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Prezado leitor,

É com satisfação que apresentamos mais uma edição da Revista do 
Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público.

Em 2014, discutimos a gestão por resultados, tema central do nosso 
encontro. Em edições anteriores, realizadas em 2010 e 2011, o Congresso 
Brasileiro de Gestão tratou de governança e de planejamento. Em 2012, 
debateu-se a execução da estratégia e em 2013 o gerenciamento de 
projetos.

Como resultado de um amadurecimento construído ao longo desses 
anos, reunimos, nesta publicação, dezesseis artigos resultantes dos projetos 
apresentados no Espaço MP. Trata-se de um resumo de algumas das boas 
práticas adotadas pelo Ministério Público brasileiro. Esse espaço começou 
a integrar o evento na edição passada do Congresso, mas foi nesta que o 
modelo se consolidou.

Outro destaque desta quinta edição do Congresso foi a entrega do 
Prêmio CNMP em cerimônia que sucedeu à abertura o evento. Concor-
reram ao Prêmio CNMP 655 projetos de sucesso, os quais, sem dúvidas, 
trazem grande contribuição para o alcance da missão, a visão e os objetivos 
estratégicos de todo o MP. Alguns artigos dos projetos premiados encon-
tram-se também nesta revista.

O que se pretende com ações integrativas assim é o fortalecimento da 
instituição. Como se sabe, uma das missões mais nobres e relevantes do 
CNMP é fortalecer e aprimorar o Ministério Público brasileiro, assegu-
rando a autonomia e a unidade institucionais, voltadas para uma atuação 
responsável e socialmente efetiva. Temos a convicção de que, juntos, pavi-
mentamos esse caminho.

Assim, alguns interessantes projetos poderão ser vistos nas páginas 
que se seguem. Cremos que ao dar visibilidade a eles contribuímos para 
o compartilhamento e replicação de boas práticas, as quais poderão ser 
adaptadas segundo a realidade local de cada MP.

Desejamos a você boa leitura!

Cordialmente,

Cláudio Henrique Portela do Rego
Conselheiro e Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do 
Conselho Nacional do Ministério Público

Blal Yassine Dalloul
Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público
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Promotoria Comunitária: 
MP mais perto de você

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa¹

O presente artigo elucida os passos tomados para a elaboração, o desenvolvi-
mento e a execução do “Projeto Promotoria Comunitária: MP mais perto de você” 
em Dourados – MS. Desde a sua concepção, o projeto tem por premissa despertar 
para uma atuação conjunta, em que o Ministério Público surge como catalisador 
de boas práticas oferecidas voluntariamente pelos órgãos e instituições parceiras, 
direcionando-as de forma coordenada para atender diretamente a população no 
seu próprio bairro. Também se revela como iniciativa de propósito preventivo, in-
vestindo-se nos conceitos de cidadania e de responsabilidade nos alunos da rede 
pública de ensino, transmitindo-os por meio de palestras e reflexões.
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A aproximação do Ministério 
Público com a sociedade atualmente 
se revela como fator determinante 
do aprimoramento social. O projeto 
“Promotoria Comunitária: MP mais 
perto de você” visa a abrir mais uma 
porta de comunicação para o cidadão, 
facilitando o acesso e proporcionando 
a divulgação institucional do Ministério 
Público para a população, atendendo 
a um dos objetivos do Planejamen-
to Estratégico do Ministério Público 
de Mato Grosso do Sul (MP/MS): 
“aproximar o MP da sociedade e da 
realidade local”.

Tal aproximação ocorre diretamen-
te, oportunidade em que o morador 
tem à sua disposição, no seu próprio 
bairro, um gabinete de Promotoria 
para lhe atender. Também se dá indire-
tamente, quando o cidadão é atendido 
pelos órgãos e pelas entidades 
parceiras, que se dispõem a oferecer 
serviço voluntário de atendimento, 
coordenados pelo Ministério Público. 
Com isso, reforçam-se os vínculos com 
as Universidades, os órgãos públicos 
e as entidades privadas, estabelecen-
do-se uma rede de parceiros com 
atuação diversificada e abrangente.

O projeto visa a atender a 
população de Dourados (MS), que 
conta atualmente com uma população 
aproximada de 210.000 pessoas. As 
atividades do projeto são desenvolvi-
das com o apoio das escolas públicas, 
que se organizam para recepcionarem 
os palestrantes e para realizarem as 
ações sociais.

As palestras são realizadas para 
todos os alunos matriculados mas 
também envolvem os pais e os professo-
res para, juntos, refletirem a respeito do 
papel da família na educação dos filhos 
e da repercussão dessa educação no  
ambiente escolar. Por sua vez, as ações 
sociais proporcionam uma rede inter-
disciplinar de atendimento voluntário, 

com a participação de profissionais e 
acadêmicos capacitados para atender 
a população que visita o local.

Para coleta de dados e organização, 
foi idealizada uma metodologia que 
se baseia nas informações fornecidas 
pelos parceiros colaboradores, com 
indicadores pré-definidos. Cada órgão/
entidade é responsável pelo seu aten-
dimento e pelo repasse de dados, que 
são posteriormente estruturados na 
forma de relatórios.

O Projeto também instrumentaliza 
a divulgação institucional do Ministério 
Público. Além das campanhas que são 
realizadas paralelamente, dos banners 
e dos cartazes distribuídos durante as 
etapas do projeto, cada aluno recebe 
um convite com o logotipo do projeto, 
contendo a programação resumida 
das atividades. Além disso, durante as 
palestras é abordado o papel do Minis-
tério Público para os moradores, numa 
linguagem acessível e  com conteúdo 
esclarecedor.

Enfim, o Projeto revela um Minis-
tério Público participativo, atuando 
como agente catalizador da vontade 
colaborativa dos órgãos parceiros, 
consolidando-se no trabalho voluntá-
rio voltado ao cidadão.

APROVAÇÃO PRELIMINAR
O projeto “Promotoria Comunitá-

ria: MP mais perto de você”, contou 
com a anuência e a aprovação de 
todos os Promotores de Justiça de 
Dourados, uma vez que não há no MP/
MS atribuição específica definida para 
atender aos objetivos do projeto.

Pactuou-se, em reunião ocorrida 
no dia 14 de junho de 2011, pelo 
respeito à atuação de cada Membro 
da comarca, resguardando-se as atri-
buições de cada Promotoria de Justiça, 
de forma que, na hipótese de eventual 
constatação que justifique a atuação 
ministerial, tal fato seria comunicado 
ao Membro responsável pela apuração.

“ 
O projeto conta com 

palestras que são realizadas para 

todos os alunos matriculados na 

rede pública de ensino. Envolve 

os pais e professores para, juntos, 

refletirem a respeito do papel da 

família na educação dos filhos e 

da repercussão dessa educação 

no ambiente escolar.
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ETAPA PRELIMINAR – 
AÇÃO EXPERIMENTAL

Buscou-se a aproximação com po-
tenciais parceiros, oportunidade em 
que foram convidados os órgãos de 
segurança pública, as Universidades 
e as entidades privadas. A primeira 
ação social ocorreu entre os dias 12 
e 17 de setembro de 2011 na Escola 
Estadual Tancredo Neves, abrangen-
do os Bairros-Parque das Nações I e 
II, com participação de 404 visitantes. 
Também foram realizadas palestras 
com os temas “Promotoria Comuni-
tária”, “Violência Escolar” e “Defesa 
do Consumidor”, bem como reuniões 
com alunos, pais de alunos e profes-
sores.

DESENVOLVIMENTO
Devido ao sucesso da ação experi-

mental, firmadas as parcerias e fixadas 
as premissas do desenvolvimento do 
projeto, foi então elaborado o crono-
grama das etapas. Para tanto, a cidade 
de Dourados foi dividida em nove 
áreas, cuja definição atendeu critério 
meramente geográfico, adotando-se as 
principais vias como limites territoriais 
do projeto. Para cada área é desen-
volvida uma etapa, programada para 
ocorrer a cada quadrimestre, aproxi-
madamente, a partir do ano de 2012, 
com conclusão no segundo semestre 
de 2015.

Em cada etapa, é realizado o le-
vantamento social, identificando-se 
os principais aparelhos públicos e 
escolas da rede pública de ensino. Na 
sequência, são realizadas reuniões com 
os respectivos diretores e com os re-
presentantes dos órgãos e entidades 
parceiras, visando ao detalhamento da 
organização e à especificação das ati-
vidades.

Como parte das atividades do 
projeto, o Ministério Público profere 

palestras para alunos, professores e 
pais de alunos nas escolas envolvidas 
em cada etapa. Tais palestras são pro-
gramadas para ocorrer na(s) semana(s) 
que antecede(m) a ação social, para 
facilitar a divulgação e reforçar o 
convite aos pais. Para cada escola, três 
palestras são realizadas nos turnos 
matutino, vespertino e noturno, opor-
tunidade em que todos os alunos do 
respectivo turno, juntamente aos seus 
professores, são direcionados ao pátio 
ou ao ginásio da escola. O controle 
do número de participantes se baseia 
na lista de frequência fornecida 
pela Direção da escola, de onde são 
extraídos os indicadores quantitativos 
que integram o relatório.

Nas palestras para os alunos são 
abordados os seguintes temas: o papel 
e as áreas de atuação dos Promoto-
res de Justiça na sociedade e a res-
ponsabilidade do filho/aluno em casa 
e na escola. São elucidados os direitos 
e os deveres. Busca-se resgatar a au-
toridade dos pais e dos professores, 
para que os estudantes, futuramente, 
possam também reconhecer a autori-
dade da Constituição e das leis e ser 
bons cidadãos.

Na palestra voltada para os pais, 
com o título “Parceria: Promotoria 
X Família”, busca-se demonstrar que 
a família e a escola constituem os 
principais pilares da cidadania, tendo 
o Ministério Público a função de res-
guardar a proteção jurídica dos bens 
e dos direitos previstos na legislação, 
e que cada um possui um papel a ser 
cumprido, sob pena de acarretar dese-
quilíbrio na relação proposta.

Além dessas palestras realiza-
das pelo Ministério Público, outros 
órgãos parceiros também se prontifi-
cam a fazer explanações a respeito de 
violência nas escolas, bullying, combate 
às drogas etc., colaborando na cons-
cientização dos alunos quanto a esses 
temas.
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O projeto possui identidade visual, com logotipo e cores que o identificam. 
Para cada etapa são confeccionados, pela Assessoria de Comunicação do MP, 
convites para todos os alunos das escolas abrangidas, contendo o calendário das 
palestras e informações da ação social.  Também são confeccionados cartazes, 
banners, faixas e outros materiais informativos, que são distribuídos visando à 
divulgação do evento. São produzidos certificados de participação para todos os 
profissionais e acadêmicos que voluntariamente colaboram para a ação social, 
realizando atendimento à comunidade. Na semana que antecede o evento, um 
carro de som circula nos bairros próximos para reforçar o convite à ação social, 
também divulgada nas rádios de abrangência local. 

O projeto possibilita a inclusão de campanhas institucionais, algumas reali-
zadas em parceria com outros órgãos públicos. Isso porque a organização e a 
metodologia adotada para o projeto facilita o contato com e viabiliza a inclusão 
de outras atividades.

As campanhas do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP: “O que 
você tem a ver com a corrupção” e “Conte até 10” são exemplos do projeto e 
seus assuntos são abordados durante as palestras, oportunidade que também são 
distribuídos materiais informativos para os alunos e os professores.

Também foi realizada campanha para esclarecer a denominada “Lei Seca”, 
por meio de panfletagem em rodovia, em parceria com a Polícia Rodoviária 
Federal. Do mesmo modo, foi firmada parceria com o SAMU de Dourados, numa 
campanha contra o trote nos serviços de pronto-atendimento, com distribuição 
de panfletos para os alunos da rede pública de ensino.

Um dos aspectos mais relevantes do projeto consiste na metodologia adotada 
para coletar dados e indicadores, visando a retratar o desenvolvimento das ati-
vidades do projeto, com adoção de peças (formulários) que trazem impresso o 
logotipo do projeto como forma de identificação visual.

A padronização também facilita o acompanhamento por parte dos colabora-
dores, que já se familiarizaram com o método, reduzindo assim as dificuldades de 
preenchimento e repasse de informações.

Após a realização das ações sociais, são confeccionados e distribuídos cer-
tificados aos colaboradores que voluntariamente realizaram atendimentos. O 
controle de presença é realizado por acadêmicos dos cursos de Administração e 
Contabilidade, que desenvolveram sistema próprio para cadastro de participan-
tes e coleta de assinaturas, que são posteriormente informados à Coordenação 
do Projeto.

Todos os dados são repassados pelos responsáveis de cada atividade realizada 
e então compilados para integrar o respectivo relatório.
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AÇÃO SOCIAL
Para cada etapa do projeto, conforme prévia delimitação 

das Áreas, é escolhida uma das escolas para sediar a ação 
social. As ações ocorrem em um sábado, no período das 8h 
às 17h, com duas horas de intervalo para o almoço, quando 
então os portões da escola são fechados.

Visando a atender aos objetivos do projeto, são selecio-
nados alunos das escolas escolhidas para sediar as ações 
sociais para integrar a denominada “Equipe de Cordiali-
dade”, composta de aproximadamente vinte estudantes e 
um professor responsável. Trata-se de equipe voltada para 
atender os visitantes e os colaboradores no decorrer da 
ação social, prestando informações e auxiliando no desen-
volvimento das atividades. Os alunos são previamente ca-
pacitados e recebem todas as instruções necessárias para 
desempenharem esse relevante papel.

Nas ações sociais, cada sala de aula se transforma num 
ponto de atendimento. Pátio, auditórios e 
quadras de esportes também são utiliza-
dos pelas entidades/órgãos parceiros. Cada 
Órgão é responsável pela organização, pelo 
material de apoio e pelos atendimentos 
realizados. Ao final de cada ação social, o 
responsável entrega à Coordenação do 
Projeto o formulário contendo a descrição, 
o número de colaboradores e o número 
de atendimentos realizados, cujos dados 
são posteriormente compilados e passam a 
integrar o respectivo relatório.

Nesse sentido, uma das salas de aula é 
preparada para atendimento do Ministério 
Público, com fixação de cartazes institu-
cionais visando a levar informação para a 
população. No local, são instalados os equi-

pamentos (computadores e impressora) para a realização do 
atendimento. Nas ações já realizadas, os visitantes buscaram 
informações e tiraram dúvidas acerca dos processos, com 
eventual encaminhamento para aos Núcleos de Prática 
Jurídica das Universidades parcerias para conclusão do 
atendimento. Os casos específicos de atuação do Ministé-
rio Público são encaminhados à respectiva Promotoria de 
Justiça com atribuição na área.

Com recursos oriundos de transações penais do Juizado 
Especial Criminal, a Direção da escola providencia alimenta-
ção para os colaboradores. Logo pela manhã, antes do início 
das atividades, é servido café da manhã, e também lanche 
ao fim da tarde. O almoço é preparado pelas funcionárias 
da própria escola para aproximadamente quatrocentas 
pessoas, com a colaboração, inclusive, dos professores que 
participam do projeto.

Para cada ação social realizada, programa-se a apresenta-
ção de atividades culturais. Por volta das 16h, os atendimen-
tos são encerrados e todos os colaboradores e visitantes 
são convidados para se dirigirem à quadra de esportes da 
Escola. Nesse local são realizadas apresentações de música, 
grupos de dança, demonstração de treinamento de um cão 
farejador da Polícia Federal e dos atletas que integram o 
“Grupo Ginasloucos”.

O encerramento ocorre por volta das 17h, com a 
presença da coordenação do projeto, dos representantes 
das escolas que participam da etapa e das pessoas respon-
sáveis pelos atendimentos. São proferidas palavras de agra-
decimentos e incentivo pelas atividades desenvolvidas, de 
modo a fomentar a participação de todos nas próximas 
etapas do projeto.



10

RESULTADOS
O Projeto “Promotoria Comunitária: MP mais perto 

de você” já atendeu seis das nove áreas programadas, 
com previsão de conclusão para o segundo semestre de 
2015. Até o momento, o projeto já envolveu 29 escolas, 
com a participação de 18.804 alunos e 3.647 pais nas 
palestras realizadas pelo Ministério Público. Nas ações 
sociais estiveram presentes 3.191 moradores, 2.240 
acadêmicos, 573 profissionais, com 24.648 atendimen-
tos realizados, totalizando, portanto, o envolvimento de 
28.555 pessoas no projeto.

CONCLUSÃO
Com esse projeto, o Ministério Público desenvolve 

mais um canal de comunicação com a sociedade. Ele 
surge como Órgão catalizador do trabalho voluntaria-
do oferecido pelas entidades e pelos órgãos parceiros, 
criando uma rede de atendimento multidisciplinar de 
atendimento às pessoas que mais necessitam. Com isso, 
obtém-se a aproximação com a sociedade, agregando 
à sua missão institucional a dedicação responsável de 
pessoas preocupadas com o aperfeiçoamento social. A 
credibilidade do Ministério Público junto à sociedade 
facilita o envolvimento de outros órgãos que também 
focam no trabalho preventivo e proativo, de modo a 
aproveitar todo esse potencial em benefício do cidadão.

Por fim, tal iniciativa eclode na população um sen-
timento de apoio, contribuindo na construção de uma 
relação voltada ao aprimoramento da sociedade. É jus-
tamente esse sentimento que sugere ser esse mais um 
caminho a ser trilhado, compartilhado com o cidadão, 
com a sociedade organizada e com os órgãos públicos, 
que trazem consigo o compromisso de buscar um 
futuro melhor para toda a sociedade.

“ 
 O Projeto “Promotoria Comunitária: 

MP já envolveu 29 escolas, com a 

participação de 18.804 alunos e 3.647 pais 

nas palestras realizadas pelo Ministério 

Público. Nas ações sociais estiveram 

presentes 3.191 moradores, 2.240 

acadêmicos, 573 profissionais, com 24.648 

atendimentos realizados, totalizando, 

portanto, o envolvimento de 28.555 

pessoas no projeto.

1 Promotor de Justiça. Supervisor de Planejamento e Gestão do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Graduado 
pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Pós-graduado pela FGV. MBA Executivo Internacional em Gerenciamento de 
Projetos. Título de especialista em gerenciamento de projetos.



