Crime apresenta-se como método auxiliar na obtenção de 

informações a respeito do sujeito que sofrerá a ação do Estado, para, a partir daí, projetar a atuação do 

criminoso e, com isso, manipular as variáveis com a inserção de elementos de desestímulo ao crime, 

dentro de um contexto de gastos limitados.  

Dessa forma, a Análise Econômica do Crime permite projetar a melhor atuação do Estado na elaboração 

da política de combate à criminalidade, a partir da compreensão do padrão racional, maximizador dos 

resultados e ponderador dos custos e benefícios.  

Como resultado, a abordagem econômica pode indicar o nível ótimo da probabilidade e gravidade de 

punições para diferentes delitos e ofensores. Pode também indicar o nível ótimo de segurança que pode 

ser alcançado, a partir dos investimentos no sistema de justiça. 

Assim sendo, propõe-se a tese nos seguintes termos: A análise econômica do crime pode ser utilizada pelo 

Ministério Público como método auxiliar, nos juízos de diagnóstico e prognose do comportamento 

criminoso, para um eficiente combate à criminalidade. A necessidade de implementação de 

novas ferramentas práticas. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Calixto Oliveira Souza 

Promotor em Divinópolis / MG 

 

O Brasil prende pouco 

 

Conclusão 

 

Considerando que o número de crimes violentos ou praticados com grave ameaça, como os homicídios, 

crimes contra a liberdade sexual, sequestros e roubos, além do de furtos qualificados no Brasil são muito 

altos, podendo ser comparados aos de uma guerra civil, privando a população de seu direito à vida, à 

liberdade de ir e vir e até de usufruir do fruto de seu trabalho, deverão ser adotadas providências urgentes 

para que seja alterada a legislação penal com a finalidade de se elevar drasticamente as penas para tais 

condutas, com redução substancial dos benefícios concedidos durante a execução penal em relação às 

penas, o que desestimulará a prática de tais ilícitos e tirará de circulação por longos períodos os que 

vierem a cometê-los, impedindo-os de perpetrar novos crimes e devolvendo as ruas, as praças e demais 

locais públicos e privados às pessoas cumpridoras das leis. 

 

Síntese dogmática 

 



Considerando que o número de crimes violentos ou praticados com grave ameaça, como os homicídios, 

crimes contra a liberdade sexual, sequestros e roubos, além do de furtos qualificados no Brasil são muito 

altos, podendo ser comparados aos de uma guerra civil, privando a população de seu direito à vida, à 

liberdade de ir e vir e até de usufruir do fruto de seu trabalho, deverão ser adotadas providências urgentes 

para que seja alterada a legislação penal com a finalidade de se elevar drasticamente as penas para tais 

condutas, com redução substancial dos benefícios concedidos durante a execução penal em relação às 

penas, o que desestimulará a prática de tais ilícitos e tirará de circulação por longos períodos os que 

vierem a cometê-los, impedindo-os de perpetrar novos crimes e devolvendo as ruas, as praças e demais 

locais públicos e privados às pessoas cumpridoras das leis. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

Cláudia Rodrigues de Morais Piovezan 

Promotora no Paraná 

 

 

Pena de prisão, de Beccaria a Foucault, um mal necessário 
 

 

CONCLUSÕES 

 

1) A prisão, detestável solução, é um mal necessário, para o qual ainda não se apresentou alternativa que 

defenda satisfatoriamente a sociedade; 

2) O Ministério Público, enquanto órgão incumbido da defesa da ordem jurídica e do regime democrático 

de direito, e enquanto detentor privativo da função de promover a ação penal e fiscalizar a escorreita 

aplicação da pena, deve defender a pena de prisão, tal como prevista no ordenamento jurídico, a fim de 

garantir o direito fundamental à segurança, conforme artigo 5º, da Constituição Federal, sob pena de 

violar o princípio da proibição da proteção deficiente. 

 3) A fim de assegurar a correta e devida aplicação da pena de prisão, o Ministério Público deve exigir do 

Estado, exclusivo detentor do jus puniendi, o fornecimento de instalações adequadas para a permanência 

de presos definitivos e provisórios, no efetivo exercício de suas funções previstas no artigo 129, II e III, 

da Constituição Federal. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

Dalva Cabral de Oliveira Neta 

Promotora em Pernambuco 

 

O depoimento da vítima e de seus familiares clama por justiça, o do réu, pela impunidade 

                                                             

CONCLUSÃO 

 



Diante de tudo isto e trazendo à baila que o conjunto probatório se submete aos princípios do devido 

processo legal, da ampla defesa, da livre convicção do juiz e de tantos outros, não se mostra adequada, 

cabal e mesmo justa, principalmente, justa, que a palavra da vítima, quando sobrevivente, nos crimes de 

homicídio, seja equiparada à palavra colhida em sede de interrogatório, revestindo-se este como se 

reveste, de toda possível relatividade e garantias que nada mais visam, se não evitar o auto 

prejuízo. .Assim, para que se patrimonial, é preciso que se depreenda dos autos, pelos tantos depoimentos, 

elementos ou meios de prova ali contidos, que estaria a vítima predisposta e empenhada em causar 

prejuízo ao(a) ofensor(a), devendo, inclusive, valer-se, para tal alegação dos meios hábeis a demonstrar a 

fragilidade do seu depoimento, como por exemplo, eventual registro de ameaça, protesto em audiência, 

propositura de ação indenizatória em face do vertente crime ou outra forma que possa demonstrar sua 

parcialidade e, a partir daí sim, a necessidade de se atribuir menor valor ao respectivo depoimento e não 

assim fazê-lo apenas, em razão da sua condição de vítima. Ser vítima não a torna parcial para prejudicar 

alguém. Antes, legitimamente habilitada a dar conta de quem foi o culpado(a), e não por ódio, mas por 

anseio indiscriminado de justiça. 