Este artigo tem como finalidade explicar como tem 
funcionado a implantação do Sistema de Acompanhamento 
de Custos dentro do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT). A necessidade de apurar 
custos surgiu após as determinações legais a respeito 
do assunto. O MPDFT, pioneiramente entre os ramos 
do Ministério Público da União (MPU), concomitante 
a tais determinações, criou, em 2006, a Seção de 
Acompanhamento de Custos (SEAC) com a incumbência 
de desenvolver uma metodologia para apurar custos 
no Órgão. Para tanto, desenvolveu-se a metodologia de 
apuração de rateio direto por metro quadrado por área 

ocupada de cada uma das unidades do MPDFT. Leva-se 
em conta, também, o número de atos praticados por 
procuradores e promotores, objetivando-se, assim, 
obter um indicador mais preciso, que apresente o custo 
para a sociedade de cada ato praticado pelo MPDFT. A 
atividade encontra-se em permanente aprimoramento, 
tendo em vista seu objetivo final: englobar todas as 
unidades do Órgão e todos os itens de custo, a fim de 
servir de instrumento efetivo de tomada de decisão pela 

Administração.

11

Anne Araújo Comber Correa de O. Andrade¹

A experiência do 
acompanhamento de custos no 

Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios – MPDFT
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A apuração de custos pela Administração Pública tem 
sido tratada em diversas legislações, tais como na Lei  
nº 4.320, de 17 de março de 1964 (arts. 85 e 99), no De-
creto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (art. 79), na 
Lei Complementar n°101, de 4 de maio de 2000, conhecida 
como a Lei de Responsabilidade Fiscal (art.50), e na Lei nº 
10.180, de 6 de fevereiro de 2001. Isso posto, o MPDFT, 
desde 2006, iniciou estudos objetivando apurar os custos.

Na Administração Pública já há diversos casos de 
sucesso na apuração de custos, tais como o Banco Central 
do Brasil – BACEN, que contratou uma consultoria externa 
para desenvolver a metodologia ABC adequada à realidade 
do BACEN, e a Comando da Aeronáutica, que utiliza o 

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para 

a apuração de custos consiste no 
rateio direto dos itens de custos, tais 
como despesa com pessoal, cursos, 
água, energia elétrica, por m² da área 
ocupada de cada uma das unidades do 
MPDFT. Leva-se em conta, também, o 
número de atos praticados por procu-
radores e promotores, com o objetivo 
de se obter um indicador preciso, que 
apresente o custo para a sociedade de 
cada ato praticado pelo MPDFT. 

São exemplos de atos praticados: 
os feitos internos e externos, as ações 
criminais e civis instauradas, o aten-
dimento ao público, os recursos, os 
acordos, as manifestações em autos, os 
plenários de júri, as audiências, entre 
outros.

Os dados são encaminhados pelas 
unidades responsáveis à Seção de 
Acompanhamento de Custos, que 
processa e consolida as informações 
do Órgão em um documento denomi-
nado Relatório de Acompanhamento 
de Custos.

CONTEXTO
A apuração de custos no MPDFT 

abrange as unidades que compõem a 
área-meio e as Promotorias de Justiça 

“ 

O MPDFT, 
pioneiramente entre 
os ramos do Ministério 
Público da União (MPU), 
criou, em 2006, a Seção 
de Acompanhamento 
de Custos (SEAC) 
com a incumbência 
de desenvolver uma 
metodologia para apurar 
custos no órgão. 

com sedes próprias. Ainda não são 
objetos de apuração: as Promotorias 
localizadas no Edifício-Sede, devido às 
alterações de área que estão sendo re-
alizadas com a inauguração da 2º etapa 
do Edifício-Sede, as Promotorias loca-
lizadas em áreas cedidas pelo TJDFT e 
as promotorias instaladas em prédios 
alugados.

O Relatório de Acompanhamen-
to de Custos está divido em duas 
partes: a primeira parte apura e analisa 
todos os itens de custos informados 
acima, chegando-se ao Custo Total 
das Unidades. Relaciona-se o Custo 
Total das Unidades com o Número 
de Atos Praticados por Promotores 

e Procuradores de Justiça de cada 
uma das unidades respectivamente, 
criando, portanto, um índice de Custo 
da área-fim, que visa mensurar o custo 
do ato praticado daquela promotoria 
analisada. A periodicidade da apuração 
dos custos é mensal, enquanto a pu-
blicação do Relatório de Acompanha-
mento de Custos é quadrimestral. 
Quanto à segunda parte do Relatório, 
o enfoque é a consolidação de todos os 
itens de custos apurados por unidade 
e apresentados em um quadro-síntese, 
evidenciando-se aqueles apurados no 
quadrimestre em vigor e no mês/qua-
drimestre imediatamente anterior. 

Assim sendo, são realizados dois 
tipos de análises: a horizontal, que 
verifica a variação percentual de um 
item em relação ao mesmo item no 
mês imediatamente anterior, com o 
objetivo de avaliar o seu acréscimo ou 
decréscimo; e a vertical, que possibilita 
verificar a participação percentual de 
cada item de custo em relação a todos 
aqueles apurados para cada unidade, 
ou seja, evidenciam-se os itens que 
mais contribuíram para o incremento 
dos custos daquela unidade. 

 Entre os benefícios observados da 
apuração de custos, podem-se citar os 
seguintes:

conceito de Centro de Custos em conjunto com o plano 
de contas do SIAFI.

Diante desse contexto, o Ministério Público da União 
– MPU –  tem sido estimulado por órgãos do Executivo: 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN – para implantar a 
apuração de custos nos diversos ramos do MPU por meio 
do Sistema de Informação de Custos – SIC. Esse processo 
de implantação ainda encontra-se em estudo.

O MPDFT, pioneiramente entre os ramos do MPU, 
iniciou a apuração de custos com o objetivo de mensurar o 
custo dos serviços prestados para a sociedade. Para tanto, 
serão explicados a metodologia desenvolvida, as dificulda-
des e o sucesso encontrados durante esse processo.



1. Subsidiar o planejamento do Órgão e auxiliar no 
controle de sua execução;

2. Quantificar o valor dos serviços oferecidos à sociedade;

3. Mensurar e controlar os custos administrativos do 
MPDFT;

4. Atender às exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

CONCLUSÃO
Destaca-se que a apuração de custos no MPDFT é uma 

realidade e uma ação bastante desafiadora, visto que não há 
parâmetros para comparações em outros ramos do MPU, 
sendo necessários muitos ajustes até se atingirem as metas 
de apurar todas as unidades do MPDFT, de ampliar os itens 
de custos apurados e de se conseguir um suporte de um 
sistema informatizado que auxilie o processo de apuração 
a ser mais eficiente. No entanto, a despeito de todas as di-
ficuldades encontradas, segue-se para a construção de um 
sistema que viabilize para sociedade o real valor do serviço 
prestado por essa nobre Entidade.

É com o propósito de contribuir efetivamente para uma 
melhor prestação do serviço público à sociedade que tem 
sido construído o sistema de apuração de custos do MPDFT.

Por fim, conforme Kladi e Ferrari (2011, p.10), “a maior 
aplicação da informação de custos reside no aumento da efi-
ciência e da qualidade do gasto público e não no controle.”
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“ 

A apuração de custos no MPDFT 
abrange as unidades que compõem a 
área-meio e as Promotorias de Justiça 
com sedes próprias.
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Trânsito 
Seguro, 

Direito de 
Todos

Este artigo tem por finalidade apresentar o Projeto Trânsito Seguro, Direito de Todos. 
Será abordado o tema, em cotejo com a realidade de Imperatriz/MA, e serão apresentadas 
informações e dados estatísticos da violência no trânsito da cidade, os quais possibilitaram 
traçar estratégias de atuação do projeto de modo a buscar a prevenção da pequena crimi-
nalidade ligada ao trânsito e, com isso, diminuir as ocorrências que causem danos à vida, à 
integridade física e ao patrimônio.

Alessandro Brandão Marques¹
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Segundo dados de 2009 da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a violência no trânsito represen-
ta a nona causa de mortes no mundo, podendo 
chegar a quinta causa em 2020, se nada for feito. Em 
Imperatriz, segundo maior Município do Maranhão, 
com aproximadamente trezentos mil habitantes, 
essa realidade não é diferente. Nos últimos três 
anos ocorreram 
10.053 acidentes 
de trânsito, com 
11.358 vítimas. Isso 
representa, em 
média, dez vítimas 
por dia, de acordo 
com dados do 
Serviço de Atendi-
mento Médico de 
Urgência (SAMU) 
em Imperatriz. 
Segundo o Instituto 
Médico Legal (IML) do Município, ocorreram 62 
mortes somente em 2013. Quando não se morre, 
são comuns as sequelas. Naquele mesmo ano, 
segundo o IML, 597 pessoas sofreram incapacidade 
temporária após se envolverem em ocorrências 
de trânsito. Outras 252 pessoas tiveram incapaci-
dade permanente e quarenta perderam membros, 
órgãos ou sentidos. Fala-se aqui de pessoas que 
ficaram dias, e até meses, sem conseguir levantar 
da cama ou permanecerão pelo resto de suas vidas 
sem poder andar, trabalhar, produzir etc. São dados 
graves para uma cidade de médio porte.

No mesmo sentido, informações da Delegacia 
Especializada em Acidentes de Trânsito (DAT) de 

Imperatriz ratificam essa violência urbana. Foram 
registradas 2.270 ocorrências de acidente de 
trânsito somente no ano de 2013.

Não é difícil concluir que esses números geram 
consequências de toda ordem. O custo financei-
ro impressiona. Conforme dados fornecidos pela 
Direção do Hospital Municipal de Imperatriz 

(HMI), em média metade 
das cirurgias realiza-
das naquele hospital de 
urgência é decorrente 
de casos de acidentes de 
trânsito. Consta, ainda, 
que apenas no segundo 
semestre de 2013, o 
custo gerado no HMI 
para atender as ocor-
rências de acidentados 
foi de R$1.913.560,25.

O combate a essa violência urbana com a busca 
da responsabilização criminal de quem deu causa 
aos “acidentes” representa um trabalho de caráter 
pontual. Verdadeiramente, apesar de sua impor-
tância, revela-se insuficiente. O projeto, portanto, 
se justifica com base na constatação de que a 
violência no trânsito de Imperatriz é um problema 
complexo, demandando um trabalho que avance 
em várias frentes. Dessa maneira, analisando os 
dados colhidos na sua fase de elaboração, o projeto 
identificou as principais causas dessas ocorrências 
de trânsito, traçou ações para diminuir a violência 
urbana e, com isso, pode prevenir a pequena crimi-
nalidade relacionada à violência no trânsito.

“ 

 O projeto Trânsito Seguro, Direito 
de Todos identificou as principais causas 
dessas ocorrências de trânsito e, com 
base nelas, traçou ações para diminuir 
essa violência urbana e, com isso, 
prevenir a pequena criminalidade liga à 
violência no trânsito.

QUESTÃO TERMINOLÓGICA
Günther (2009), citado por Honorato (2011, p. 14) pontuou bem a necessidade de substituição do termo acidente de 

trânsito para identificar os graves fatos que ocorrem diariamente nas vias terrestres. Para tanto, asseverou que “a caracte-
rização do evento como acidente, como acaso, como inevitável, dá margem a desculpas e justificativas do tipo “não sabia”, 
“não quis”, “foi o outro”, algo que somente aumenta os sofrimentos dos inocentes e alivia a consciência daqueles que se 
comportam de maneira danosa”.

De fato, o termo acidente de trânsito nos remete à ideia de algo que ocorreu por não ter sido possível prever e evitá-lo. 
Ocorre que a maioria das ocorrências de trânsito é fruto da culpa dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, bem 
como da ineficiência das políticas públicas de trânsito. Por isso, este projeto adotou a terminologia violência no trânsito para 
referir-se aos eventos no trânsito que causem danos à vida, à integridade física e ao patrimônio.
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A LEGITIMIDADE DO MP: ATUAÇÃO 
CRIMINAL VOLTADA PARA A PREVENÇÃO 
DO DELITO

O Estado Democrático de Direito estabelece compro-
missos dos entes públicos com a sociedade, sendo certo 
que, nos termos do art. 127, da CF/88, cabe ao Ministério 
Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Certa-
mente, o direito ao trânsito em condições seguras, previsto 
no art. 1º, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), se 
insere no rol dos interesses sociais, representado, inegavel-
mente, um direito difuso, conforme definido no art. 81, I, da 
Lei nº 8.078/90.

Sendo assim e seguindo o raciocínio de Gomes (2009, p. 
24), há que se considerar a função social do Direito Penal, 
o qual deve adotar, definitivamente, feições inter e multidis-
ciplinares. Conclui o Promotor de Justiça do Rio de Janeiro 
aduzindo que a política criminal (da qual o Direito Penal e 
o Ministério Público são importantes instrumentos) ostenta 
como núcleo principal, ao lado da ressocialização do agente 
desviante, a prevenção do delito.

Nesse particular, pertinente a exortação de Barros 
(2007) citado por Gomes (2009, p. 44)  acerca das atribui-
ções criminais do Ministério Público:

Penso que as Promotorias Criminais, que já 
foram o eixo de todo o desempenho ministerial, 
necessitam de constante esforço de vitalização. 
(...) Se alguma esperança surgir de melhoria 
para a ordem pública, dentro da legalidade, 
essa esperança vai despontar pela criatividade e 
coragem dos promotores de Justiça em exercício 
nas Varas Criminais de nosso Estado.

Firme nessa linha de aproximação, argumenta-se que a 
maioria das ocorrências de violência no trânsito tem como 
causa condutas tipificadas como crime no CTB. Exemplifica-
-se com a situação comum em Imperatriz de um condutor 
que, inobservando seu dever de cautela, avança impru-
dentemente a preferencial de outra via e, colidindo com 
o condutor dessa via, causa-lhe lesão corporal culposa e 
incide nas penas do delito tipificado no art. 303, do CTB. 
Têm-se, ainda, como importantes causas de violência no 
trânsito, outras condutas tipificadas no CTB, como dirigir 
veículo automotor sem habilitação (art. 309); permitir, 
confiar ou entregar direção de veículo automotor à pessoa 
não habilitada (art. 310); trafegar em alta velocidade (art. 
311), entre outros. Em verdade, dos onze crimes tipificados 
no CTB, nove têm pena máxima cominada não superior a 
dois anos, portanto, são esses crimes considerados delitos 
de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61, da Lei 
nº 9.099/1995.

Dessa forma, de acordo com a Resolução nº 06/2010, 
CPMP/MA, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Impe-
ratriz oficia perante o Juizado Especial Criminal de Impe-
ratriz, portanto, atuando no combate a pequena criminali-
dade em que se insere também, sob a ótima moderna da 
função social do Direito Penal, a atribuição de prevenção 
dos crimes dessa natureza.

AS PRIORIDADES DO PROJETO: 
IDENTIFICANDO AS PRINCIPAIS CAUSAS 
DA VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

A primeira fase do projeto consistiu em obter infor-
mações a respeito da violência no trânsito de Imperatriz. 
Para tanto, buscaram-se dados do Instituto de Criminalís-
tica (ICRIM), Órgão responsável pelas perícias em locais 
dos eventos de trânsito; SAMU, serviço que faz o primeiro 
atendimento médico de urgência aos acidentados; IML, 
órgãos a quem compete realizar as perícias em vítimas das 
ocorrências de trânsito; HMI, hospital público de emer-
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gência que geralmente recebe os acidentados; CIRETRAN, 
Órgão responsável por zelar pela obediência à legislação de 
trânsito; e DAT, Delegacia de Polícia Civil responsável pela 
apuração dos delitos de trânsito. O objetivo foi compreen-
der melhor essa realidade e identificar as principais causas 
dessa violência urbana.

Dessa maneira, foi possível entender o perfil das pessoas 
envolvidas nas ocorrências de trânsito, com informações de 
faixa etária e sexo, bem como os horários, dias da semana e 
locais com maiores índices de violência, além dos principais 
tipos de veículos envolvidos em cada ocorrência.

Outras informações também foram importantes e 
decisivas para traçar as prioridades do projeto. Ficou 
evidente a cultura do desrespeito às regras de trânsito pelos 
pedestres, ciclistas e condutores de veículos, que contribui 
decisivamente para a violência no trânsito da cidade. Uma 
demonstração dessa cultura foi a confirmação em números 
da flagrante desproporção entre a quantidade de veículos 
emplacados em Imperatriz e o número de condutores habili-
tados. Segundo dados fornecidos pela CIRETRAN da região, 
existem cerca de 116 mil veículos emplacados para 83.618 
condutores habilitados. Claro que nessa conta  devem-se 
considerar variáveis como o fato de existirem condutores 
com habilitação para carro e moto, por exemplo. Todavia, 
ainda assim, esses números comprovam o que já se sabe: 
existem muitas pessoas dirigindo carros e pilotando moto-
cicletas sem a devida habilitação para dirigir.

Igualmente, colheu-se a informação do ICRIM de que 
excesso de velocidade e o avanço de preferencial nos cruza-
mentos de vias representam 55% das causas de ocorrências 
de trânsito com resultados de dano ao patrimônio, lesão 
corporal e óbito. Diante disso, com base em informações do 
SAMU, levantaram-se os dez cruzamentos mais perigosos 

do centro da cidade, localidade com os maiores índices de 
violência no trânsito. Partiu-se, em seguida, para uma vistoria 
nesses locais. Buscou-se com essas vistorias averiguar as 
condições de sinalização desses cruzamentos. O resultado 
foi a constatação de que em apenas dois desses dez cru-
zamentos havia semáforos e que grande parte desses cru-
zamentos apresentava sinalização horizontal inexistente ou 
muito desgastada, bem como sinalização vertical carente de 
manutenção. Constatou-se, por fim, a ausência de qualquer 
equipamento eletrônico de fiscalização e redutores de ve-
locidade.

Desse modo, concluiu-se que não é correta a ideia 
comum – e tão bem difundida pelos gestores públicos – de 
que a imprudência e a falta de educação dos usuários das 
vias públicas são as únicas causas da violência no trânsito. 
Pelas informações levantadas no projeto, ficou claro que a 
educação para o trânsito, sem dúvida, precisa ser muito bem 
trabalhada, contudo, ficou evidente, também, que a fiscaliza-
ção do trânsito precisa ser feita de maneira continuada, ou 
seja, é necessário que seja sentida pela população. Para isso, 
é imprescindível que sejam realizados os procedimentos ad-
ministrativos e judiciais, desde a autuação até a aplicação 
das penalidades, obviamente tudo dentro da legalidade. 
Igualmente, a sinalização do trânsito não pode deixar de 
ser uma prioridade, pois com ela se disciplinará o trânsito, 
que, em verdade, significa o uso de um espaço comum por 
pedestres, bicicletas e veículos automotores.

CAMPANHA EDUCATIVA: “O QUE VOCÊ 
TEM A VER COM A VIOLÊNCIA NO 
TRÂNSITO DE IMPERATRIZ?”

No projeto é realizada a campanha educativa com o 
tema: “O que você tem a ver com a violência no trânsito 
de Imperatriz?”.  O objetivo da campanha é fomentar na 
população o sentimento de pertencimento ao problema do 
trânsito na cidade, contribuindo para uma reflexão de em 
que medida essa violência urbana atinge cada integrante da 
sociedade e qual a responsabilidade de cada um acerca do 
problema. A partir daí, pretende-se obter o comprometi-
mento de todos na busca por um trânsito em condições 
seguras.

Ademais, desenvolver uma campanha dentro de um 
projeto de trabalho tem outro papel fundamental: a mo-
bilização social. Portanto, trazer a população para dentro 
do trabalho do Ministério Público faz dele um instrumento 
muito mais poderoso.

“ 

 A maioria das ocorrências de 
trânsito é fruto da culpa dos motoris-
tas, motociclistas, ciclistas e pedestres, 
bem como da ineficiência das políti-
cas públicas de trânsito. Por isso, este 
projeto adotou a terminologia violência 
no trânsito, para se referir aos eventos 
no trânsito que causem danos à vida, à 
integridade física e ao patrimônio.
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O público-alvo da campanha é a 
população em geral, notadamente os 
estudantes das escolas e faculdades 
públicas e particulares, bem como os 
profissionais que têm na condução de 
veículos automotores o seu trabalho. 
A promoção da campanha se dá por 
meio de palestras, blitz educativas e 
caminhadas, além da publicação nos 
meios de comunicação dos atos da 
campanha, bem com de artigos e os 
informes do tema. Para a promoção 
da campanha, o Ministério Público do 
Maranhão confeccionou camisetas, 
faixas, cartazes, banners e folders.

Destaca-se a elaboração de um 
curso de formação com o tema 
“Educação para o Trânsito”, voltado 
ao público infantil, que foi ministrado 
pelos parceiros do projeto a todos os 
coordenadores pedagógicos da rede 
pública municipal de ensino fundamen-
tal. O objeto foi levar o conteúdo do 
curso para as salas de aula, contribuin-
do, dessa maneira, com a formação 
de uma geração mais consciente a 
respeito de seus direitos e deveres no 
trânsito.

Foi realizada, ainda, em parceria com 
a Prefeitura, a veiculação da campanha 
na televisão, rádio e jornais, alcançan-
do grande repercussão social. Também 
frutos dessa parceria, serão realiza-
dos nesse mês de outubro vários atos 
da campanha, como blitz educativas, 
apresentações teatrais pelas ruas da 
cidade, bem como cursos e palestras 
em faculdades e grandes empresas.

AS FASES DO PROJETO
Após levantar informações acerca 

do trânsito de Imperatriz e traçar 
as prioridades de atuação, o projeto 
iniciou sua segunda fase. Tratam-se 
das reuniões de trabalho com os 
órgãos e instituições com atuação no 
trânsito da cidade. Nesse momento, 

munido o Ministério Público com o 
levantamento de informações e dados 
do trânsito, buscou-se a articulação 
com e entre aqueles órgãos e insti-
tuições, abrindo espaço para que se 
discutissem, primeiramente, suas di-
ficuldades e limitações e, em seguida, 
conjuntamente, traçar estratégias para 
uma atuação mais eficiente no alcance 
do trânsito em condições seguras.

 Dessa maneira, foram realizadas 
reuniões com os órgãos de fiscali-
zação do trânsito, em que se extraiu 
o compromisso de envio de relató-
rios mensais ao Ministério Público 
a respeito das fiscalizações de cada 
Órgão. Foram eleitas prioridades nos 
trabalhos de fiscalização, vale dizer: a) 
direção sob efeito de álcool; b) uso 
de cinto e capacete; c) uso de celular 
ao dirigir; d) excesso de velocidade e 
avanço de preferencial; e e) habilitação 
para dirigir.

Outra reunião importante foi 
realizada com o prefeito municipal e 
secretário municipal de Trânsito, em 
que se tratou da sinalização. Foram 
discutidas propostas para um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
que contemplassem dois eixos princi-
pais: a) a realização de um estudo de 

engenharia de tráfego; e b) com base 
nas medidas apontadas pelo estudo, 
a contratação de uma empresa res-
ponsável para a efetivação dessas 
medidas e manutenção da sinalização. 
Foi colocado pelo Ministério Público, 
ainda, que o estudo de engenharia 
de tráfego deveria contemplar, como 
prioridade, a sinalização dos cruza-
mentos e das vias com maiores índices 
de ocorrências por excesso de velo-
cidade, por equipamentos eletrônicos 
de fiscalização.

Infelizmente, já é possível perceber 
resistência para firmar o TAC, muito 
embora o Município esteja investindo 
sensivelmente na sinalização horizon-
tal, vertical e semafórica notadamente 
nos cruzamentos de vias, além de in-
crementar suas campanhas educativas.

Paralelamente às reuniões, vem 
sendo promovida pelo projeto a 
campanha “O que você tem a ver com 
a violência no trânsito de Imperatriz?”, 
com grande aceitação e repercussão 
social.

Após os atos dessa campanha, 
previstos para outubro, seguir-se-á para 
a terceira fase do projeto. Cuida-se 
da fase das audiências públicas. A 
primeira terá o escopo de apresentar 
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os primeiros resultados do projeto 
e incentivar o comprometimento 
público de seus parceiros. Com essa 
diretriz, o Ministério Público e os 
órgãos parceiros prestarão contas do 
que já foi feito. Serão, ainda, divulgados 
os resultados das discussões com os 
órgãos e as instituições responsáveis 
pelo trânsito em Imperatriz, 
especialmente no que se referem às 
estratégias traçadas para uma atuação 
mais eficiente ao alcance do trânsito 
em condições seguras. Ao final dessa 
audiência pública, será proposta a 
assinatura dos termos de ajustamento 
de conduta previamente discutidos e 
elaborados.

A ideia, portanto, é, além de divulgar 
os trabalhos até então realizados pelo 
projeto, fazer com que os órgãos e 
as instituições parceiras se sintam 
comprometidos com a sociedade de 
Imperatriz. Na mesma medida, buscar-
se-á na população da cidade o apoio 
indispensável para a fiscalização e 
cobrança dos compromissos perante 
todos assumidos. Acredita-se que um 
TAC, ou mesmo compromissos sem 
a formalização de um TAC, assumidos 
fora do gabinete do Promotor de Justiça, 
portanto, perante os verdadeiros 
destinatários dos compromissos 

assumidos, terá mais força e gerará 
maior comprometimento.

No encerramento da primeira 
audiência pública já será anunciada 
a realização da segunda audiência 
pública para logo após o escoamen-
to dos prazos fixados nos TAC. O 
objetivo, portanto, dessa segunda 
audiência pública, será a ampla divulga-
ção do cumprimento dos compromis-
sos assumidos.

CONCLUSÃO:  
MP DE RESULTADOS

O filósofo italiano Norberto Bobbio 
defendeu com muita sabedoria que os 
direitos humanos já não precisam mais 
de discussões filosóficas. O problema 
agora, segundo Bobbio (1992, p. 25) é 
“o modo mais seguro de garanti-los, 
para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente 
violados”.

Seguindo esse brilhante raciocínio, 
mutatis mutandis, defende-se que o Mi-
nistério Público brasileiro também não 
precisa mais de debates “filosóficos” 
para se firmar. Essa fase já foi superada 
de forma muito competente. Corrobo-
ram essa afirmação os dados do Índice 

de Confiança na Justiça (ICJBrasil), 
elaborados pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). A pesquisa aponta que 
o Ministério Público ocupa a terceira 
posição no ranking das instituições em 
que a população mais confia, perdendo 
apenas para o Exército e para a Igreja 
Católica.  

O desafio do Ministério Público 
agora é corresponder a essas expec-
tativas e somente assim será feito 
alcançando resultados. Dessa forma, 
em sendo uma Instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, resulta-
dos outros não poderão ser persegui-
dos senão a efetivação de Direitos.

É com essa mentalidade que o 
projeto “Trânsito Seguro, Direito de 
Todos” foi concebido. A efetivação 
do direito ao trânsito em condições 
seguras, conforme previsto no art. 1º, § 
2º, do CTB. Com esse norte, traçou-se 
como objetivo principal a prevenção 
da pequena criminalidade ligada à 
violência no trânsito de Imperatriz. 
Em seguida, buscaram-se informações 
e dados estatísticos dessa realidade. 
Por fim, estabeleceram-se focos de 
atuação para o alcance dos resultados 
pretendidos: educação para o trânsito, 
fiscalização do trânsito e sinalização 
do trânsito.  

Também seguindo essa vertente, o 
projeto buscou primeiramente fazer 
reuniões de trabalho, articulações, 
parceria e mobilização para, em fase 
posterior, partir para as audiências 
públicas. Assim o faz por entender que 
as audiências públicas representam 
momentos de contatos mais diretos 
com a sociedade, quando então o Mi-
nistério Público já deve estar munido 
de resultados.

O projeto iniciou suas atividades 
em maio. Ainda há muito que fazer. 
Contudo, já é possível destacar im-
portantes resultados: a) trabalho mais 
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articulado dos órgãos e entidades responsáveis pelo trânsito em Imperatriz. Cada um já desempenhava suas funções, 
no entanto, era feito de maneira isolada e sem interação; b) a Polícia Militar recebeu recentemente cinco aparelhos de 
bafômetro, mudando uma realidade lamentável até então vigente de ter que se recorrer aos aparelhos da Polícia Rodoviária 
Federal; c) o município de Imperatriz passou a investir mais em campanhas educativas nas escolas, na televisão, nas rádios e 
nos jornais; d) igualmente, o município está implementando melhorias na sinalização do trânsito da cidade, notadamente as 
sinalizações horizontais, verticais e semafóricas nos cruzamentos de vias; e) segundo dados do SAMU, até agosto de 2014 já 
houve uma redução de 15% do número de ocorrências de trânsito que resultaram em lesão corporal e danos ao patrimônio, 
em comparação com o mesmo período de 2013.   
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“ 

 Ao desafio do Ministério Público agora 
é corresponder a essas expectativas e somente 
assim será feito alcançando resultados. Dessa 
maneira, em sendo uma Instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, resultados outros 
não poderão ser perseguidos senão a efetivação 
de Direitos. É com essa mentalidade que o projeto 
Trânsito Seguro, Direito de Todos foi concebido.

1 Promotor de Justiça, titular da 7ª Promotoria Criminal de Imperatriz/MA. Pós-Graduado em Direito Público.
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Projeto Estágio 
Cidadão

Este projeto nasceu do desejo de contribuir para a transformação social por meio de estímulo ao protagonis-
mo juvenil. Consiste em uma prática instituída no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará e nas Promoto-
rias de Justiça de todas as entrâncias situadas nos diversos municípios do Estado. Trata-se da oferta de estágio não 
obrigatório para alunos do Ensino Médio. Estudantes do primeiro ao terceiro anos, regularmente matriculados e 
frequentando com assiduidade a escola, desenvolvem atividades nas Promotorias de Justiça, atendem ao público 
que busca o MPE e participam das visitas técnicas e reuniões dos Conselhos Municipais de Direito. A ideia é 
estimular a participação social e o comprometimento dos jovens para com os problemas de sua comunidade, de 
maneira que eles se inscrevam em um contexto de reconhecimento do direito de intervir nas decisões políticas. 
Outro foco do projeto é contribuir para a valorização da escola e para o reconhecimento positivo dela enquanto 
poderoso agente de transformação social e para a importância do investimento na carreira acadêmica como forma de 
desenvolvimento pessoal, permitindo que o aluno experimente e desenvolva novas formas de sociabilidade, de modo 
que, ao fim de tudo, ele seja um agente de transformação social. A experiência tem caráter prático e teórico: prático no 
sentido de que permite ao estagiário, com base em um olhar institucional e interno, identificar as atribuições do 
Ministério Público Estadual no que tange aos direitos dos cidadãos legitimados pela Carta Magna e por outras le-
gislações ordinárias; e teórico no momento em que oferece cursos de capacitação acerca das legislações referidas 
e dos temas relativos às atribuições ministeriais.

Marcos Antônio Ferreira das Neves¹  
Mônica Rei Moreira Freire² 

“ O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende 

de duas coisas: as oportunidades que tem e as escolhas que 

faz. Além de ter oportunidades, as pessoas precisam ser 

preparadas para fazer escolhas.

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
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A recomendação da UNESCO constante no relatório da 
Reunião Internacional sobre a Educação para o Século XXI 
afirma as quatro grandes necessidades de aprendizagem do 
cidadão para o novo século, sendo: aprender a conhecer; 
aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser. 
Nelas, o documento insiste que nenhuma delas deve ser 
negligenciada. 

No Brasil, a exclusão social proveniente da lacuna não 
suprida pela educação, ou dela oriunda, é um fato.  Três 
grandes questões sociais fazem com que, todos os anos, 
muitos jovens desistam de estudar ou deixem temporaria-
mente a sala de aula. Diz-se, portanto, que há vulnerabilida-
de social – muitos estudantes enfrentam problemas como a 
pobreza extrema, o abuso de drogas, 
a exploração do trabalho infantil e a 
violência.  A necessidade de contri-
buir com a renda familiar, por outro 
lado, faz com que muitos alunos 
deixem a escola, antes mesmo de 
concluir o Ensino Fundamental, para 
entrar no mundo do trabalho e, 
ainda, para muitas jovens e adoles-
centes, há gravidez prematura e não 
planejada, impedindo a continuidade 
dos estudos. 

A inclusão social dos jovens é, 
então, a mais complexa dimensão 
de uma política criada para eles. São 
tarefas urgentes, portanto: ampliar 
o acesso e a permanência deles 
em uma escola de qualidade; capa-
citá-los para o mundo de trabalho; 
gerar emprego e renda; ampliar a 
cidadania e a participação social; 
melhorar a qualidade de vida dos 
jovens no meio rural e nas comu-
nidades tradicionais; promover 
direitos humanos e políticas afirmativas;  ampliar o acesso 
deles ao esporte, ao lazer, à cultura e às tecnologias de infor-
mação; enfim, contribuir para que eles aprendam a conhecer, 
a fazer e a conviver. 

O Brasil tem 50,5 milhões de habitantes entre 15 e 
29 anos. É nessa faixa etária que se encontra a parte da 
população brasileira atingida pelos piores índices de evasão 
escolar, de desemprego, de morte violenta, de envolvimen-
to com drogas e com a criminalidade e pela ausência de 
formação profissional. 

O Pará, por seu turno, é um Estado com dimensões 
continentais marcado por profundas diferenças regionais 
e culturais e, por isso, mesmo sujeito a grandes desafios. 
Os jovens paraenses nascidos em distantes regiões do 
Estado são os que mais sofrem com as adversidades do 
espaço geográfico, como também são os mais excluídos 
de bens e serviços individuais e coletivos e expostos a 
riscos sociais maiores do que outros jovens de regiões 
mais privilegiadas. Eles enfrentam um desafio extremo para 
superar a multiplicidade de fatores de risco que existem em 
seus ambientes sociais e geográficos, muitas vezes inóspitos 
e de difícil acesso. 

A exclusão social, todavia, é um 
processo construído socialmente 
e não uma condição inerente aos 
jovens ou às populações pobres 
e, assim sendo, é passível de 
mudanças, de alterações e de in-
tervenções. Daí que, a execução do 
Projeto de Estágio para Alunos do 
Ensino Médio no âmbito do Minis-
tério Público se inscreve no desejo 
de intervir na realidade social 
dos jovens para levar avante uma 
prática de transformação social, 
cumprindo uma função política 
maior, que implica a construção 
de uma ordem mais justa, em que 
prevaleçam os valores universais da 
democracia e do Estado de Direito 
e o respeito às diferenças e diver-
sidades de gênero, étnicas, culturais 
e religiosas. Um mundo em que 
jovens de qualquer categoria social, 
econômica, religiosa ou étnica 
possam chamar de seu. E isso é uma 

questão de justiça, de justiça social. 

Essa iniciativa representa, portanto, um avanço na medida 
em que se inscreve tanto nos textos formais da juventude 
urbana, das cidades de grande e médio porte do Estado do 
Pará, quanto na proposta à formulação de ações diferen-
ciadas dirigidas a segmentos jovens de populações ribeiri-
nhas, de comunidades tradicionais. Isso denota um compro-
metimento do Ministério Público do Estado do Pará com 
políticas dirigidas à juventude e às diversidades dela existen-
tes na realidade social paraense. 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 
O projeto se caracteriza por pos-

sibilitar ao aluno do Ensino Médio 
da rede pública a oportunidade de 
estagiar em Promotorias de Justiça. 
O objetivo do estágio, entre outros, 
é estimular a participação social e o 
comprometimento dos jovens para 
com os problemas de sua comunida-
de, de maneira que eles se inscrevam 
em um contexto de reconhecimento 
do direito de interferir democratica-
mente nas decisões políticas, forta-
lecendo, dessa feita, o sentimento de 
pertencimento do aluno estagiário 
à sua comunidade, difundindo nele o 
desejo de atuar na promoção e defesa 
dos direitos de cidadania, do meio 
ambiente e da coisa pública,  contri-
buindo, assim, para a consolidação do 
caráter democrático e do estado de 
direito no país. 

As atividades do estágio, previstas 
e desenvolvidas, devem ser assumidas 
pela instituição de ensino como ato 
educativo, previstas no Projeto Político 
Pedagógico e na Proposta Curricular 
da Secretaria Estadual de Educação 
(SEDUC). 