 Analogicamente, assim como uma vasta folha de antecedentes criminais não basta para dar ensejo a uma 

condenação por novo crime, em face da periculosidade do(a) agente; assim como os crimes que deixam 

vestígios podem, excepcionalmente, serem julgados pela prova indireta, a exemplo do desaparecimento 

do cadáver, logo, da materialidade, propõe-se que seja o depoimento da vítima valorizado e valorado, 

tomando-se por parâmetro a sua condição fática de quem viu e poderá saber mais do que qualquer 

terceiro(a) sobre o assunto discutido, em sede de julgamento e que apenas cabalmente demonstrados os 

seus atributos negativos e pessoais que comprometam o seu depoimento de lisura, veracidade e 

transparência, o que se faria a partir do próprio conteúdo, ou seja da retificação ou não do que foi dito na 

polícia, as contradições, a demonstração do rancor e da vingança, aí sim, suprimir-lhe valor, para poder 

dizer que tão passível de dúvida quanto o interrogatório, que busca a impunidade, estaria o depoimento da 

vítima, uma vez maculado por interesses outros, penais, financeiros e de pouco valor moral, que o 

descredenciem para uma condenação. Afora isto, que valha sempre que convincente, seguro, firme e rico 

em detalhes como meio eficiente, ainda que não ideal, de prova criminal.  

Tomando por parâmetro, pois, o tema central deste XII Congresso Estadual do Ministério Público de 

Penambuco, qual seja, “ A crise institucional e o MP da próxima década” é que somos sim, colaboradores, 

comissiva ou omissivamente, deste cenário manchado do sangue que jorra da alta criminalidade cotidiana, 

de maneira que temos o dever de, ante tantos garantismos, assumirmos o compromisso de provar o que 

está errado e não presumir ou fazer ilações em favor do crime, o que apenas o promove com a 

impunidade, de maneira que, se não é apontado o motivo que nivele a palavra da vítima a do(a) seu(ua) 

agressor(a), há de se proteger a hipossuficiência de quem sofreu o mal e pode contribuir com a real 

verdade, sob pena de sucumbirem junto com a sua descrença na justiça, o próprio Estado de direito e 

todos os valores morais e éticos que agonizam contemporaneamente e hão de sempre nortear e fortalecer 

uma sociedade ordeira, pacífica e justa.  

 

 

 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE COM ALTERAÇÃO NO ENUNCIADO 

 

Jackeliny Ferreira Rangel 

Promotora em Muriaé / MG 

 

O trabalho externo dos apenados em regime semi-aberto e o acesso ao dado negado nas 

investigações do tráfico ilícito de entorpecentes 

 

CONCLUSÃO 

O condescendente tratamento jurídico-penal, dado pelos Tribunais deste país aos traficantes/condenados, 

não reflete o que a população espera em termos de resposta penal. 

Diz-se, com isso, que a pena, nesses casos, não vem atingindo as finalidades de retribuição e de 

prevenção geral e especial, o que é característico de mais uma crise (entre as muitas!) de Segurança 

Pública. 

Concretizada a idéia da crise no combate ao tráfico e, via de consequência, ao traficante, vê-se que a 

facilidade do acesso dele ao trabalho externo agrava os problemas internos da unidade prisional e os 

problemas da sociedade. Essa teve o seu tecido comprovadamente lesionado por ele, paga, com os 

tributos, para ele cumprir pena, e paga para ele continuar auferindo os lucros do negócio ilícito, ferindo 

novamente o meio social. 

Soluções definitivas não existem. Há, porém, medidas que o Estado deve tomar com a finalidade garantir 

o direito à segurança pública, assegurado a todos, nos termos do artigo 144 da CRFB/88: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos:. 

A primeira delas há de ser o investimento nos órgãos de inteligência das unidades prisionais, das Polícias 

Militar e Civil e do Ministério Público. Concomitantemente, é necessário regulamentar as atividades 

desses órgãos de inteligência, de modo que o intercâmbio de informações seja em regime de fluxo 

contínuo. 

Feitos esses investimentos de infra-estrutura e legislativo, será possível montar as operações de 

inteligência. Os alvos, os traficantes/condenados, serão apontados pelo próprio sistema prisional, assim 

que eles obtiverem a autorização para o trabalho externo. 

Haverá uma diminuição na entrada de substância entorpecente nas unidades e uma contenção maior sobre 

o apenado, que será menos ousado em função de uma fiscalização maior.  

Não há espaço para sonhos; todas essas medidas não extinguirão o tráfico de drogas, nem no ambiente 

prisional, nem fora dele.  



Mas o Estado passará, pelo menos nesse setor, a assumir o papel de autoridade que lhe cabe, diferente do 

presente momento, no qual a autoridade é o traficante, dentro e fora do ambiente prisional. 

Assumindo o Estado o seu posto, aumentará a credibilidade das pessoas e a sensação de segurança pela 

sociedade. 

O papel do órgão de execução do Ministério Público, diante desse estado de coisas, há de ser o de atuar 

em conjunto com as equipes de inteligência das unidades prisionais, das Polícias Civil e Militar, 

monitorando apenados que estejam no gozo do trabalho externo e tomando as medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis para minimizar os danos provocados pelo tráfico na sociedade.  

ALTERAÇÃO PROPOSTA DE ENUNCIADO 

O órgão de execução do Ministério Público, com vistas a minimizar os danos sociais gerados pela 

reincidência, envidará esforços para fiscalizar efetivamente a concessão   e o exercício do trabalho 

externo dos apenados em regime semi-aberto, especialmente daqueles condenados por tráfico ilícito de 

substâncias entorpecentes, com base em dados fornecidos pelos setores de inteligência de unidade 

prisional e das Polícias Militar e Civil. Poderá, para tal, firmar termos de cooperação com esses órgãos, de 

molde a regulamentar as ações de cada um e estimular a sociedade a noticiar o descumprimento do 

trabalho externo por parte do apenado. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 

João Gaspar Rodrigues 

Promotor no Amazonas 

 

 

Técnicas de investigação aplicadas à elucidação do crime de tortura 

 

 

Conclusões 

 

A investigação criminal é um processo de conhecimento que busca elementos de convicção sobre a 

materialidade e autoria de um crime. E para tanto, impõe-se o objetivo de transformar vestígios em 

indícios, e estes em elementos de convicção. Nessa busca lógica pela conexão dos fatos, o trabalho 

investigativo embrenha-se pelo passado assumindo o caréter de uma pesquisa historiográfica. A verdade 

colimada, em regra, é retrospectiva. Reconhecemos a investigação criminal como uma inserção no 

passado para elucidar como os fatos criminosos se deram, mas para além de cada investigação presente e 

das técnicas manejadas, toma vulto o objetivo de desenvolver expertise operativa para futuras 

investigações. 

A tortura tem sido, até certo ponto, uma prática invisível para a sociedade e para o Estado. Essa 



invisibilidade se reproduz nas ineficientes investigações e nos baixos índices de responsabilização dos 

seus autores, predominantemente agentes do Estado. 

A investigação criminal sobre atos de tortura, além da matriz teórica própria e dos parâmetros assinalados 

ao longo deste estudo, deve ser imparcial, independente, célere, rigorosa e conduzida com competência 

técnica. Esses princípios fundamentais sintetizam, ao final, uma investigação eficaz e resolutiva, capaz de 

documentar e elucidar o crime.   

Os atos de tortura praticados por policiais têm um primeiro filtro, em termos de Ministério Público, nos 

órgãos de controle externo concentrado da atividade policial (reforçado pelo controle difuso dos demais 

órgãos), mas nada impede, sendo até recomendável, um segundo filtro pelos órgãos ministeriais com 

atuação na execução penal, quando os presos adentram o sistema prisional. Neste ambiente, os detidos, 

após passagem pelas mãos da polícia, são examinados por um corpo médico da unidade prisional e se 

detectados sinais evidentes de violência se impõe o dever de acionar a instância de controle adequada. 

Essas instâncias de controle e investigação, como ressalta o Protocolo de Istambul (p. 91), devem ter ao 

seu dispor todos os recursos financeiros e técnicos necessários a uma investigação eficaz. E destaca ainda 

o documento internacional, que por princípio, um inquérito relativo a um caso de tortura não deverá ser 

realizado por um único investigador isolado, que não estará geralmente em condições de investigar o caso 

em profundidade. Para além disso, ser-lhe-á difícil tomar decisões controversas e importantes sem 

qualquer tipo de debate e estará particularmente vulnerável a pressões exteriores, nomeadamente do 

Estado. 

 

 

  



TESES APROVADAS NO XXII CONGRESSO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

SALA 8 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

Marcelo Augusto Ribeiro 

Promotor no Paraná 
 

 

A participação do indiciado/réu em procedimento circular restaurativo como circunstância 

atenuante inominada em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena 

 

Diante do exposto, conclui-se que: 

 

a) considerando que ainda não se verifica posicionamento dos Tribunais Pátrios especificamente sobre o 

tema, a participação do indiciado/réu nos círculos restaurativos deve acarretar em benefício dele, no caso 

de condenação penal, alguma consequência jurídico-processual; 

b) tal participação deve ser valorada na sentença condenatória, quando da segunda fase da dosimetria da 

pena, como uma circunstância atenuante inominada (art. 66, do Código Penal), por se mostrar medida 

justa, razoável, proporcional e em sintonia com o art. art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, com a 

ressalva do Enunciado nº 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; 

c) a participação no círculo restaurativo “per se” não constitui direito adquirido à circunstância atenuante 

inominada quando da prolação de eventual sentença condenatória e, caso seja constatado no pós-circulo, 

ou a qualquer momento até a sentença, que o autor do fato praticou qualquer conduta incompatível com 

os fins da prática restaurativa, a despeito da participação dele no círculo, não deve ser reconhecida a 

circunstância atenuante inominada. 