Entre as atribuições do estudante 
estagiário estão atividades que possi-
bilitam a integração e a participação 
social. Algumas delas são: visita e par-
ticipação nas reuniões dos conselhos 
municipais de direito; uso das novas 
tecnologias; produção de textos; aper-
feiçoamento do domínio do cálculo; 
aperfeiçoamento da oralidade; com-
preensão das relações do mundo do 
trabalho – tais como planejamento, or-
ganização e realizações de atividades 
que envolvam rotina administrativa, 
documentação institucional e rotinas 
afins; e, principalmente, participação 
em capacitações promovidas pelo 
Ministério Público acerca de noções 
de Direito Constitucional, legislação 
e funcionamento dos Conselhos de 
Direitos no que concerne à definição, à 
fiscalização e à efetivação das políticas 
públicas municipais, à democracia par-
ticipativa, ao papel da sociedade civil, 
às políticas públicas e ao funciona-
mento dos Conselhos de Direito, em 
especial do Conselho Escolar.

Os estagiários recebem capacita-
ções realizadas nos modos presen-
cial e virtual, tendo como instrutores 
Promotores de Justiça e servidores 
habilitados para tanto, além de outros 
instrutores de instituições parceiras. 
Objetivando, no futuro, intervenções 
dos estagiários enquanto cidadãos 
comprometidos com a fiscalização das 
políticas públicas, o projeto organizou 
um plano de capacitação que envolve 
disciplinas em que o diferencial está 
na ênfase nos conhecimentos jurídicos 
para atuação frente aos conselhos de 
direito, particularmente, os conselhos 
escolares. 

Em virtude das distâncias geográ-
ficas do Estado do Pará, algumas ca-
pacitações estão sendo realizadas em 
grupos nos municípios-sede de regiões 
administrativas, algumas individualiza-
das, e algumas por via on-line.  

Para o sucesso das capacitações, o 
Ministério Público elaborou cartilha 
contendo noções jurídicas, dando 

“ Segundo a ONU, são 
quatro as grandes neces-
sidades de aprendizagem 
do cidadão para o novo 
século: aprender a conhecer; 
aprender a fazer; aprender 
a conviver e aprender a ser; 
o documento insiste que 
nenhuma delas deve ser ne-
gligenciada.
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suporte teórico aos estagiários, bem 
como manual contendo questões que 
permitem ao estagiário diagnosticar os 
problemas de sua escola e levá-los à 
discussão e à resolução no âmbito do 
Conselho Escolar. 

A carga horária do estágio é quatro 
horas diárias e vinte horas semanais, 
sem comprometer a frequência do 
estudante às aulas e o cumprimento 
dos demais compromissos escolares. A 
duração do estágio é de doze meses, 
podendo ser renovado por mais doze 
meses,  não podendo exceder dois 
anos, exceto quando se tratar de esta-
giário com deficiência. É assegurado ao 
estagiário, após um período superior 
a doze meses de estágio, recesso de 
trinta dias, gozado preferencialmente 
durante as férias escolares. 

O Projeto entrou em funcionamen-
to em 16 de setembro de 2013, tendo 
sido regulamentado pela Resolução 
nº 016/2013-CPJ, de 11 de setembro 
2013, e publicada no Diário Oficial 
em 16 de setembro de 2013. Até o 
momento há 117 estagiários vincula-
dos às Promotorias de Justiça distribuí-
das nos diversos municípios paraenses. 

O projeto está sendo implanta-
do nos 144 municípios do Estado do 
Pará, em 180 Promotorias de Justiça 
instaladas, abrangendo as Promoto-
rias de Justiça da capital e do interior 
do Estado, em especial, nos municí-
pios onde não existem Instituições 
de Ensino Superior. Será destinada, 
também, bolsa financeira e vale-trans-
porte ao estagiário do Ensino Médio. 

Estão envolvidos na execução 
do projeto a Procuradoria-Geral de 
Justiça do Estado do Pará, as Promo-
torias de Justiça, o Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude, 
o Centro de Estudo e Aperfeiçoamen-
to Funcional (CEAF) e a Diretoria de 
Recursos Humanos (DRH). Partici-

pam também a Secretaria de Estado 
de Educação do Pará (SEDUC) e as 
Escolas Estaduais de Ensino Médio.

O Projeto está de acordo com o 
macrodesafio do Planejamento Es-
tratégico Nacional dos Ministérios 
Públicos de retorno para a sociedade 
das ações dos Ministérios Públicos – 
que é de transformação social, bem 
como em relação aos objetivos es-
tratégicos no quesito resultados ins-
titucionais quanto a contribuir para 
o aperfeiçoamento do regime de-
mocrático; assegurar o respeito aos 
direitos da criança e do adolescente; 
promover a igualdade, a inclusão social 
e assegurar o respeito às comunidades 
tradicionais. 

Por outro lado, a oferta de bolsa no 
valor de R$321,00 mais o acréscimo 
de R$105,60 como auxílio-transporte 
permite ao estudante, por vezes,  até 
mesmo contribuir para a economia 
doméstica, particularmente em um 
estado que possui dez municípios 
entre os cem com menor renda per 
capita do país. 

Por outro lado, o projeto avança 
em questões fundamentais relativas à 
inclusão do jovem, especialmente no 
Estado do Pará, haja vista seus grandes 
desafios: o primeiro, o da participação 
social, pois esse é um dos fatores que 
sustentam uma sociedade democráti-
ca, outro fator de sustentação é o do 
controle dos processos de uso daquilo 
que é de todos, do interesse e do bem 
público, daí a importância de ajudar 
a desenvolver no jovem o desejo de 
participação social.

Dessa feita, o projeto propicia ao 
jovem estudante o desenvolvimento 
do protagonismo juvenil, traduzido 
pela participação dele na vida co-
munitária, por envolvimento com 
problemas reais de seu município, 
fazendo com que mediante o contato 
com os diversos conselhos municipais 
de direito, o aluno saia de uma visão 
individual, particularizada da vida, para 
uma visão social dos problemas pelo 
envolvimento com questões comuns 
a todos. Ao frequentar as reuniões 
dos conselhos municipais de direito, 
o aluno aprende que a sociedade 
civil pode intervir na realidade social 
elegendo políticas públicas adequadas, 
acompanhando o orçamento e os in-
vestimentos nela realizados.

Outro resultado positivo é o da 
valorização da escola e dos estudos 
como meio de transformação pessoal 
e social, pois em municípios em que a 
renda per capita é baixa, ou nas loca-
lidades em que é dado pouco valor à 
escolaridade dos jovens em virtude da 

“ O Brasil tem 50,5 
milhões de habitantes entre 
15 e 29 anos. É nessa faixa 
etária que se encontra 
a parte da população 
brasileira atingida pelos 
piores índices de evasão 
escolar, de desemprego, 
de morte violenta, de 
envolvimento com drogas 
e com a criminalidade e 
pela ausência de formação 
profissional.

RESULTADOS 
Diversos fatores estão concorren-

do para o sucesso dessa prática, entre 
eles a motivação dos estudantes se-
lecionados para a sua execução. Os 
municípios do interior do Estado do 
Pará oferecem poucas ou nenhuma 
oportunidade de profissionalização 
aos estudantes do Ensino Médio, par-
ticularmente nas instituições públicas. 
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necessidade deles contribuírem para com a renda familiar, 
fazendo com que muitos alunos deixem a escola antes 
mesmo de concluírem o ensino fundamental, quando os fa-
miliares observam ter sido o fato de o filho ter se destacado 
nos estudos que permitiu ser selecionado para participar do 
Projeto e que a bolsa estágio auferida é igual ou muitas vezes 
maior que a dos pais, nota-se uma valorização da escola a 
partir de então, como possibilidade de transformação social.

Muito importante também é a transformação do 
ambiente escolar pela possibilidade de intervenção do es-
tagiário nos Conselhos Escolares, empoderado pelo novo 
olhar adquirido com a experiência prática e teórica que o 
capacita para o acompanhamento e fiscalização dos investi-
mentos públicos realizados nas escolas da comunidade que 
está inserido. 

Algumas dificuldades, todavia, estão sendo encontradas na 
execução do projeto. Entre elas está o espaço físico, muitas 
vezes inadequado nas Promotorias de Justiça mais longín-
quas, onde o Ministério Público funciona em pequenas salas 
nos prédios do Poder Judiciário – Fórum –, não dispondo 
de sede própria. Outra dificuldade é o baixo índice de apro-
veitamento escolar em determinados municípios em que 
os alunos não atingem a média sete exigida como requisito 
para inclusão no cadastro de estagiários. 

CONCLUSÃO
Ao longo do tempo, espera-se com este trabalho con-

tribuir para a formação de espírito crítico no estagiário 
quanto ao acompanhamento e fiscalização das políticas 
públicas, transformando-o em agente multiplicador social, 
assim como promover a inclusão social, particularmente 
das comunidades tradicionais e das ribeirinhas, por meio de 
uma educação de qualidade e da valorização da escola e da 
escolarização como poderoso agente de transformação da 
realidade social. E, por fim, o aperfeiçoamento do regime de-
mocrático pela participação social,  pelo comprometimento 
dos jovens para com os problemas de sua comunidade e 
pelo controle social acerca dos investimentos públicos na 
educação, face ao empoderamento do estagiário ante os 
mecanismos jurídicos disponíveis.

“ A expectativa do projeto é contribuir 
para a formação de espírito crítico quanto 
ao acompanhamento e à fiscalização das 
políticas públicas, transformando-o em 
agente multiplicador.

 1       Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. 

 2      Promotora de Justiça. Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Pará.
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O papel do Ministério 
Público na busca 
da autonomia dos 
Conselhos de Saúde

O presente artigo se propõe a refletir a 
atuação do Ministério Público em prol da 
defesa do controle social e democrático do 
Sistema Único de Saúde, diante do papel que 
os Conselhos de Saúde desempenham como 
esfera autônoma de participação social, na 
indução e promoção das políticas públicas. 
Como é cediço, o Conselho de Saúde é instância 
idônea a detectar deficiências na rede de saúde, 
devendo contribuir, de forma independente e 
autônoma, para a propositura de soluções le-
gitimadas por uma democracia participativa, na 
medida em que reúne um conjunto de forças 
sociais que devem influenciar nas decisões e 
descentralizar a política de saúde. Em apoio à 
autonomia e ao funcionamento dos conselhos, 
propõe-se, como sugestão de atuação ao 
membro do Ministério Público, o fortalecimen-
to da interlocução com essa instância, o apoio 
às suas a atividades e a garantia da eleição de 
seu presidente.

Carla Carrubba¹

Denise da Silva Vidal²



27

Os anos seguintes a 1980 foram marcados pela cena 
pública de movimentos sociais articulados, empreenden-
do, na transição democrática, lutas pela conquista de novos 
espaços de participação política. O marco institucional no 
qual essas lutas se inscreveram foi a Constituição de 1988 
que, entre outros mecanismos, determinou a criação de 
conselhos gestores com a participação da comunidade para 
elaboração e monitoramento de diversas políticas públicas 
(ALMEIDA, 2006).

Os Conselhos de Saúde foram regulamentados para 
conferir legitimidade à gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), na medida em que institucionalizam a participação 
viva de diversos atores sociais (usuários, trabalhadores de 
saúde, prestadores e gestores). Aqui, refere-se a uma legiti-

midade diferenciada, pois os Conselhos 
de Saúde se identificam como instru-
mento de democracia participativa, 
e foram idealizados para garantir o 
controle social de políticas públicas na 
área de saúde.

Passados mais de vinte anos da pro-
mulgação da Constituição da República 
e da publicação da Lei nº 8.142/90, que 
regulamenta o controle social do SUS, 
vários estudos e pesquisas demons-
tram que os Conselhos de Saúde, 
especialmente no âmbito municipal, 
enfrentam sérias dificuldades para al-
cançarem o seu pleno funcionamen-
to e garantirem efetiva participação 

no ciclo da política de saúde. Tais di-
ficuldades são, por alguns creditadas, 
a cultura política brasileira e seus 
arranjos, na medida em que a proposta 
dos Conselhos de Saúde leva o gestor 
a “dividir poder” e a não mais deter 
o monopólio discricionário da política 
de saúde (MOREIRA, 2008). Em análise 
à história da República Brasileira, iden-
tifica-se, ainda, um contexto em que as 
instituições democráticas podem ser 
consideradas incipientes para quebrar 
paradigmas sociais desenvolvidos por 
meio de valores patrimonialistas, au-
toritários e elitistas, embora muito se 
tenha alcançado (ESCOREL, 2008).

O PAPEL DO MP NA 
BUSCA DA AUTONOMIA 
DOS CONSELHOS DE 
SAÚDE

Enquanto instituição vocacionada 
para a defesa do regime democrático 
e dos interesses sociais, o Ministério 
Público tem atribuição para atuar em 
prol da autonomia e do funcionamen-
to dos Conselhos de Saúde, e uma 
postura independente e articulado-
ra de seu membro pode demonstrar 
apoio importante para a concreção de 
valores institucionalizados no controle 
social do SUS, ainda que se ressalve sua 
condição autônoma de, em eventual 

“ Enquanto instituição vocacionada para a defesa do regime democrático 
e dos interesses sociais, o Ministério Público tem atribuição para atuar em 
prol da autonomia e do funcionamento dos Conselhos de Saúde, e uma 

postura independente e articuladora de seu membro pode demonstrar apoio 
importante para a concreção de valores institucionalizados no controle 

social do SUS, ainda que se ressalve sua condição autônoma de, em eventual 
constatação de irregularidades, iniciar as medidas cabíveis de investigação.
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constatação de irregularidades, iniciar 
as medidas cabíveis de investigação.

Entre os anos de 2009 e 2012, 
o Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro promoveu encontros 
regionais com os Conselhos Muni-
cipais de Saúde por meio do projeto 
Fomento ao Controle Social do SUS, 
nos quais se travou interlocução com 
quase um mil conselheiros municipais 
de saúde em todo o estado. Entre as 
constatações proporcionadas nessa 
experiência, da qual participaram as 
autoras, a dificuldade para o desem-
penho da função de aprovar relatórios 
de gestão e participar da proposição 
de orçamentos foi recorrentemente 
declarada entre os representantes dos 
segmentos dos usuários dos trabalha-
dores da saúde.

Essa constatação não pretende 
privilegiar, no presente artigo, apenas 
o papel de controlador de recursos 
públicos dos Conselhos de Saúde. É 
claro que a veiculação ou a transmissão 
de demandas locais, pelos conselheiros 
usuários do SUS, deveria influenciar a 
formulação das políticas públicas mu-
nicipais e estaduais. Esse, inclusive, é 
um papel não menos importante: a ne-
gociação e a discussão de grupos de 
interesse, com a promessa de tornar 
as políticas de saúde mais responsivas 
aos interesses dos usuários (SALIBA, 
et al,  2009).

Ao final de três anos de encontros, 
em 2012, foi realizado um levanta-
mento pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro acerca do 
funcionamento dos noventa e dois 
Conselhos Municipais de Saúde desse 
estado. Para tanto, foram aplicados aos 
conselhos questionários contendo 
informações que refletiam os indica-
dores de autonomia e gestão elabo-
rados na pesquisa nacional Monitora-
mento e Apoio à Gestão Participativa 
do SUS, desenvolvida em 1997 pela 

Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 
– e publicada no portal eletrônico Par-
ticipanetSUS (www.ensp.fiocruz.br/
particpanetsus). Nesse levantamento, 
verificou-se que apenas trinta e oito 
conselhos declararam ter definido, 
nos últimos dois anos, diretrizes para 
o Plano Municipal de Saúde, sendo 
certo que quatorze conselhos de-
clararam não as terem proposto, e 
vinte e um sequer responderam, ou 
não souberam responder, à pergunta 
formulada.

Destaca Labra (2006) que os 
desafios aos conselhos de saúde se 
alteram dependendo da correlação de 
forças no poder, merecendo destaque, 
sob o ponto de vista dos conselheiros 
do segmento dos usuários: a) Publicida-
de – Em geral, os Conselhos de Saúde 
não são conhecidos pela população, 
salvo em municípios pequenos. Para 
isso, concorre o fato de não utiliza-
rem quaisquer meios (jornal, rádio, 
televisão, internet etc.) para divulgar 
atividades ou iniciativas relacionadas 
com os programas de saúde ou com 
os problemas da comunidade. Quando 
existe essa divulgação, ela se restringe 
à afixação de breves notícias nos 
recintos dos serviços de saúde. b) Par-
ticipação da comunidade – O desco-
nhecimento dos objetivos, das funções 
e mesmo da utilidade do Conselho 
de Saúde se traduz em uma adesão 
escassa ou inexistente da comunidade 
e, portanto, em baixo ou nulo envol-
vimento na eleição ou indicação de 
representantes para conselheiro no 
segmento dos usuários. c) Papel do 
Conselho de Saúde – Predomina a 
impressão de que é um espaço para 
reivindicações específicas ou denúncias 
pontuais. d) Funcionamento interno 
– Há problemas generalizados em 
termos da precariedade das condições 
operacionais, infraestrutura, comuni-
cações e apoio financeiro e secretarial, 
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aos quais se soma a dificuldade de haver quorum quando 
necessário devido à ausência de conselheiros. e) Papel do 
gestor – Reclama-se que não discutem o orçamento nem 
prestam contas da sua execução; não acatam as resoluções 
do colegiado; definem de antemão ou manipulam a pauta de 
discussão e as deliberações; impõem decisões mediante um 
discurso tecnocrático; esquivam discussões de teor político; 
cooptam conselheiros ou lideranças comunitárias com arti-
fícios clientelistas.

A atividade resolutiva dos Conselhos da Saúde, uma vez 
assegurada sua autonomia e eficiência, pode vir a conferir 
um novo sentido à democracia como aquele proposto por 
Held (2007) como “uma concepção privilegiada do bem 
político porque oferece, ao menos na teoria, uma forma 
de política e de vida em que há formas justas de negociar 
valores e disputas, na qual aos indivíduos é permitido desen-
volver seus projetos, 
individuais e coletivos 
como agentes livres 
e iguais.” Assegura-
das as relações em 
seu interior, gerando 
a legitimidade das 
decisões políticas 
e a representativi-
dade da sociedade 
usuária dos serviços, 
o embate produtivo 
nessas agências pode 
ser campo profícuo de 
soluções novas para 
demandas particularizadas e locais a serem propostas aos 
mandatários eleitos e a outros agentes, como o Ministério 
Público, para a defesa de interesses difusos e coletivos e a 
pacificação social.