 

 

 

 

APROVADA POR MAIORIA 

Marcondes Pereira de Oliveira 

Promotor no Piauí 

Gabriela Almeida de Santana 

Promotora no Piauí 

 



 

Difusão do princípio constitucional anticorrupção e o respectivo impacto na corrupção 

inconvencional 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O fenômeno corrupção é uma forte realidade no Brasil, aferível, não só pelos casos (suas naturezas e 

circunstâncias) que diariamente passam por nossos gabinetes ministeriais, mas também pelos escândalos 

televisionados e, principalmente, pelo número da percepção da corrupção em que o país ocupa (76º lugar 

numa relação de 176 nações), revelando um índice de 40 pontos, numa escala de 0 – percebido como 

altamente corrupto, a 100 – percebido como altamente íntegro, aferível em relação ao setor público, 

relacionados pela Transparência Internacional, decrescentemente, do menos para o mais corrupto 

(iniciando pela Dinamarca, 90 pontos e finalizando pela Somália, 10 pontos). 

 O Fenômeno da corrupção aniquila o contrato social, degrada a democracia e impacta diretamente a 

justiça social e a igualdade entre os cidadãos. 

Somos concordes no entendimento de que por mais que uma nação construa avanços científicos e, por 

mais que seus legisladores elaborem as melhores leis, a corrupção poderá tornar sem efeitos resultados 

benéficos esperados no seio da sociedade (MACAHDO, 2017). 

É indiscutível o papel destinado ao Ministério Público brasileiro na Constituição Federal de 1988, que lhe 

forneceu poderes necessários à promoção da justiça e da igualdade social, sendo a corrupção o grande 

entrave na consecução destes fins. O combate ao fenômeno corrupção se revela o grande desafio a ser 

enfrentado. 

Para além do uso das ferramentas legais tradicionais de combate à corrupção, há que se desenvolver 

tarefas outras de interferência no meio social, cultural, educacional e de estilo de vida, com força que 

possa dissuadir atos de pequena corrupção e de corrupção não convencional, impactando diretamente 

estas condutas, bem como, indiretamente, as condutas da grande corrupção convencional.  

Portanto, propomos como tarefa a ser desenvolvida diariamente, sempre que possível e adequado, mesmo 

que desnecessário para o ato, nas peças e arrazoados ministeriais, seja difundido o Princípio 

Constitucional Anticorrupção, sua autonomia, seu caráter estruturante e sua força normativa, producente, 

num aspecto negativo, de combate efetivo aos atos de corrupção, e, num aspecto positivo, de valorização 

dos atos virtuosos, porque em conformidade com os valores constitucionais, bem como sejam difundidos 

os efeitos sempre prejudiciais do fenômeno da corrupção, demonstrando seus impactos nas instituições 

democráticas, nos valores sociais e nos direitos individuais e difusos . 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

(conclusão apresentada na exposição pela autora) 

 



Maria Gabriela Prado Manssur 

Promotora em São Paulo 

 

Tempo de despertar - programas de responsabilização, ressocialização e grupos reflexivos de 

homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher  

 

Conclusão: 

 

Aprovação do Projeto „Tempo de despertar – programas de responsabilização, ressocialização e grupos 

reflexivos de homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher‟ como modelo 

institucional a ser replicado nas unidades do Ministério Público brasileiro. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Paulo Roberto Santos Romero 

Promotor em Minas Gerais 

 

Sobre a participação do Ministério Público nos Conselhos da comunidade 

     

Reflexões finais  

 

O idealista, pelo fato de partir do pensamento para as coisas, não se curva diante das dificuldades 

objetivas. Para ele, o “se” que elogia o inviável sucumbe diante do “quando” que enaltece as 

possibilidades. Por outro lado, o realista – que tem na crueza do objeto a medida do seu próprio 

pensamento – ensimesmado em seu reduto, desdenha das proposições que visam a evolução da 

existencialidade em que se fia e que por tantas vezes lhe corrói.  

Felizmente, no entanto, a verdade é que o autêntico homo juridicus não se opõe a aberturas, tanto mais 

largas são as suas vistas quanto mais firmes as bases que fundamentam as suas reflexões.  

A presente tese volta-se contra a realidade normativa que tenta, paulatinamente, neutralizar espaços de 

atuação social conferidos ao Ministério Público.  

“A noite não cai de uma só vez”...  alerta-nos, com singular agudeza, Edilson Mougenot Bonfim.  

Com efeito, os movimentos de subtração das funcionalidades ministeriais avançam e, com elas, avoluma-

se o breu que se pretende impingir às tintas constitucionais que erigiram a relevância do Ministério 

Público no Estado Democrático de Direito. Destarte, mansamente, primeiro um encolhimento aqui, na 

esfera da execução penal – terra jurídica tantas vezes desvigiada pelos teóricos do Parquet –, depois, 

outras tantas e maiores subtrações funcionais acolá, quiçá mesmo em diversas órbitas ainda mais 

proeminentes de atuação institucional. 

É diária – com o dever de ser completa –, a luta pela preservação das garantias e atribuições que 

estruturam a íntegra do patamar de dignidade conferido, pela ordem jurídica, ao Ministério Público.    

Posta a questão nestes trilhos, malgrado a tradição jurídico-legislativa nacional venha abordando o 

Processo Penal e a Execução Penal como se fossem distintos ramos do Direito (inclusive em face da 

formalização de suas regras em diplomas de regência diversos), o certo é que, do ponto de vista 

conceitual, o primeiro é o continente da segunda; para mais além disso, os princípios fundantes de ambas 

as disciplinas descendem de um mesmo domínio, qual o seja, o Direito Constitucional, tronco normativo 

que lhes é comum e abrangente.  

É impossível, sob qualquer aspecto, tratar da execução penal desconsiderando a Constituição Federal.  

Sob o influxo desta mirada, cumpre destacar que o Ministério Público, segundo os ditames da Lex Mater, 

foi e permanece ainda alçado à condição de defensor, em última análise, do próprio Estado 

Constitucional, ex vi do conceito e das funções institucionais que lhe foram confiadas pelo legislador 

constituinte originário. Ocorre que a Lex Legum deve ser entendida e respeitada em sua unidade e em seu 



caráter dirigente: quer isso dizer que o Ministério Público deve, no campo da execução penal, também 

pautar a sua atuação a partir dos fundamentos da República, visando a consecução dos objetivos dela e 

sempre inspirado pelos princípios que a animam.  

Ora, se assim é (e mais do que isso: se assim deve mesmo ser), é óbvio que a Instituição Ministerial não 

pode ser alheada e nem se alhear de quaisquer dos instrumentos previstos pela lei que sejam voltados “ao” 

ou que se relacionem “com” o seu labor no campo da execução da pena. Ademais, nesta específica e tão 

delicada fase do processo, o Ministério Público, a par de atuar, não raro, em proteção ao condenado, deve 

também (e sobretudo) preocupar-se por operar sob o prisma da defesa dos interesses coletivos 

indisponíveis.  

Nesta mirada, não se limitando à aposição de manifestações em autos judiciais (embora dessa missão não 

deva jamais descurar), nada impede e tudo recomenda que, na órbita da execução penal, o Parquet 

represente Instituição catalisadora de possíveis políticas públicas capazes de atingir funda e amplamente o 

problema, desde a perspectiva da garantia da segurança pública. E, nesse sentido, é imprescindível que o 

Ministério Público esteja medularmente envolvido na realidade social em que está escalado a funcionar.  

Por outro prisma (mas correlato à abordagem), é inequívoco que os Conselhos da Comunidade integram o 

arsenal disponibilizado pela ordem jurídica na questão executória da pena, maiormente quando 

vocacionados à conciliação da dignidade da pessoa humana e o interesse indisponível da segurança 

pública. Tanto isso é verdade que é inexorável a tendência de incremento das competências do órgão, 

inclusive mediante delegação de funções fiscalizadoras referentes ao cumprimento de penas e medidas 

que possam ser cumpridas em meio aberto.  

Seja como for, é inegável que os Conselhos da Comunidade representam sim autêntica expressão 

democrática, balizada pelo Direito, voltada à efetiva construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Logo, o Ministério Público deve efetivamente interagir com eles, integrando-os ativamente.   

A presença da Instituição Ministerial em referidos organismos responsáveis pelo acompanhamento do 

cumprimento das penas, apesar de consagrada pela prática em diversas comarcas brasileiras, não é 

assegurada por lei, assim como o é em relação à Defensoria Pública. De todo modo, calha assinalar que 

aquela mesma presença institucional é plenamente conciliável ao perfil e às funcionalidades do Ministério 

Público – porquanto harmônica aos ditames da CR e da LEP – na medida em que lhe compete zelar pela 

regularidade dos serviços de relevância pública, promover e fiscalizar, em sua plenitude, a ação e a 

própria execução penal, além de desempenhar outras funções que forem compatíveis com sua finalidade.  

Verdadeiramente e sem embargo disso, deve a Instituição primar para que figure à comunidade como 

importante canal de possibilidades ao aprimoramento de todos os instrumentos sociais disponíveis ao 

manejo da questão criminal, compreendida e concretamente considerada em sua inteireza. 

Impende assinalar, ademais, que os enunciados ora articulados não visam a subtração de prerrogativas de 

outras Instituições oficiais e nem pretendem a ablação da autoridade de quem quer que seja; antes, 

preocupam-se por reforçar o fundamento da dignidade da pessoa humana e, de forma simultânea e 

concreta, robustecer a garantia de segurança que a própria Constituição Federal assegurou a todos e a 

cada um dos componentes do corpus socialis.       