A Resolução nº 333/2003 elaborada pelo Conselho 
Nacional de Saúde, hoje substituída pela de nº 453/2012, 
implicou na constatação de uma organização complexa, 
criando-se atribuições, comissões e necessidade de aparato 
técnico burocrático, e previu, ainda, a necessidade de eleição 
para a Chefia do Conselho. Consta como uma diretriz que 
a ocupação de cargos de confiança ou de chefia que in-
terfiram na autonomia representativa do conselheiro deve 
ser avaliada como possível impedimento da representação 
do segmento e, a juízo da entidade, pode ser indicativo de 
substituição do conselheiro.

A realidade constatada, em diversos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ), em 2009, era a previsão 

“ A inclusão da busca por uma equipe de 
apoio independente para o exercício das funções 
do conselho em sua atuação deve ser ponderada 
pelo Promotor de Justiça, caso a caso, sempre que 
ausência desta implique na falta de efetividade 
e eficiência das funções mais complexas para os 
conselheiros, como a apreciação de relatório de 
gestão e aprovação de orçamentos.

legal do exercício da Presidência dos Conselhos de Saúde 
pelos Secretários das respectivas pastas, sem possibilida-
de de escolha democrática no plenário do colegiado. No 
levantamento realizado pelo Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, em 2012, junto aos noventa e dois 
conselheiros municipais, verificou-se que quarenta e seis 
conselhos elegem o seu presidente, enquanto dez declara-
ram não eleger, e trinta e seis simplesmente não responde-
ram à pergunta. Nesse contexto, membros do MP/RJ têm 
se valido, em alguns municípios, de recomendações dirigidas 
aos gestores para que a ocupação da chefia dos Conselhos 
Municipais de Saúde se dê de forma democrática. Há resul-
tados efetivos dessa atuação, por exemplo, nos municípios 
de Petrópolis, Rio Claro e Barra Mansa.

Atualmente, pesquisas apontam que o baixo grau de ca-
pacitação para o manejo dos temas da política de saúde, e, 

muitas vezes, o nível de 
escolaridade dos con-
selheiros, que ingressam 
por eleição, repre-
sentam fatores vistos 
como obstáculos para a 
efetivação do controle 
social nos municípios 
(SALIBA, et al, 2009). A 
análise e a aprovação do 
orçamento público, dos 
relatórios de gestão e a 
proposição de diretri-
zes nos planos de saúde 
ainda são desafios que 

merecem ser olhados com cuidado, diante da necessidade 
de efetivação do papel que o ordenamento pátrio conferiu 
aos Conselhos de Saúde. Portanto, a atuação atenta e ar-
ticulada do Ministério Público com essa instância partici-
pativa deve proporcionar a busca no sentido que o Poder 
Executivo local estruture seus conselhos de saúde, diante da 
necessidade de efetivo controle social da política de saúde e 
concreção dos valores democráticos.

CONCLUSÃO
Pelas razões expostas, cabe ao Ministério Público, como 

instituição vocacionada para a defesa do Estado Democrá-
tico de Direito, verificar se a presidência nata do Conselho 
de Saúde é previsão da própria Lei, municipal ou estadual, 
ou, ainda do regulamento do Conselho. Em ambos os casos, 
é pertinente a expedição de recomendação ao Gestor e ao 
Conselho para alteração da norma.
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Compete, ainda, ao Ministério Público velar pela defesa da paridade na compo-
sição dos conselhos de saúde, pelo direito à voz da população em suas reuniões, 
pelo respeito e homologação das deliberações pelo gestor, desde que pautadas 
no princípio da legalidade.

A inclusão da busca por uma equipe de apoio independente para o exercício 
das funções do Conselho em sua atuação deve ser ponderada pelo Promotor de 
Justiça, caso a caso, sempre que ausência desta implique na falta de efetividade e 
eficiência das funções mais complexas para os conselheiros, como a apreciação 
de relatório de gestão e aprovação de orçamentos. Para tanto, pode o Promotor 
de Justiça se valer dos instrumentos que lhe são permitidos pela legislação, tais 
como recomendações, termos de ajustamento de conduta e ações civis públicas. 
Recomenda-se, entretanto, muito cuidado e prudência no manejo de tais instru-
mentos, a fim de não se imiscuir o Ministério Público, por meio de um “patru-
lhamento” indevido, na esfera de liberdade e dialética que pressupõe o processo 
democrático de constituição, construção e organização inerentes aos Conselhos 
de Saúde. Nessa construção, conflitos são possíveis, e a legitimidade de atuação 
do Ministério Público nasce apenas quando os princípios constitucionais demo-
crático, da legalidade e da moralidade forem violados.

Finalmente, importante lembrar que as medidas judiciais, atualmente, são vistas 
como a última alternativa e usadas somente quando frustrado o sucesso nas ne-
gociações. São nessas que os promotores de fato (expressão usada por SILVA, 
2001, como antítese do burocrata promotor de gabinete) influenciam diretamen-
te no conteúdo de legislações, políticas e programas municipais de atendimento 
(SILVA, 2001, apud VIDAL, 2011).
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MPF na 
Comunidade: 
transformação 
social no 
Amazonas

Este artigo tem por finalidade apresentar o projeto “MPF nas Comunidades Amazônicas” como 
ferramenta impulsionadora da transformação social dos municípios visitados pela Procuradoria 
da República no Estado do Amazonas. Essa transformação é iniciada pela apresentação do papel 
do Ministério Público às comunidades, que proporciona  aproximação da instituição com os 
cidadãos, estimulando o empoderamento dos indivíduos quanto ao exercício da cidadania.  O 
esclarecimento do papel do MPF,  a criação de vínculos com os cidadãos e a possibilidade de a 
população acionar o Órgão sempre que entender necessária sua intervenção mostram-se instru-
mentos eficazes de resgate do exercício da cidadania até então adormecida. Por consequência, o 
projeto alcança a demanda reprimida existente nessas regiões, que perpassa todas as atribuições 
do MPF, apresentando-se à equipe do projeto questões ambientais, indígenas, criminais, agrárias, 
de cidadania e do patrimônio público.

Amanda Guedes Ferreira¹

Patrícia Silva de Oliveira²

Rafael da Silva Rocha³
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INTRODUÇÃO
O Ministério Público Federal estabeleceu em sua missão, 

entre outros objetivos, ser reconhecido, até 2020, nacional 
e internacionalmente pela excelência na promoção da 
cidadania.  Essa é uma diretriz de 
atuação que todas as unidades 
devem seguir. Contudo, não é 
possível estabelecer padrões 
uniformes de atuação para todas 
as procuradorias, considerando 
as diversidades regionais exis-
tentes em um país de dimensões 
continentais.

O Amazonas, como outros 
estados da região Norte, possui 
municípios completamente 
isolados, e os povos que vivem 
nessas localidades carecem de 
condições dignas de vida. Não 
raro, são ignorados pelo Estado, 
que deveria prover as necessida-

des básicas e oferecer oportunidades iguais para todos os 
brasileiros, sem exceção. O distanciamento traz consequên-
cias negativas para essas pessoas, que acabam por desconhe-

cer os instrumentos de efetiva-
ção da cidadania que poderiam 
retirá-las da sua condição de 
“invisibilidade”.

Nesse contexto, foi institu-
ído o projeto MPF nas Comu-
nidades Amazônicas, levando o 
Ministério Público a localida-
des completamente afastadas. 
Atua-se de forma proativa, 
com o objetivo de induzir o 
processo de desenvolvimen-
to social nos municípios do 
interior. A instituição desen-
volveu uma nova maneira de 
atuação pautada na informali-
dade e na aproximação com o 
cidadão, 

“ O projeto MPF nas 
Comunidades Amazônicas 
leva o Ministério Público a 
localidades completamente 
afastadas. A instituição 
desenvolveu uma nova 
forma de atuação pautada 
na informalidade e na 
aproximação com o 
cidadão, aperfeiçoando-
se, assim, na defesa 
dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.  

ORIGEM
A Procuradoria da República no 

Amazonas (PR/AM) é a unidade do 
Ministério Público Federal com maior 
área territorial de atribuição e, não 
obstante às dimensões territoriais, o 
histórico da região tem como forte 
característica a ausência do Estado 
Brasileiro no interior. Esses fatores 
explicam a atual demanda reprimida 
que o MPF no Amazonas busca 
atender, sem medir esforços, para a 
maior concreção de suas atribuições, 
especialmente nos locais onde não há 
unidade física instalada.

Ocorre que, para assistir as comu-
nidades isoladas, o projeto inicialmen-
te se depara com alguns desafios: difi-
culdades logísticas, de comunicação, de 
locomoção, de estrutura e recursos 
humanos. Contudo, tais obstáculos 
precisam ser superados a cada edição 
do projeto, pois a instituição não 
pode se abster de atender determi-
nadas regiões que carecem da atuação 

proativa do Ministério Público diante 
dos graves problemas que enfrentam 
e das dificuldades de organização da 
sociedade civil. 

Assim, para atender a forte demanda 
reprimida nessas localidades longín-
quas e, ao mesmo tempo, alcançar o 
objetivo estratégico de “aproximação 
com o cidadão”, apontado no Painel de 
Contribuição4 da PR/AM, estabeleceu-
-se, em 2012, a quantidade de muni-
cípios visitados no interior como um 
indicador. Trata-se do desdobramento 
do planejamento instituído pela Procu-
radoria Geral da República5. E, como 
a consecução desse objetivo carece 
de uma maior organização por parte 
da unidade, foi necessário instituir o 
Projeto “MPF nas Comunidades Ama-
zônicas”, que consiste em uma atuação 
diferenciada, organizada e harmoniosa 
de membros e servidores, recebendo 
ocasionalmente apoio de órgãos locais 
e até mesmo da sociedade.



FUNDAMENTOS
São fundamentos do projeto: a 

criação de vínculos sociais e institucio-
nais com a comunidade, a promoção 
da cidadania mediante atividades edu-
cativas relacionadas às atribuições dos 
Membros do MPF, a criação de canais 
de comunicação com as comunidades 
situadas na Amazônia, a capacitação 
das lideranças das comunidades – com 

a ampliação do número de interlocu-
tores e o incremento dos respectivos 
canais de comunicação com a insti-
tuição – e a identificação de novas 
demandas reprimidas na comunidade 
atendida pelo projeto a serem objetos 
de atuação do MPF.

Instrução de peças de informa-
ções, inquéritos civis públicos, proce-
dimentos preparatórios criminais já 
em trâmite, com diligências in loco e a 
promoção da instituição, por meio de 
esclarecimentos à comunidade visitada 
no que diz respeito ao papel do MPF, 
também são objetivos do projeto.

EXECUÇÃO
Inicialmente, ressalta-se a impor-

tância do planejamento de todas as 
etapas, que são essenciais para o êxito 
de cada edição. Esses estágios são 
agrupados em quatro partes: a) Prepa-
ração da edição –  etapa de escolha do 
município e realização de pesquisas das 
demandas atuais em trâmite no Minis-
tério Público Federal, o que subsidiará 
o roteiro de diligências e inspeções; b) 
Visita prévia – duas semanas antes de 
cada edição,  servidores do MPF des-
locam-se ao município para organizar 
todos os preparativos, fazer a divul-
gação do evento e verificar in loco as 
condições locais; c) Edição –  a equipe 
da PR/AM, composta por membros 
e servidores, desloca-se, por uma 

semana, para a realização de reuniões, 
atendimento ao cidadão, diligências, 
inspeções, debates e capacitações nos 
municípios; d) Monitoramento dos 
resultados – acompanhamento dos 
atendimentos e das demandas geradas 
com a Edição e posterior deslocamen-
to de servidor para constatação do 
andamento dos processos e recomen-
dações expedidas no período. 

A semana em que ocorre a 
edição do projeto é a oportunidade 
para indicar possíveis soluções dos 
problemas elencados pelos cidadãos 
e/ou comunidades e apontar caminhos 
para a melhoria das condições de vida 
das comunidades visitadas. Pretende-
-se apresentar uma nova realidade ao 
cidadão, que, na maioria das vezes, en-
contra-se desamparado, fatos consta-
tados nas comunidades já visitadas, em 
que a ausência do Poder Público é o 
padrão vigente.

RESULTADOS
Após sete edições realizadas foram 

gerados 717 atendimentos ao cidadão, 
seiscentas pessoas nas palestras de 
abertura, dezoito recomendações 
expedidas e diversos inquéritos civis 
foram instaurados. O projeto foi o 
ponto de partida para duas operações 
de grande repercussão: o combate 
à pedofilia contra a comunidade 
indígena em São Gabriel da Cachoeira, 

“ A criação de vínculos 
sociais e institucionais 
com a comunidade, a 
promoção da cidadania 
mediante atividades 
educativas relacionadas às 
atribuições dos Membros 
do MPF, a criação de 
canais de comunicação 
com as comunidades 
situadas na Amazônia, a 
capacitação das lideranças 
das comunidades e a 
identificação de novas 
demandas reprimidas na 
comunidade atendida pelo 
projeto são alguns dos 
fundamentos do projeto.
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situada 852km a noroeste de Manaus/AM; e o combate ao trabalho análogo ao 
de escravo em Barcelos, distante 399km a nordeste de Manaus/AM, ambas atual-
mente na fase de Ação Penal.

Além do resultado quantitativo, há ainda o resultando qualitativo, que é o 
grande mérito do projeto: a transformação social por meio do empoderamento 
das comunidades. A apresentação e o esclarecimento do papel e da atuação insti-
tucional do MPF, por meio do diálogo aberto, permite que as comunidades sejam 
capazes de lutar por Justiça, encaminhando suas demandas ao MPF ou a outros 
órgãos responsáveis. O MPF deixa o município, mas ficam os contatos e estrei-
tam-se os vínculos, criando-se uma rede de apoio e conscientização.

CONCLUSÃO
Por meio do diálogo, das palestras, das reuniões e do atendimento ao cidadão, 

o projeto “MPF nas Comunidades Amazônicas” fortalece os vínculos entre a 
instituição e as comunidades, informando-as que a transformação social ocorre 
quando há uma organização civil da população local e que haverá apoio do MPF 
sempre que necessário, principalmente quando as demandas forem de competên-
cia do Órgão. Dessa forma,  desperta-se a reflexão crítica dos cidadãos residentes 
nos municípios visitados e estimula-se o empoderamento, dando voz aos que até 
então não a possuíam, posicionando-os como atores principais da própria trans-
formação social.

Não menos importante,  a vivência do projeto fomenta a humanização dos ser-
vidores e membros, uma vez que a aproximação com as demandas sociais acende 
o desejo de reafirmação do nosso importante papel de agentes transmissores da 
promoção da cidadania. 
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“ Busca-se despertar a reflexão crítica dos 
cidadãos residentes nos municípios visitados e 
estimula-se o empoderamento, dando voz aos 
que até então não a possuíam.

1 Servidora do Ministério Público Federal. Assessora de Planejamento e Modernização. Subgerente do projeto MPF na Comunidade. Bacharel 
em Direito e em Administração. MBA em Gestão Financeira e Empresarial.

2 Servidora do Ministério Público Federal. Assessora do Projeto MPF na Comunidade. Bacharel em Direito e em Comunicação Social. MBA 
em Administração em Marketing.

3 Procurador da República. Gerente do Projeto MPF na Comunidade. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Bacharel em Direito.

4 O Painel de Contribuição da PR/AM é uma ferramenta estratégica que estabelece todos os objetivos e indicadores estratégicos da unidade 
visando a impulsionar o processo de modernização e crescimento do Ministério Público Federal. 

5 O projeto foi inserido na perspectiva Sociedade, com o objetivo estratégico de aproximação com o cidadão. Há a perspectiva de promover 
e intensificar a atuação do MPF junto à população do Amazonas, tendo como indicador o número de municípios visitados ao ano. A meta de con-
tribuição é de visitar quatro municípios por ano.



35

O presente artigo tem por objetivo apresentar o Projeto Institucional “MP Itinerante 
– Ônibus da Cidadania”, implementado no Ministério Público do Estado de Sergipe, que 
visa à concretização do referido Princípio Constitucional, por meio da interiorização da 
atuação do Ministério Público Sergipano.

Projeto institucional “MP 
Itinerante – Ônibus da 

Cidadania”.  Ampliação 
do Acesso à Justiça por 
meio da interiorização 

da atuação do Ministério 
Público Brasileiro, com 

vista à concretização 
dos objetivos humanos 

fundamentais

Orlando Rochadel Moreira¹
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O acesso à Justiça deve ser com-
preendido pela ciência do direito e 
tratado pelos seus operadores como o 
mais básico dos direitos humanos, ver-
dadeiro requisito fundamental de um 
sistema jurídico moderno e igualitário 
que pretenda não apenas reconhecer 
mas também garantir, eficazmente, os 
direitos de todos.

Os direitos humanos e funda-
mentais se concretizam por meio do 
Princípio Constitucional do Acesso à 
Justiça. Essa é a ideia central e nuclear 
a respeito da qual se situa o Sistema 
Jurídico Brasileiro. As garantias cons-
titucionais concretizam, efetivamente, 
os Direitos Fundamentais por meio 
do Acesso à Justiça, na acepção alhures 
referida. Eis aí a fundamental impor-
tância da necessária efetividade desse 
direito.

Nesse contexto, a Constituição 
Federal de 1988 consagrou um novo 
perfil ao Ministério Público brasileiro, 
atribuindo-lhe à defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (art. 127, caput), 
posicionando-o como instituição 
constitucional de promoção social e 
tutela dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil.

Desse modo, o presente artigo 
busca estabelecer, a princípio, um 
panorama doutrinário, relativo à 
Teoria Geral do Acesso à Justiça, para 
em seguida apresentar o Projeto “MP 
Itinerante – Ônibus da Cidadania”, de-
senvolvido pelo Ministério Público do 
Estado de Sergipe.