Em suma, as presentes reflexões desvelaram por resplandecer os sentidos lógico-jurídico e político-

pragmático da atuação do Ministério Público nos Conselhos da Comunidade. Do ponto de vista 

teleológico, elas diligenciaram na reunião dos argumentos suficientes e imprescindíveis ao embasamento 

de seu próprio conteúdo, no plano da auto-evidência de seu inerente utilitarismo (compreendido e 

dissecado desde a perspectiva constitucional). 

Nesse sentido, as proposições nas quais as meditações em epígrafe deságuam são tanto em prol da 

valorização das funcionalidades institucionais do Parquet quanto concêntricas à valia social que os seus 

membros devem concretamente desempenhar “diante do” e “imersos no” problema da execução penal.  

 

A imprescindibilidade, portanto, da atuação do Ministério Público nos Conselhos da Comunidade, 

integrando-os inclusive, já não deve – em razão de todo o exposto – ser perscrutada sob o mero signo das 

indagações do “se”; o momento atual reclama que o “quando” seja mesmo agora. 

Posto isso e por tudo o mais que nela consta, a tese, de lege ferenda, desdobra-se mediante os seguintes 

tópicos: 

• Os artigos 67 e 68 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, interpretados à luz dos artigos 

127, caput e 129, incisos I, II e IX, da Constituição Federal (compreendida, sobretudo, em sua 

unidade e em seu caráter dirigente) não traçam incumbências exaustivas ao Ministério Público 

ante ao problema da execução penal, considerado em sua inteireza; 

• Para além da tarefa estritamente processual que incumbe ao Ministério Público (e que 

jamais deve ser relegada à irrelevância), cumpre-lhe também o efetivo envolvimento no diálogo 

referente à tutela concreta dos interesses públicos que irradiam do problema da execução penal, 



inclusive no âmbito da realidade local de cada comarca: aliás, inexiste qualquer 

incompatibilidade – formal ou substancial – capaz de vedar essa mesma aproximação dos 

membros da Instituição com a própria sociedade; 

• O Ministério Público não pode renunciar espaços sociais estratégicos ao enfrentamento 

das questões relativas à prevenção e combate da criminalidade, figurando o cenário da execução 

da pena como crucial a esta gama de temáticas indisponíveis à própria funcionalidade 

institucional; 

• Como corolário, o Ministério Público não deve admitir a perda de prestígio normativo, 

sobretudo quando tal possa redundar num enfraquecimento institucional, num distanciamento 

com a sociedade ou numa posição de desvantagem com quaisquer outros organismos designados 

pelo próprio Estado Constitucional para, concorrentemente, desempenhar funções concernentes à 

execução penal;  

• O artigo 80 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, deve ser atualizado para conter a 

seguinte redação: “Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no 

mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado 

indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Promotor de Justiça indicado 

pelo Procurador-Geral de Justiça, 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público 

Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de 

Assistentes Sociais.” 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 
(conclusão apresentada na exposição pelo autor) 
 

Rafael Schwez Kurkowski.  

Promotor em Sergipe 

 

A constitucionalidade da execução provisória da pena no tribunal do júri. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

“A execução provisória da pena, após a condenação pelo conselho de sentença, no tribunal do 

júri, é constitucional. Trata-se de medida que, justificada pelo caráter democrático do júri, 

decorre da segurança pública enquanto respeita o princípio da presunção de inocência e os 

direitos fundamentais”. 
 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Renee do Ó Souza 

Promotor em Mato Grosso  

Rogério Sanches Cunha 



Promotor em São Paulo 

 

A posição de garantidor e a responsabilidade penal por omissão do Compliance officer na legislação 

brasileira 
 

 

Ante o exposto, propomos os seguintes enunciados conclusivos: 

 

1 – Os deveres assumidos pelo Compliance Officer, seja nos casos em que a implantação do programa de 

Compliance é obrigatória, seja nos casos em que é facultativa, são aptos a caracterizá-lo na posição de 

garantidor de modo que pode ser responsabilizado pelo resultado ilícito por omissão imprópria, nos 

termos do art. 13, § 2º, do CP; 

2 – Sua responsabilidade dependerá, todavia, da análise das circunstâncias que indicam que ele tinha 

domínio para intervir na cadeia causal dos fatos, pelo que se faz necessário avaliar: (a) se o programa era 

real ou se era um programa fictício; (b) se adotou as medidas possíveis para evitar, identificar e remediar 

o ilícito; (c) se não integrou ou aderiu a decisão pela prática do ilícito. 

3 – Sua responsabilidade dependerá da análise do elementos subjetivo, que no caso dos crimes omissivos 

impróprios se satisfaz com o mero deixar as coisas correrem com conhecimento da situação típica de 

perigo para o bem jurídico mais o conhecimento da posição de garante. 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Ythalo Frota Loureiro 

Promotor em Fortaleza / CE 

 

Critérios objetivos para dosimetria da pena-base nos procedimentos dos crimes de competência do 

Tribunal do Júri. 