O projeto referido objetiva 
aproximar o cidadão do Ministé-
rio Público Brasileiro, contribuindo 
para divulgar a instituição e facilitar o 
acesso aos serviços por ela ofertados. 
A postura proativa que se espera do 
agente ministerial, catalisadora do de-

senvolvimento social e da efetivação 
dos direitos e garantias fundamen-
tais, não mais se compatibiliza com a 
imagem do promotor de justiça inerte, 
sentado em seu gabinete à espera dos 
casos que impulsionarão sua atuação 
funcional. Em vez disso, espera-se que 
o membro do Ministério Público venha 
ao encontro da sociedade para melhor 
promover a defesa de seus interesses 
mais caros.

Imbuído desse espírito, o Ministé-
rio Público de Sergipe, por meio do 
MP Itinerante, coloca à disposição da 
população da localidade visitada, nos 
gabinetes do Ônibus da Cidadania, 
atendimento individual e especiali-
zado por promotores e servidores 
da própria Comarca, e por outros 
designados, em suas diversas áreas 
de atuação, notadamente, educação, 
saúde, meio ambiente, defesa dos 
direitos das crianças e adolescen-
tes, idosos, pessoas com deficiência e 
outros grupos vulneráveis, controle 
externo da atividade policial, e defesa 
do patrimônio público. 

Com efeito, dada a sua importân-
cia institucional na interiorização da 
atuação do Ministério Público Brasi-
leiro com vista a ampliação do acesso 
à Justiça, em seu sentido mais amplo, 
o Projeto “MP Itinerante – Ônibus Da 
Cidadania” recebeu, em 9 de maio de 
2014, do Grupo Nacional de Direitos 
Humanos (GNDH/CNPG), quando da 
II Reunião Ordinária de 2014, ocorrida 
na cidade de Goiânia (GO), Moção de 
Apoio, aprovada por unanimidade da 
plenária composta de 187 membros 
do Ministério Público, para a sua im-
plementação em todo o território 
nacional.

Pelo mesmo motivo, a plenária do 
Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais (CNPG), aprovou, igualmente 
por unanimidade, Moção de Apoio 
para a implementação do projeto em 
todo o território nacional.

O Estado de Sergipe possui uma 
área de 21.994km² e uma população 
de, aproximadamente, dois milhões de 
habitantes, distribuídos em 75 municí-
pios, sem grandes concentrações de-
mográficas em todo o seu território.

A Grande Aracaju possui os 
melhores indicadores sociais de 
Sergipe, mas, à medida que se distan-
ciam dessa área central, as condições 
socioeconômicas se deterioram, no-
tadamente no chamado alto sertão 
sergipano e em alguns municípios do 
interior do Sul, Centro-sul e Agreste 
Central.

De modo geral, a lógica das dispa-
ridades entre litoral e interior encon-
tra-se configurada no Estado, existindo 
municípios mais pobres apenas nas 
extremidades norte e sul do litoral. 
O avanço da pobreza em direção ao 
interior sergipano encontra-se ple-
namente caracterizado, colocando 
em polos opostos de desenvolvimen-
to humano a metrópole litorânea 

“ A postura proativa 
que se espera do agente 
ministerial, catalisadora 
do desenvolvimento social 
e da efetivação dos direitos 
e garantias fundamentais, 
não mais se compatibiliza 
com a imagem do promotor 
de justiça inerte, sentado em 
seu gabinete à espera dos 
casos que impulsionarão sua 
atuação funcional.
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e o sertão (semiárido), que, embora seja pouco extenso, 
apresenta indicadores baixos para os padrões brasileiros.

Nessas regiões, muitas vezes a justiça torna-se de difícil 
acesso, gerando desconhecimento por parte da população e 
fazendo com que a resolução dos problemas que lhe afetam 
continue distante.

Fica, portanto, evidenciada a necessidade de se buscar 
ampliar o acesso aos serviços das Promotorias nos muni-
cípios distantes e de baixas condições socioeconômicas, 
inclusive das periferias de Aracaju e das grandes cidades ser-
gipanas, objetivo que o Ministério Público de Sergipe busca 
concretizar por meio da iniciativa em foco.

JUSTIFICATIVA
Apesar do contínuo processo de desenvolvimento, 

Sergipe ainda detém alguns indicadores negativos, comuni-
dades de difícil acesso, pobres, carentes de infraestrutura e 
planejamento não possuidoras dos mais diversos serviços. 
Esse segmento populacional, em sua maioria, não é detentor 
de recursos, vivendo na pobreza e no semianalfabetismo, ne-
cessitando, assim, da presença efetiva do Ministério Público.

O Projeto “MP Itinerante – Ônibus da Cidadania” pro-
porciona à Instituição consolidar  sua missão constitucional 
de defender os interesses mais caros da sociedade, atuando 
ao lado do povo de maneira proativa, criando oportunidades 
de atendimentos aos cidadãos carentes de todo o Estado. 
Essa defesa só poderá se concretizar com ações corretivas 
detectadas in loco, uma vez que a distância não seriam per-
cebidas integralmente.

Preocupado com essa realidade, o Ministério Público 
do Estado de Sergipe adquiriu, com recursos próprios, um 
veículo nominado “Ônibus da Cidadania”, que está equipado 
com os componentes materiais necessários ao atendimento 
dos cidadãos.

O “Ônibus da Cidadania” vai ao encontro das 
comunidades, permitindo à população o acesso 
direto aos Promotores de Justiça e aos seus as-
sessores, por meio de um atendimento célere e 
eficaz, propiciando igualdade de direitos a todos 
os que necessitam.

Importante, portanto, é o papel a ser exercido 
pelo Ministério Público Brasileiro ao aproximar, 
ainda mais, a Instituição dessas comunidades, in-
termediando ou referendando acordos, prestando 
orientação à população e encaminhando as 
demandas relativas a outros órgãos. 

OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivo Geral 

Promover a cidadania e o acesso à justiça, oportunizando 
às comunidades residentes em locais de difícil acesso do 
interior do Estado, das periferias da Capital e das grandes 
Cidades de Sergipe o atendimento direto por parte do Mi-
nistério Público.

Objetivos Específicos

1. Atender os cidadãos que necessitam dos serviços do 
Ministério Público, elegendo suas demandas e buscando as 
soluções cabíveis;

2. Encaminhar aos órgãos competentes as demandas não 
pertinentes à instituição, cobrando e acompanhando a sua 
resolução;

3. Prestar apoio logístico e efetivo, por meio do “Ônibus 
da Cidadania”, nas ações do projeto “Censo Social”, desen-
volvido pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, em 
sua missão de bem servir à população sergipana, prestando 
atendimento básico nas áreas dos direitos humanos.

4. Disponibilizar o “Ônibus da Cidadania” para a Escola 
Superior do Ministério Público do Estado e Sergipe, visando 
à realização de serviços previstos no Projeto “Ministério 
Público de Portas Abertas”, coordenado pela Escola, com 
o apoio de todos os setores da Instituição, possibilitando 
o deslocamento de membros e servidores do Ministério 
Público às escolas públicas e particulares, bem como às or-
ganizações da sociedade civil, a fim de ministrarem palestras 
previamente agendadas. 
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CONCLUSÃO
Como dito, os direitos humanos e fundamentais se concretizam por meio 

do Princípio Constitucional do Acesso à Justiça. Essa é a ideia central e nuclear 
a respeito da qual se situa o Sistema Jurídico Brasileiro. As garantias constitucio-
nais concretizam, efetivamente, os Direitos Fundamentais por meio do Acesso à 
Justiça, na acepção alhures referida. Eis aí a fundamental importância da necessária 
efetividade desse direito.

Neste contexto, a Constituição Federal de 1988 consagrou um novo perfil ao 
Ministério Público brasileiro, atribuindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput), 
posicionando-o como instituição constitucional de promoção social e tutela dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

Desse modo, o presente artigo busca estabelecer, a princípio, um panorama 
doutrinário, relativo a Teoria Geral do Acesso à Justiça, para em seguida apresen-
tar, em detalhes, o Projeto “MP Itinerante – Ônibus da Cidadania”, desenvolvido 
pelo Ministério Público do Estado de Sergipe.

O referido projeto aproxima o cidadão do Ministério Público Brasileiro, 
contribuindo para divulgar a instituição e facilitar o acesso aos serviços por ela 
ofertados. A postura proativa que se espera do agente ministerial, catalisadora do 
desenvolvimento social e da efetivação dos direitos e garantias fundamentais, não 
mais se compatibiliza com a imagem do promotor de justiça inerte, sentado em 
seu gabinete à espera dos casos que impulsionarão a sua atuação funcional. Em 
vez disso, espera-se que o membro do Ministério Público venha ao encontro da 
sociedade para melhor promover a defesa de seus interesses mais caros.

Imbuído desse espírito, o Ministério Público de Sergipe, por meio do MP Iti-
nerante, coloca à disposição da população da localidade visitada, nos gabinetes do 
Ônibus da Cidadania, atendimento individual e especializado por promotores e 
servidores da própria Comarca, e por outros designados, em suas diversas áreas 
de atuação, notadamente, educação, saúde, meio ambiente, defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e outros grupos 
vulneráveis, controle externo da atividade policial, e defesa do patrimônio público. 
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“ O projeto aproxima 
o cidadão do Ministério 
Público Brasileiro, 
contribuindo para divulgar 
a instituição e facilitar o 
acesso aos serviços por ela 
ofertados.
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O artigo tem por finalidade discorrer, 
de maneira conjunta, acerca dos prin-
cipais aspectos que motivaram e 
nortearam a elaboração e a execução do 
projeto Vivendo e Aprendendo, instituí-
do no âmbito do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (MPDFT) 
com a finalidade de alfabetizar e letrar os 
terceirizados que prestam serviços no 
Ministério Público e que, como milhões 
de brasileiros, não tiveram acesso 
à educação. Desse modo, o Projeto 
contribui para o desenvolvimento social, 
o fortalecimento da cidadania e a inte-
gração no ambiente de trabalho.

Cátia Gisele Martins Vergara¹ 

Joycemara Cristina Sales de Freitas² 

Márcia Pereira da Rocha³ 

Projeto 
Vivendo e 
Aprendendo
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O projeto Vivendo e Aprendendo nasceu do olhar dife-
renciado da equipe da Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação  (Proeduc) a respeito das pessoas que também 
fazem parte do Ministério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios, mas que não tiveram acesso à educação.

Por meio de declaração espontânea, verificou-se que, 
entre os empregados terceirizados que prestam serviços 
no MPDFT, existiam analfabetos e semianalfabetos. Com 
base nessa informação, idealizou-se o projeto Vivendo e 
Aprendendo com o escopo de implementar no ambiente 
e no horário de trabalho turmas de alfabetização, com a 
ajuda de membros e servidores como 
alfabetizadores. O projeto visa a contri-
buir, com a alfabetização, para a redução 
das diferenças socioculturais existentes 
na sociedade brasileira e na institui-
ção ministerial e a permitir o acesso 
ao sistema educacional como parte 
essencial da dignidade das pessoas.

ALFABETIZAÇÃO DE 
ADULTOS

O público-alvo do projeto Vivendo 
e Aprendendo é o grupo de emprega-
dos terceirizados que presta serviços 
no MPDFT e que, pelas mais diferentes 
razões, não teve acesso à educação no 
tempo e de modo apropriados, muitos 
deles vítimas de evasão escolar. Esse grupo faz parte dos 
treze milhões4  de brasileiros excluídos que não sabem ler 
e escrever, de forma absoluta ou funcional. Posteriormente, 
pretende-se ampliar o público-alvo inicialmente proposto, 
a fim de alcançar, por meio de cooperação, àqueles empre-
gados terceirizados de instituições como o do Poder Judi-
ciário. 

O principal marco do Projeto está no elevado nível de 
consciência e compromisso social de membros e servidores 
que integram a instituição e participam voluntariamente, de 
maneira a contribuir diretamente para o resgate e o forta-
lecimento da cidadania dessas pessoas que foram excluídas 
do processo de educação regular e que estão presentes nos 
mais diferentes ambientes, inclusive de trabalho, despercebi-
das, muitas vezes invisíveis, apesar de também fazerem parte 
de todo o conjunto.

IMPLEMENTAÇÃO
O projeto Vivendo e Aprenden-

do foi regulamentado no MPDFT 
por meio das Portarias nº 1006 e nº 
1007, de 2014, da Procuradora-Geral 
de Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios (PGJDFT), sendo a Promoto-
ria de Justiça de Defesa da Educação 
(PROEDUC) a unidade executora do 
projeto.

Com o mapeamento dos em-
pregados terceirizados analfabetos 
e semianalfabetos, foi realizada uma 
parceria com a Coordenação da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
da Secretaria de Estado de Educação 
do DF (SEE/DF), que promoveu, 
por meio da Escola de Aperfeiçoa-

mento e Profissionalização da Educação (EAPE), um curso 
de formação de alfabetizadores, no ambiente interno do 
MPDFT, com duração de quarenta horas-aulas, capacitando 
21 membros e servidores interessados.

Para busca de capacitação e melhores resultados em sala 
de aula, os cursistas também participaram, de maneira vo-
luntária, de aulas em turmas de alfabetização em andamento 
do Programa DF Alfabetizado em várias Regiões Adminis-
trativas do DF.

Feito o acolhimento dos alfabetizandos, foi disponibiliza-
da, de maneira permanente, e preparada a sala de aula com 
todos os recursos necessários e inerentes a uma escola no 
próprio MPDFT, a fim de serem ministradas as aulas de alfa-
betização e letramento de adultos, incluindo uma minibiblio-
teca no mesmo local.

Para que fosse possível todo o processo de alfabetização, 
com alfabetizadores e alfabetizandos do próprio MPDFT, os 
servidores alfabetizadores e os empregados terceirizados 

“ O público-alvo 
do projeto Vivendo e 
Aprendendo é o grupo de 
empregados terceirizados 
que presta serviços no 
MPDFT e que, pelas mais 
diferentes razões, não teve 
acesso à educação no tempo 
e de modo apropriados, 
muitos deles vítimas de 
evasão escolar.
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estão autorizados a participar das aulas dentro do horário de expediente de trabalho, de modo a incentivar todos 
na relação de ensinar e aprender.

Ademais, todos os alfabetizadores e alfabetizandos estão cadastrados junto ao Programa DF Alfabetizado da 
SEE/DF, e o acompanhamento pedagógico é realizado por uma coordenadora de turma habilitada e capacitada, 
vinculada à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro (CREPPC), da SEE/DF.

A metologia didática e a duração das turmas de alfabetização seguem as normas e orientação do Programa DF 
Alfabetizado da SEE/DF que, por sua vez, está inserido no Programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação 
(MEC). 

As turmas de alfabetização têem duração de oito meses, sendo duas horas-aulas ao dia, de segunda-feira a 
quinta-feira, somando-se às reuniões semanais de coordenação de turma com as alfabetizadoras, a fim de que, ao 
final do período de duração do curso, os alfabetizandos possam desenvolver competências e habilidades nas áreas 
de leitura, escrita e matemática, e ser inseridos no Ensino Fundamental, etapas 1 ou 2 da rede de ensino do DF  
(EJA), levando-se em consideração diagnósticos de sondagem de entrada e saída.

FASES DO PROJETO
A definição das fases do projeto Vivendo e Aprendendo e os respectivos cro-

nogramas foram estabelecidos da seguinte maneira:

Fase(s) Entrega(s) Data Inicial Data Final

1. Mapeamento dos ser-
vidores terceirizados que 
não possuem alfabetização 

completa 

Identificação dos prestadores 
de serviços que não possuem 

alfabetização completa
6/3/2014 18/7/2014

2. Realização de convênio 
com a Secretaria de Estado 

de Educação para capacitação 
de membros e servidores do 

MPDFT para alfabetização 
dos servidores terceirizados

Convênio firmado com a 
Secretaria de Estado de 

Educação para capacitação 
de membros e servidores do 
MPDFT da alfabetização dos 

terceirizados

15/1/2014 30/5/2014

3. Preparação de ambiente e 
formação de turmas

Ambiente preparado e 
turmas formadas para alfabe-

tização dos terceirizados
1/7/2014 31/7/2014

4. Alfabetização dos tercei-
rizados Terceirizados alfabetizados 4/8/2014 30/4/2015

5. Verificação da possibilidade 
de extensão aos prestado-
res de serviço de outras 

instituições

Abrangência de maior 
alcance e otimização de 
recursos das instituições 

MPDFT em face de alfabeti-
zar terceirizados

21/7/2014 30/1/2015

6. Criação de parceria com 
instituições de interesse 

social para a realização de 
exame de vista entre os ter-
ceirizados que necessitarem 

Parceria estabelecida com 
a Fundação Regional de 

Assistência Oftalmológico  
(FRAO) para realização de 

exame de vista para terceiri-
zados que necessitarem

21/7/2014 22/8/2014

7. Realização de campanha 
para obtenção de armações 

de óculos

Entrega aos alfabetizandos 
das armações de óculos 

doadas 
1/9/14 15/10/2014

Tabela 1: Fases do Projeto Vivendo e Aprendendo



42

RESULTADOS
A execução do projeto Vivendo e Aprendendo está em andamento em conformidade com a cronologia estabelecida para 

as várias etapas de execução. Iniciaram-se em 4 de agosto último as aulas de três turmas de alfabetização com dezesseis 
alunos terceirizados cada, tendo cada turma de dois a três alfabetizadores servidores do MPDFT.

Os resultados, portanto, são parciais, podendo-se destacar:

1. Integração entre membros, servidores e terceirizados e melhoria do ambiente de trabalho, em especial para os alfa-
betizandos;

2. Cooperação e solidariedade de todos no MPDFT, além daqueles que estão envolvidos diretamente na execução do 
projeto Vivendo e Aprendendo, para o alcance efetivo do projeto;

3. Inclusão social e na instituição ministerial dos alfabetizandos que, aos poucos, vão despertando o sentimento de per-
tencimento à instituição e à missão constitucional do MPDFT; 

4. Observação de progresso nas competências de leitura e escrita de uma grande parte dos alfabetizandos.

1 Promotora de Justiça do MPDFT e atualmente é titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc). Graduada em 
Direito pela UnB e Especialista em Direitos Humanos pela USP.

2 Analista processual do MPDFT e atualmente está lotada no Serviço de Análise Processual da Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação (Proeduc). Graduada em Direito pela Unimontes e Pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade de Direito Damásio 
de Jesus. 

3 Promotora de Justiça do MPDFT e atualmente é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc). Graduada em 
Direito pela UnB. Pós-Graduada em Aperfeiçoamento para as Carreiras Jurídicas pela FESMPDF e Especialista em Sistema de Justiça 

4 PENAD/IBGE. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-09/Analfabetismo-cai-0,4-pontos-percentuais-mas-
ainda-atinge-13-milhões> Acesso em: 19 out. 2014.

5 Baseado no texto “PAULO FREIRE: A LEITURA DO MUNDO” de Frei Beto. Disponível: em <http://portal.mec.gov. br/seb/arquivos/pdf/
Profa/col_3.pdf> Acesso em: 19 out. 2014.

CONCLUSÃO
“Ivo viu a uva”, ensinam os antigos manuais de alfabetiza-

ção, mas o projeto Vivendo e Aprendendo, com o método de 
alfabetizar e letrar construído com base nas ideias e ideais 
de Paulo Freire, quer fazer com que os empregados tercei-
rizados do MPDFT descubram que IVO não viu apenas com 
os olhos mas também com a mente, e se perguntou se uva 
é natureza ou cultura. O projeto também quer inserir os 
alfabetizandos num processo indutivo que os torna sujeitos 
históricos e aptos a perceberem que “agora Ivo vê a uva, 
a parreira e todas as relações que fazem do fruto festa no 
cálice de vinho”. Além disso, quer realizar a união de todos 
em prol da grande missão constitucional de respeito ao 
princípio da dignidade do homem.5 
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Este artigo tem por finalidade analisar a atuação do Ministé-
rio Público na defesa dos direitos individuais de crianças e ado-
lescentes, em especial daqueles em acolhimento institucional ou 
familiar. O trabalho passa pela identificação das principais causas 
da baixa efetividade alcançada na proteção dessas crianças e 
adolescentes e traz propostas de atuação mais efetiva para a 
transformação dessa realidade, com base na experiência viven-
ciada no Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Projeto de 
Otimização da Atuação das Promotorias de Justiça da Infância e 
Juventude.

Constatou-se grande sobrecarga de trabalho, advinda de um 
modelo de atuação substitutiva ou sobreposta aos Conselhos 
Tutelares, bem como atuação concorrente nos casos de com-
petência dos Juízos de Família, em afronta dos princípios da in-
tervenção precoce, intervenção mínima e proporcionalidade e 
atualidade, previstos no art. 100 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

 Ademais, verificou-se a necessidade de intensificar a atuação 
referente às crianças e aos adolescentes acolhidos, de forma 
individualizada, com maior proximidade do Ministério Público 
daqueles cuja defesa lhe incumbe. 

Daniela Moreira da Rocha Vasconcellos¹

Flávia Furtado Tamanini Hermanson²

Marcos Moraes Fagundes³

Otimização da atuação 
do Ministério Público 
na Defesa dos Direitos 
Individuais de Crianças 
e Adolescentes
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Constatou-se, nos últimos anos, baixa efetividade da 
atuação do Ministério Público na proteção dos direitos in-
dividuais de crianças e adolescentes, em especial daqueles 
acolhidos, em razão principalmente da sobrecarga de 
trabalho, de cunho burocrático, nas Promotorias de Justiça 
da Infância e da Juventude do Estado do Rio de Janeiro.

Buscando identificar os fatores determinantes para o 
grande volume de trabalho nesses órgãos de execução – a 
par das questões de cunho social, que implicam em aumento 
de vulnerabilidades e violações de direitos –, verificou-se 
um modelo de atuação substitutiva ou em sobreposição ao 
Conselho Tutelar e em casos já em discussão nas Varas de 
Família.

Para enfrentar essa realidade, está em desenvolvimen-
to, no Estado do Rio de Janeiro, o Projeto de Otimização 
da atuação das Promotorias de Justiça da Infância e da 
Juventude, em que já houve, inclusive, a aprovação de dois 
Enunciados que permitiram o saneamento dos órgãos de 
execução, bem como a intensificação da atuação na proteção 
de crianças e adolescentes em acolhimento. 

CASOS DE ATRIBUIÇÃO PRECÍPUA  
DO CONSELHO TUTELAR 

O número insuficiente de Conselhos Tutelares, bem 
como a falta de capacitação de seus membros para atender 
à crescente demanda da população, levam, muitas vezes, 
à atuação do Ministério Público em casos de atribuição 
precípua daqueles órgãos, causando impacto direto no 
volume de trabalho, com pouca ou nenhuma efetividade, 
além de ferir a sistemática de proteção de direitos preconi-
zada no Estatuto da Criança e do Adolescente e de afrontar 
os princípios da intervenção precoce, intervenção mínima e 
da proporcionalidade e atualidade, previstos no art. 100 do 
citado diploma legal.

O Estatuto da Criança e do Adolescente criou o 
Conselho Tutelar como Órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Pretendeu o legislador que o Conselho Tutelar não só 
fosse um Órgão próximo à comunidade local, de forma a 
tornar mais rápida e eficiente sua atuação (princípio da in-
tervenção precoce) mas também um Órgão com atribui-
ções para aplicação de medidas capazes de fazer cessar, sem 
judicialização, a situação de violação ou ameaça de violação 
a direitos de crianças e adolescentes (princípio da interven-
ção mínima). 

Não pretendeu o legislador, ao dispor, no art. 201, VIII, 
do ECA, que compete ao Ministério Público “zelar pelo 
efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados 
às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais 
e extrajudiciais” que essa instituição se substituísse ao 
Conselho Tutelar ou atuasse em superposição a ele, mas sim 
alargar a possibilidade de atuação do Promotor de Justiça 
da Infância e da Juventude, buscando a ampla proteção dos 
direitos de crianças e adolescentes, tanto no âmbito indivi-
dual como no coletivo4.

Não é demais lembrar que, na tutela dos 
direitos do idoso, optou o legis-
lador por não criar Órgão 
semelhante ao Conselho 
Tutelar, atribuindo expres-
samente ao Ministério 
Público, no art. 45 da Lei 
nº 10.741/2003, a função 
de aplicar medidas prote-
tivas, sendo certo que, se 
fosse essa a intenção na área 
da infância e adolescência, 
assim teria disposto.
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Nesse contexto, é oportuno destacar que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente traz, ao contrário, vários exemplos 
da atuação complementar do Ministério Público, reforçando 
o entendimento de que cabe ao Conselho Tutelar a atuação 
inicial, nos casos não excepcionados na lei, como na hipótese 
dos arts. 13, 56 e 136, III, a, do ECA.

Além disso, as alterações introduzidas pela Lei nº 
12.010/2009 ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
reforçam esse entendimento: o parágrafo único, do art. 100, 
acrescentado pela citada lei, traz princípios importantes que 
regem a aplicação das medidas de proteção à criança e ao 
adolescente, merecendo destaque os princípios da interven-
ção precoce, da intervenção mínima, e da proporcionalidade 
e atualidade, já mencionados acima.

Ou seja, se a medida necessária, no momento, está com-
preendida entre aquelas de atribuição do Conselho Tutelar, 
este é o Órgão competente para a sua aplicação, sendo des-

“ O número insuficiente de Conselhos Tutelares, 
bem como a falta de capacitação de seus membros 
para atender à crescente demanda da população, 
levam, muitas vezes, à atuação do Ministério Público 
em casos de atribuição precípua daqueles órgãos.

CASOS DE COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE FAMÍLIA 
Não raro, pais e parentes da criança ou adolescente acionam diversos órgãos, simultaneamente, a fim de resolver 

conflitos familiares, valendo-se, muitas vezes, das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude para produzir prova que 
lhes favoreça na disputa travada com o outro genitor/responsável da criança ou adolescente.

Isso traz graves consequências, tanto no aspecto processual, com risco de decisões conflitantes, quanto no aspecto do 
bem-estar da criança ou adolescente que se busca proteger. Observe-se que essa criança ou adolescente será ouvida, se-
guidamente, por diversos profissionais, implicando em inevitável revitimização, violando princípios assegurados no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Nesse passo, impende destacar que, existindo processo em curso em Vara de Família, referente a questões concernentes 
ao poder familiar e não se constatando uma situação de omissão ou abuso de ambos os genitores – a colocar em risco 
a criança ou adolescente (art. 98 do ECA) – não há que se falar em competência da Justiça da Infância e da Juventude,  
tampouco em atribuição do Promotor de Justiça da Infância e da Juventude. 

O art. 148, parágrafo único, a, da Lei nº 8.069/1990, que encerra regra de exceção, atribui competência a Justiça da 
Infância e da Juventude para conhecer de pedidos de guarda e tutela, tão somente quando o pedido tratar de criança 

o u adolescente na hipótese descrita no art. 98 da mencionada Lei – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Se existe pessoa na família da criança ou adolescente capaz de protegê-lo e de tomar as pro-
vidências, inclusive judiciais, para assegurar seus direitos, não é caso de competência dos Juízes 

da Infância e da Juventude, valendo ressaltar que as medidas de proteção podem e devem 
ser aplicadas no âmbito do processo judicial em curso nas Varas de Família, a exemplo do 
previsto na lei que trata da alienação parental (Lei nº 12.318/2010).

proporcional a intervenção do Ministério Público – eis que 
não indispensável –, em superposição ao referido Órgão, 
o que pode até mesmo trazer maior prejuízo emocional à 
criança, ao adolescente e à sua família. 

Nesses casos, não cabe ao Ministério Público acompa-
nhar cada atendimento prestado pelo Conselho Tutelar, mas, 
sim, fiscalizar a atuação desse Órgão colegiado por meio 
das vias próprias, ou seja, pela instauração de inquérito civil 
que tenha por objeto o exercício de tal atribuição, além da 
realização de reuniões ou inspeções periódicas para avaliar 
a atuação dos Conselheiros Tutelares nos casos concretos. 

Nesse contexto, no âmbito do Projeto de Otimização 
da Atuação das Promotorias de Justiça da Infância e da 
Juventude, foi proposto e aprovado pelo Conselho Superior 
do Ministério Público o Enunciado nº 42,5  possibilitando o 
saneamento dos órgãos de execução, com o arquivamento 
de significativo número de procedimentos administrativos. 



46

Entendimento diverso implica-
ria em deslocar a competência para 
conhecer e julgar inúmeros feitos em 
trâmite nas Varas de Família para as 
Varas de Infância e Juventude ou, o 
que é ainda pior, admitir a duplicidade 
de Juízos encarregados de apreciar o 
mesmo caso. 

Isso, além de certamente criar 
enorme tumulto processual, com risco 
de decisões conflitantes, e inviabilizar 
o funcionamento das Varas da Infância 
e da Juventude, violaria princípios de 
proteção expressos no art. 100 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

No Estado do Rio de Janeiro, a 
situação acima exposta foi enfren-
tada com a aprovação, no âmbito do 
Projeto de Otimização, do Enunciado 
nº 41,6 pelo Conselho Superior do Mi-
nistério Público.

ATUAÇÃO NA PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS

De acordo com dados extraídos do 
Módulo Criança Adolescente7 (MCA),  
havia significativo número de crianças 
e adolescentes em acolhimento sem 
processo judicial em que se garanta a 
ampla defesa e o contraditório pelos 
pais ou responsáveis, assim como um 
grande número de crianças e adoles-

“ Não cabe ao Ministério 
Público acompanhar cada 
atendimento prestado pelo 
Conselho Tutelar, mas, sim, 
fiscalizar a atuação desse 
Órgão colegiado pelas 
vias próprias, ou seja, por 
meio da instauração de 
inquérito civil que tenha 
por objeto o exercício de 
tal atribuição, além da 
realização de reuniões ou 
inspeções periódicas para 
avaliar a atuação dos 
Conselheiros Tutelares nos 
casos concretos.

centes acolhidos há mais de dois anos 
no Estado do Rio de Janeiro. Consta-
tou-se, também, considerável número 
de evasões, inclusive como forma de 
retorno à família sem decisão judicial. 

Outros sim, observou-se que o 
índice de insucesso nas reintegrações 
familiares e colocações em família 
substituta estava a exigir atenção 
especial, do mesmo modo que a difi-
culdade de construção da autonomia 
dos adolescentes, nos casos de inexis-
tência de perspectiva de convivência 
familiar, o que reflete deficiência nos 
planos individuais de atendimento, ela-
borados pelas equipes dos serviços de 
acolhimento. 

Verificou-se ainda que, mesmo 
quando havia a atuação formal do Mi-
nistério Público, ela se dava de forma 
burocrática, restrita aos relatórios 
encaminhados pelas equipes, sem 
atenção individualizada a cada caso 
concreto, desprestigiando-se a oitiva 
da criança ou do adolescente. 

Constatou-se também a falta de 
articulação da rede de proteção, com 
fluxo de informações inadequado, seja 
durante o acolhimento ou após o des-
ligamento. Verificou-se ainda a falta de 
integração com os Grupos de Apoio 
à Adoção, que são peça fundamental 
nos casos de adoção tardia, de grandes 
grupos de irmãos, de crianças ou ado-
lescentes portadores de necessidades 
especiais etc.

Nesse sentido, além da atuação 
formal, com a propositura, no prazo 
legal, das ações judiciais contenciosas 
pertinentes, fiscalização da conclusão 
dos prazos dos procedimentos para a 
perda e suspensão do poder familiar, 
observância da obrigatoriedade da 
expedição de guia de acolhimento pela 
autoridade judiciária competente, há 
a necessidade de sensibilização dos 
membros do Ministério Público para 
uma atuação mais integrada e huma-
nizada. 
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Dessa forma, é imprescindível a mudança 
da ótica do Promotor de Justiça da Infância 
e da Juventude para atuar de forma individu-
alizada em cada hipótese, zelando pela efeti-
vidade de cada uma das garantias previstas 
em lei.

Aliás, como preconizado pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (art. 100, XI e 
XII), toda criança ou adolescente deve ser 
informado de seus direitos, dos motivos 
que determinaram a intervenção e da forma 
como esta se processa, bem como tem o 
direito de ser ouvida e participar nos atos 
e na definição da medida de promoção dos 
direitos e de proteção, sendo sua opinião de-
vidamente considerada.

Assim, o Projeto de Otimização prevê 
a elaboração de Protocolo de Atuação do 
Promotor de Justiça, que abrange todos os 
aspectos formais que envolvem a medida 
de acolhimento, bem como a sensibilização 
destes para uma atuação mais integrada com 
a rede de proteção e sociedade civil, e mais 
próxima daqueles cuja defesa lhe incumbe.

CONCLUSÃO
A otimização – por meio da concentração 

de recursos e esforços nos casos em que a 
atuação do Promotor de Justiça é inafastável 
– aliada à humanização e à desburocratização 
da atuação potencializa a capacidade do Mi-
nistério Público de transformar a realidade 
das crianças e adolescentes que sofrem 
violação de direitos, possibilitando que elas 
sejam vistas e ouvidas em sua individualida-
de, tornando efetiva a missão constitucional 
de nossa instituição na proteção de seus 
direitos. 

1 Promotora de Justiça. Titular da 3ª PJIJ da Capital. Subcoorde-
nadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 
Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 
Pós-graduada em Direito da Criança e do Adolescente pelo Instituto 
Superior do Ministério Público.

2 Promotora de Justiça. Titular da 2ª PJIJ da Capital. Subcoorde-
nadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 
Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

3 Promotor de Justiça. Titular da 1ª PJ de Fundações da Capital. 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro. Pós-graduado em Direito da Criança e do Adolescente pelo 
Instituto Superior do Ministério Público.

4 “Embora seja o Ministério Público órgão de relevância incon-
teste dentro do sistema de garantia de direitos da população infantoju-
venil, exercendo atribuições que, em última instância, tutelam os direitos 
atrelados à infância e à adolescência, não seria razoável admitir que este 
possa se substituir ao conselho tutelar, qualquer que seja a hipótese de 
violação ou de ameaça a tais direitos. A relação existente entre Minis-
tério Público e conselho tutelar não é de hierarquia e, muito menos, 
de assessoramento, de modo que caberá a tais órgãos atuar dentro 
das respectivas esferas de atribuição, de forma harmônica e, por vezes, 
complementar, como, por exemplo, na hipótese do art. 136, IV, do ECA, 
quando o Ministério Público, por conta de representação do conselho 
tutelar, caberá adotar, judicialmente, outras providências nas esferas 
cível ou penal, que escapem à esfera de atuação deste órgão. Vale frisar, 
contudo, que afirmar a ausência de atribuição do Ministério Público para 
a aplicação das medidas específicas de proteção não significa dizer que tal 
órgão deverá ficar alheio às situações de violação ou risco que cheguem 
ao seu conhecimento, nas quais cabe a atuação do conselho tutelar; pelo 
contrário, constatada, por qualquer motivo, a ausência de atuação deste 
órgão, poderá – e deverá – agir, dentro de suas atribuições. 

Caberá ao Ministério Público, portanto, diante da omissão do 
conselho tutelar, não aplicar a medida de proteção diretamente, mas pro-
vocá-lo a fazê-lo, fiscalizando a sua atuação”.  (TAVARES SILVEIRA, 2014)

5 Enunciado nº 42/2013/CSMPRJ: “INFÂNCIA. TUTELA INDIVI-
DUAL. ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – Merece homologação 
a promoção de arquivamento de procedimento administrativo instaura-
do para apurar notícia de violação de direitos de criança ou adolescente, 
quando esta trouxer fatos que, no âmbito do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente, exigem, inicialmente, a atuação 
precípua do Conselho Tutelar, desde que comprovada a efetiva fiscali-
zação, pelo Ministério Público, da atuação do referido órgão no caso 
concreto.”

6 Enunciado nº 41/2013/CSMPRJ - “INFANCIA E JUVENTUDE. 
TUTELA INDIVIDUAL. DISPUTA DE GUARDA. VARA DE FAMÍLIA – 
Merece homologação a promoção de arquivamento de procedimento 
administrativo instaurado para apurar notícia de descumprimento dos 
deveres inerentes ao poder familiar, formulada por um dos genitores 
ou responsável em face do outro, se ficar comprovada a existência de 
processo judicial em curso em Vara de Família, referente a questões en-
volvendo o poder familiar, tais como ações de guarda, suspensão e desti-
tuição do poder familiar, entre outras, desde que a Promotoria de Justiça 
na Vara de Família tenha sido comunicada.” 