 

 

Síntese dogmática da proposição e proposta de enunciado 
 

  

No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, o membro do Ministério Público deve 

dar especial atenção a uma estratégia em vise apurar as circunstâncias judiciais que possam fundamentar a 

pena-base, na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal, como forma de promover, mais eficientemente, o 

princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 

1988). Para tanto, o promotor do júri deve promover o atendimento integral em rede à vítima 

sobrevivente e à família da vítima para preparar as perguntas a serem formuladas na instrução processual 

preliminar ou na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. O membro do MP ainda pode defender a 

adoção de critério matemático de 1/8 (um oitavo) como patamar mínimo para pena-base, ou seja, 1 (um) 

ano e 9 (nove) meses de aumento para homicídio simples (art. 121, caput do Código Penal – CP) e 2 

(anos) e 3 (três) meses, para o homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do CP), sem prejuízo de 

patamar mais elevado a depender do caso concreto, conforme seja necessário e suficiente para a 

reprovação e a prevenção do fato-crime. 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

(COM A SUPRESSÃO DO 2º PARÁGRAFO DA CONCLUSÃO A PEDIDO DO AUTOR.) 

 

Ythalo Frota Loureiro 

Promotor em Fortaleza / CE 

 

A execução imediata da pena privativa de liberdade por ocasião do julgamento pelo Tribunal do 

Júri. 

 

 

Síntese dogmática da proposição e proposta de enunciado 
 

 

Nos procedimentos dos crimes de competência do Tribunal do Júri, instituição a que são assegurados os 

princípios constitucionais de plenitude de defesa e de soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, 

alíneas a e c, da Constituição Federal de 1988 – CF/1988), a execução imediata da prisão do réu 

condenado, ainda que sujeita a decisão a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de 

inocência ou não-culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988). A pretensão revisional das decisões do 

Tribunal do Júri não é incompatível com a execução imediata da pena, quando não haja fortes indícios de 

nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, e quando o recurso não pretenda 

ou não pode propor o reexame da culpabilidade propriamente dita, ou seja, quando não é aventado o 

reexame da materialidade, da autoria ou da responsabilidade criminal que, em tese, impediria a aplicação 

de pena privativa de liberdade.  

 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Ythalo Frota Loureiro 

Promotor em Fortaleza / CE 

 

A vedação à menção dos depoimentos prestados na fase de investigação, durante os debates do 

Tribunal do Júri, no projeto de lei do novo Código de Processo Penal 

 

 

Síntese dogmática da proposição e proposta de enunciado 

  

  

A vedação de menção aos depoimentos prestados na fase de investigação criminal durante os debates, 

conforme previsto no Projeto de Lei nº 8045/2010 (oriundo do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009), 

que trata da reforma do Código de Processo Penal (CPP), viola os princípios constitucionais da plenitude 

de defesa, do devido processo legal adjetivo e do contraditório (art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV, e 

LV, da Constituição Federal de 1988) na medida em que impossibilita que as partes possam fazer 



referências às provas do inquérito policial que beneficiem ou prejudiquem o acusado; inviabiliza o 

resultado do exercício de prerrogativas probatórias previstas em lei, como o confronto das informações 

prestadas pelas testemunhas na investigação criminal e na instrução judicial; e pode estimular que jurados 

decidam com base em depoimentos extrajudiciais, sem orientação das partes, uma vez que o art. 480, §3º, 

do CPP, assegura aos jurados acesso integral aos depoimentos prestados na investigação criminal. Por 

fim, cabe estabelecer que, sendo assegurada a defesa a oportunidade de mencionar os depoimentos 

prestados na fase policial, à acusação também deverá ser assegurada a oportunidade de contradizer 

elementos probatórios da fase pré-processual, em especial, as provas produzidas pela defesa, em respeito 

ao princípio de paridade de armas.  

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Ythalo Frota Loureiro 

Promotor em Fortaleza / CE 

 

Apoio, capacitação e ensino do Tribunal do Júri no Ministério Público brasileiro 

 

 

Síntese dogmática da proposição e proposta de enunciado 
 

  

O promotor do júri deve assumir o protagonismo no combate aos crimes de homicídio, pois é sua missão 

constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, entre os quais a vida e a segurança pública; e, atualmente, o homicídio é o principal crime 

que preocupa a sociedade brasileira. O Ministério Público brasileiro poderia adotar um modelo nacional 

de capacitação e apoio para as Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri que contemple: 1) Cursos de 

formação para novos membros; 2) Oficinas de trabalho para a promoção do Tribunal do Júri; e 3) Grupo 

de apoio ao Tribunal do Júri (Gatj), Núcleo do Júri (NJ) ou Grupo de Trabalho do Júri (GTJ), fazendo o 

auxílio de colegas na preparação para o julgamento pelo júri e na execução do planejamento em plenário  

(com apoio de analistas e estagiários), inclusive por videoconferência. O modelo nacional de capacitação 

e apoio poderia ainda estimular que as Promotorias do Júri a realizarem o trabalho sob as seguintes 

premissas: 1) Prevenção (atuação pró-ativa) – intervenção em políticas públicas de segurança pública 

(controle externo da atividade policial na forma pró-ativa, em que fosse possível transformar dados em 

inteligência na consecução de resultados positivos); e 2) Ação (atuação reativa) – atendimento integral à 

vítima sobrevivente e à família (atuação em rede) e planejamento da estratégia de atuação do inquérito ao 

plenário. 

 

 

 

 

 



APROVADA POR UNANIMIDADE 

  

Ythalo Frota Loureiro 

Promotor em Fortaleza / CE 

 

A prova de hearsay (ouvir dizer) no procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri 

 

 

 Síntese dogmática da proposição e proposta de enunciado 

  

  

O standard probatório da prova de hearsay ou de ouvir dizer, entendido como o grau de convencimento 

exigido para a decisão, é de competência exclusiva do Tribunal Júri, não cabendo ao magistrado decidir 

se a prova indireta é mais ou menos válida ou eficaz, mas, apenas se estar convencido sobre a existência 

de indícios suficientes, conforme o conjunto probatório dos autos, para submeter o réu a julgamento pelo 

juiz natural, o Tribunal do Júri, em grau de fundada probabilidade, que é diversa do juízo da decisão de 

mérito, que julga ao nível da certeza além da dúvida razoável. Quando o Superior Tribunal de Justiça 

estabelece (como faz no REsp 1.373.356-BA, julgado em 20/4/2017, DJe 28/4/2017) que a prova indireta 

é imprestável como indício suficiente para pronúncia, com inspiração do princípio “hearsay is no 

evidence”, despreza a extensa lista de exceções às regras do hearsay previstas no direito anglo-americano; 

e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de “a pronúncia qualifica-se como 

ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação” (HC 124232, 

julgado em 26/04/2016, DJe-196 de 13/09/2016), acabando por subtrair, de forma precipitada e temerária, 

o julgamento do processo pelo Tribunal do Júri, na medida que se recusa a valorar a prova indireta, em 

prejuízo aos princípios constitucionais da legalidade, do direito de ação e do devido processo legal 

adjetivo (art. 5º, incisos II, XXXIV e LIV, da Constituição Federal de 1988). 

 

 

  



 

TESES APROVADAS NO XXII CONGRESSO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

SALA 9 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Rosemary Souto Maior de Almeida 

Promotor em Pernambuco 

 

A Promotoria do Júri: Propostas de indicadores e resultados no combate a crescente criminalidade 

contra a vida. 

 

Conclusão:  

 

Retomar a importância dos Tribunais do Júri e trabalharmos com apoio Institucional, dialeticamente, por 

meio do quadrinômio aqui esboçado (visibilidade, dedicação, prioridade e eficiência), ou seja, assim 

obteremos os indicadores de maior promoção de Justiça no enfrentamento da impunidade. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Suzane Maria Carvalho do Prado 

Promotora no Paraná 

 

Artigo 28 da Lei 11.343/2006 – Natureza Jurídica e Consequências Processuais 

 

Conclui-se: 

 

a) o artigo 28 da Lei 11.343/2006 não descreve crime nem contravenção; trata-se de infração de menor 

potencial ofensivo sui generis; 

b) o artigo 28 da Lei 11.343/2006 permanece como crime no imaginário popular por força do discurso, 

desde a discussão do Projeto de Lei até mesmo a chegada do tema no STF; mas, tecnicamente não é crime 

nem contravenção. 

c) ao usuário encaminhado ao Juizado Especial Criminal, sempre é de ser proposta a transação, 



independente dos requisitos do artigo 76, § 2º, da Lei 9099/95; 

d) para aplicação antecipada da medida educativa, mister a criação e mantença de Programas próprios 

para este fim em cada comarca; 

e) em caso de descumprimento da medida transacionada, nova audiência é de ser designada para fins de 

admoestação verbal e, em último caso, imposição de multa (art. 28, § 6º, Lei 11.343/2006); 

f) somente é admissível o processo penal nas infrações do artigo 28 da Lei 11.343/2006 no caso do 

usuário recusar a transação, visando o reconhecimento da inocência ou, se não encontrado, para os fins do 

artigo 66. parágrafo único, da Lei 9099/95. 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Suzane Maria Carvalho do Prado  

Promotora no Paraná  

 

Refletindo sobre o  art. 244b, Lei 8069/1990 – apuração do elemento subjetivo do tipo e 

ouvida do inimputável coautor do delito no juízo comum  

 

 

CONCLUSÕES: 

 

 

(a) o crime de corrupção de menores é autônomo e dependente da infração praticada em concurso com o 

menor de 18 anos;  

(b) há necessidade da prova documental comprobatória da condição de menor de 18 anos do coautor do 

crime principal;  

(c) ao descrever o crime de corrupção de menores na denúncia é preciso especificar se a prática se deu por 

dolo direto (de forma consciente e deliberada) ou dolo eventual (assumiu o risco de produzir o resultado) 

e em qual modalidade de conduta (corromper ou facilitar a corrupção); 

(d) a instrução processual deve perquirir se o imputável tinha ciência da condição do menor e se laborou 

no sentido de, ao menos, correr o risco de corrompê-lo ou facilitar sua corrupção. 

(e) é aconselhável trasladar o depoimento do menor de 18 anos da Vara da Infância e da Juventude para o 

processo no Juízo Comum, que passa a integrar o processo como documento, evitando a revitimização 

deste, que aqui figura como ofendido,  

(f) da forma como se tem posicionado a jurisprudência, a prática de crime em concurso com menor de 18 

anos está praticamente a gerar responsabilidade objetiva. 

 

 

 