7 Sistema de informática desenvolvido pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro para acompanhamento dos casos de crianças 
e adolescentes acolhidos, em que são reunidas as mais diversas informa-
ções, alimentado por todos os atores da rede de proteção.
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Efeito Onda: repercussões  
na saúde do Sistema

Este artigo tem por finalidade demonstrar a repercussão dos prejuízos financeiros 
ocorridos em qualquer ponto do território nacional, em forma de onda, em todo o 
Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho segue o método de abordagem “problema-
-ação”, em que os prejuízos por ações e omissões no gerenciamento do SUS geram 
incongruências sistêmicas.

Nacor Paulo Pereira dos Santos¹
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Este trabalho objetiva frisar a relevância de interliga-
ções existentes nas estruturas componentes de um sistema 
complexo que se conhece como Sistema Único de Saúde 
(SUS), que foi concebido pelo legislador constituinte de 
1988 com o fito de garantir direitos a todas as pessoas 
no que concerne a serviços de saúde, estabelecendo-se 
obrigação na esfera do Estado, pelo dever de cumprir esse 
como sendo um fundamental pacto, formatado na Consti-
tuição de 1988.

A percepção existencial do Sistema SUS permite notar 
as individualidades dos componentes sistêmicos, suas in-
terações e suas implicações, a dinâmica do todo em  re-
ciprocidade consigo 
mesmo e das partes com 
o todo e com os outros 
elementos integrantes 
desse conjunto.

A noção da composi-
ção sistêmica por Entes, 
órgãos, Agentes e indi-
víduos conduz ao reco-
nhecimento das respon-
sabilidades, pelas quais é 
viabilizada a consecução 
de objetivos também sis-
têmicos, que possibilitará 
a manutenção do SUS e 
poderá viabilizar o seu 
aperfeiçoamento num 
processo dinâmico e in-
terativo. 

O custo de manu-
tenção do SUS é de importância fundamental para a com-
preensão do tópico objeto dessa reflexão, haja vista que o 
equilíbrio do binômio direito versus obrigação vai depender 
do volume financeiro gerenciado, no entanto, como se 
observará a seguir, não apenas desse volume nominal finan-
ceiro, como também de outros fatores intrínsecos e extrín-
secos.

INTERAÇÕES E IMPLICAÇÕES SISTÊMICAS
A constituição do SUS é dotada de um conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e institui-
ções públicas federais, estaduais e municipais, da Administra-
ção direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.

Nessa definição, considerado o processo legislativo da 
formatação, Lei nº 8.080/90, o legislador ordinário trans-
pareceu o sentimento de caracterizar o SUS como uma 
dinâmica, revelada pelas atitudes administrativas dos corpos 
personalizados e pelos seus centros de competência que 
exercerão influência e serão influenciados por forças que se 
movimentam reciprocamente. 

Os Entes Federativos União, Estados-membros, municí-
pios e Distrito Federal exercerão, pois, a direção do SUS 
em cada esfera de governo, formatando uma peculiaridade 
jurídica de unidade gerencial, que se aperfeiçoa pela noção 
de completa solidariedade decorrente das ações e resulta-

dos, no plano de causas 
e consequências, que 
vinculam as menciona-
das Entidades envolvi-
das pela abrangência 
territorial de suas res-
pectivas competências 
administrativas pelo 
pressuposto da regiona-
lidade.

O alcance da distri-
buição de forças hie-
rarquizadas ultrapassa 
a principiologia da ter-
ritorialidade ou regio-
nalidade para penetrar 
na esfera valorativa 
dos níveis de comple-
xidade das ações e dos 
serviços componentes 
da atuação sistêmica.

Nessa complexa estrutura sistematizada, as ações e 
os serviços de saúde são fatores determinantes para o 
desenhar e redesenhar permanente dessa dinâmica, contudo 
não se deve subestimar a importância das omissões como 
fatores que se potencializam na formação e/ou deformação 
da imagem do Sistema de Saúde.

A reputação do SUS, entendido como invenção social, 
política e jurídica, tem relevância no conjunto das demais 
esferas estatais e no âmbito da própria sociedade, pela 
aferição da sua credibilidade na afirmação de um pacto, 
instituído na Constituição Republicana de 1988, que ousou 
implementar uma reinvenção do próprio Estado com a 
promessa de propiciar a todos bem-estar físico, mental e 
social.
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Em uma Federação como a República Federativa do 
Brasil, em que o mapa político é traçado pela coexistên-
cia autônoma dos Entes personalizados da União, Esta-
dos-membros, municípios e Distrito Federal, na esfera da 
Administração direta, além das Entidades da Administra-
ção indireta, a invenção do SUS representa uma ousadia 
extraordinária, mormente pela sua perspectiva inclusiva 
das camadas sociais mais desfavorecidas com a promessa 
de propiciar a todos o referido bem-estar completo, que 
desafia os velhos paradigmas de Estado, cujas instituições 
mais se caracterizam pela seletividade balizada pelo mérito, 
por exemplo, da promessa de ascensão social, das oportuni-
dades de educação e trabalho, ou da exclusão da exigência 
de requisitos para a aquisição de bens e serviços inclusive 
públicos (exemplos: emissão de Passaporte e segunda via de 
documentos), e até outros privilégios nada republicanos e 
nem sempre legais.

Por isso, como que em uma constante contradição, o SUS 
permanece, e deseja-se que permaneça pelas suas próprias 
virtudes, convivendo consigo mesmo em uma duplicidade 
ou mesmo multiplicidade de padrões, em dialética na qual 
existem teses permanentemente desafiadas pelas antíteses, 
respectivas, e vice-versa.

Em uma verdadeira reengenharia estatal, traçada em 
momento histórico de anseio por maior participação 
política da sociedade civil nas decisões da esfera estatal, 
foi posta em perspectiva na Carta Política de 1988 como 
diretriz do SUS a participação da comunidade, com efetivi-
dade operada pela edição de leis ordinárias.   

REPERCUSSÕES NA SAÚDE DO SISTEMA
Nessas mesmas circunstâncias, em que fora estabele-

cida a descentralização como diretriz sistêmica do SUS, a 
definição das responsabilidades é de grande relevância e 
o seu monitoramento por meio dos órgãos de controle 
interno e externo é crucial, mormente em virtude da re-
levância do patrimônio financeiro, aferido não apenas pelo 
volume monetário contabilizado nominalmente nos orça-
mentos dos órgãos gestores do Sistema de Saúde, inte-
grantes das Entidades federativas, mas pela preciosidade da 
garantia constitucional materializada no Pacto Político de 
1988, que representa uma promessa social e política de cujo 
cumprimento depende o bem-estar de todos, especialmen-
te do enorme contingente populacional mais pobre do país. 

Certamente, não é difícil constatar que a heterogeneida-
de do serviço público de saúde leva à convicção da existên-
cia de uma diversidade de SUS num mesmo SUS.

“ A repercussão da diversidade do 
SUS é fenômeno que, apesar de ainda 
imperceptível, iguala e discrimina, numa 
dinâmica paradoxal atravessando por 
completo o mapa nacional, alcançando 
seletivamente aquelas pessoas que mais 
precisam de saúde e não podem pagar por 
serviços privados.
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“ Como que em uma 
constante contradição, o 
SUS permanece, e deseja-
se que permaneça, pelas 
suas próprias virtudes, 
convivendo consigo mesmo 
em uma duplicidade ou 
mesmo multiplicidade 
de padrões, em dialética 
na qual existem teses 
permanentemente 
desafiadas pelas antíteses, 
respectivas, e vice-versa.

Se a percepção baseada em 
patamares simplórios da noção de bem 
e de mal, o observador se deparará 
com o dilema de dois paradigmas de 
SUS: o que funciona para poucos, lo-
calizado, supostamente, em setores 
urbanos privilegiados, que goza de in-
vestimentos e de fiscalização, e sendo, 
por isso mesmo, eficiente; e o outro 
SUS, miserável, de exclusão, com os 
corredores hospitalares lotados de 
macas com pacientes enfileirados 
aguardando leitos disponíveis para 
internação ou para o necrotério, que 
não recebe, supostamente, a atenção 
dos órgãos de fiscalização para que os 
recursos financeiros, humanos e tec-
nológicos cheguem a sua finalidade. É 
o dilema entre o SUS corrompido e o 
SUS dos sonhos.

Em circunstâncias de análises 
baseadas em dados idôneos, o obser-
vador irá se deparar com uma enorme 
diversidade de SUS, que terá a feição 
da realidade que lhe for constatada no 
momento e no espaço físico de sua lo-
calização.

Em metáfora de causa e efeito, 
o SUS é causa e efeito de si mesmo, 
produz e reproduz-se continuamen-
te em um processo que pode levá-lo 
ao aperfeiçoamento a depender do 
balanço de ganhos e perdas em termos 
de eficiência, sendo o saldo positivo; 
ou a um processo de declínio, degrada-
ção, decadência, se a sua credibilidade 
ruir, com saldo negativo em termos de 
eficiência.

Ao passo que o SUS é único, singular, 
uma totalidade, que se confunde com 
o sentimento nacional, desafiando, ou 
mesmo contrariando, os paradigmas 
de federação, mesmo sem ser unani-
midade. Tudo que acontece repercute. 
O problema é que, como se sabe, 
ninguém percebeu isso ainda. Falta, 
talvez, repercutir o sentimento de in-
dignação no país inteiro com a situação 
de descaso e de penúria nos hospitais 
das pequenas e, também, das grandes 
Cidades de todo os Estados-membros 
da Federação, ressalvados, para não se 
incorrer em injustiça, os Setores de 
excelência do SUS.

Peculiaridades da rede de atendi-
mento de alta ou média complexidade 
e da rede de atenção básica. Cuida-se 
de identificar e catalogar os diversos 
padrões dentro de um mesmo SUS.

Como desconhecer, ignorar e su-
bestimar o efeito onda residente no 
interior (na periferia e no exterior) do 
próprio SUS em relação a si mesmo, 
menos pela unidade que pela sua di-
versidade. O SUS reverbera nessa 
extraordinária perspectiva, enquanto 
sentimento nacional e promessa 
política e jurídica, mesmo que ainda 
não cumprida. Nessa representa-
ção, é a esperança de quem está 
situado na periferia da sociedade, nas 
camadas sociais menos favorecidas; é 
a figuração do sentimento de inclusão 
numa sociedade que se conforma pela 
exclusão.

A repercussão da diversidade do 
SUS é fenômeno que, apesar de ainda 
imperceptível, iguala e discrimina, numa 
dinâmica paradoxal, atravessando por 
completo o mapa nacional, alcançan-
do seletivamente aquelas pessoas que 
mais precisam de saúde e não podem 
pagar por serviços privados. Parado-
xalmente, iguala e discrimina. Iguala 
na exclusão, para ser mais preciso 
na melhor compreensão de causa e 
efeito que se reproduz em um mesmo 
evento sendo SUS. 

Totalidade e particularidade con-
fundindo-se se, porque, onde e quando 
em autofagia. Nessa (equi)valência, o 
tudo e o nada se aproximam, teori-
camente, sendo o fim em perspectiva 
sem ter sido começo em plenitude.
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Em exemplo meramente ilustrativo, poderia ser tido como sendo a política 
pública que não tenha sido, por não ter acontecido em reformulação pela ausência 
do Ministério Público e de outras honradas instituições republicanas, que, mesmo 
presentes, não despertaram, vale dizer, não se reinventaram e não se redesco-
briram na ebulição dos eventos sociais e tecnológicos para o exercício de uma 
ação comunicativa. Nesse estado de coisas, investem-se em políticas obsoletas, 
prestam-se serviços que não se prestam aos fins que se prometem. Enfim, judi-
cializa-se. 

É o SUS com suas diretrizes invertidas, nesse particular; é o Sistema orien-
tando-se por uma particularidade ao perseguir resultados individualizados, que, 
em acrescendo o efeito multiplicador, vai objetivar incongruências, deformações 
sistêmicas, fins por privilégios. Portanto, não é exagero dizer que, em qualquer 
apreciação orçamentária, teórica e prática, podem ser observadas as repercus-
sões na saúde do Sistema SUS. 

O efeito onda pode ser tido como revelador de o quanto são devastadoras 
as ações de saúde, e também as omissões de saúde, ao desencadearem prejuízos, 
pois esses são danos sistêmicos que provocam abalos, embora imperceptíveis, em 
todo o SUS/Nação.

Os causadores de danos ao erário devem ter piedade das criancinhas e dos 
idosos, das gestantes e das parturientes, das mulheres e dos homens, dos pobres 
(e, por que não, até dos ricos) de todo o SUS/Brasil, de norte a sul, de leste 
a oeste, que necessitem ou queiram utilizar os serviços de saúde, visto que o 
princípio da solidariedade é marca inerente ao Sistema, aferível contabilmente 
pelas compensações intergestoras dos Entes federativos, pela unidade gerencial 
e, acima de tudo, pelo sentimento de integração, em perspectiva, do SUS/Nação. 

 CONCLUSÃO
Do ponto de vista do gerenciamento sistêmico do SUS, devem ser considera-

das as ações de saúde sem se esquecer das omissões de saúde. 

Entre o dito e o não dito, as palavras e as coisas, a totalidade e a particulari-
dade, a eficiência e a sua negação enquanto SUS, permissa venia para ressaltar a 
relevância das repercussões intrassistêmicas que representam o efeito onda.

REFERÊNCIAS 
AMARAL, G. Direito, 

escassez & escolha: uma busca 

de critérios jurídicos para lidar 

com a escassez de recursos 

e as decisões trágicas. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001.

BOBBIO, N. A Era dos 

Direitos. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992.

BOURDIEU, P. O poder 

simbólico, 8. ed., Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2005.

FOUCAULT, M. La 

Naissance de la médecine 

sociale, In: Dits et Ecrits, v. III, 

Gallimard, Paris, 1994. 

1 Promotor de Justiça. Especialista em Direito e Sociedade pela UFSC. Mestre em 
Políticas Públicas pela UFMA. Coautor do livro Direito, Saúde e Meio Ambiente: diferen-
tes aspectos da vida. Agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito da Associação do 
Ministério Público do Estado do Maranhão.



53

Programa  
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Este artigo tem como propósito relatar o caso de implantação do Programa de 
Ergonomia do Ministério Público Militar (PROERGO – MPM). Para isso, foram realizadas a 
Avaliação Ergonômica do Trabalho (AET) e a intervenção nos princípios da Psicodinâmica 
do Trabalho. Na AET coletaram-se dados qualitativos (entrevistas) e quantitativos (Inventá-
rio de Trabalho e Riscos de Adoecimento – ITRA). Na intervenção houve seis sessões de 
noventa minutos para espaço de discussão, cooperação e construção de soluções coletivas. 
Como resultado, o grupo obteve soluções satisfatórias para questões críticas relativas ao 
Contexto de Trabalho, Custo Humano, Prazer e Sofrimento e aos Danos relacionados ao 
trabalho já instalados na esfera psicossocial.
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Do ponto de vista das organizações, a relevância da in-
tervenção de um programa de ergonomia inscreve-se numa 
perspectiva de enfrentamento de um elenco de problemas 
presentes no cotidiano dos ambientes de trabalho que 
colocam em risco a saúde e a Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT). Na raiz de tais problemas existe um conjunto de 
determinantes que têm em comum a utilização do padrão 
de gestão organizacional e do trabalho baseado no modelo 
taylorista-fordista – linha de produção, hierarquia rígida, 
centralização, estímulo à competição etc. – aliado ao uso de 
alta tecnologia e consumidores mais exigentes (FERREIRA 
et al., 2012).

Estudos científicos têm verificado que tanto o não en-
frentamento desses problemas quanto o próprio processo 
de adequação a eles afetam a qualidade de vida e podem 
gerar condições favoráveis ao adoecimento físico e mental 
do trabalhador do serviço público. Ferreira (2008) mostra 
uma gama de indicadores que aparecem sob a forma de erros 
frequentes, com necessidade de retrabalho; perda e desper-
dício de material; danificação de equipamentos; redução da 
produtividade; redução da qualidade de produtos e serviços, 
entre outros. 

Convém ressaltar que esses indicadores apenas apontam 
para uma sequência de efeitos que surgem na forma de 
outros indicadores críticos acerca da saúde e da produti-
vidade dos trabalhadores, tais como: absenteísmo crônico, 
em muitos casos, como estratégia de preservar a própria 
saúde mental e física; doenças do trabalho, com aumento de 
licenças saúde; e rotatividade de trabalhadores nas organi-
zações em virtude do efeito combinado de diversos fatores 
(por exemplo, precarização das relações e condições de 
trabalho), transformando os servidores públicos em 
nômades que perambulam por organizações e estas, por sua 
vez, fundamentam seus modelos de gestão do trabalho com 
base na rotatividade sistêmica, que dificulta a formação de 

um quadro de pessoal estável, 
treinado, eficaz e eficiente na 
prestação dos serviços públicos 
(FERREIRA, 2008).

Esses indicadores reforçam 
a tese de que tratar o trabalha-
dor como variável de ajuste tem 
limites pois, quando as exigên-
cias ultrapassam as capacidades 
humanas, surgem as doenças 
mentais, físicas e inúmeros 
casos de suicídios que não são 
passíveis de prevenção com 
estratégias paliativas baseadas 
em “cardápios de atividade” 
ou “ofurôs corporativos” 
(FERREIRA et al., 2009). 

Nesse contexto, surge a 
Ergonomia da Atividade como 
uma ferramenta para investigar 
e compreender os problemas 
que afetam a interação dos 
trabalhadores com o ambiente 
de trabalho, comprometendo a 
promoção da QVT e o alcance 
dos objetivos organizacionais (FERREIRA et al., 2012). A 
hipótese que sustenta a investigação ergonômica nessa 
abordagem é a de que o mal-estar no trabalho pode ser 
explicado por vivências de sofrimento dentro de uma ou 
mais dimensões e é nesse campo também que ele precisa 
ser enfrentado.

Assim, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma 
intervenção Ergonômica no MPM (realizada dentro dos 
princípios preconizados pela Psicodinâmica do Trabalho)  
visando a melhorar a QVT, diminuir a rotatividade e melhorar 
as relações interpessoais e a produtividade do grupo. 

METODOLOGIA
O processo PROERGO do MPM foi iniciado por demanda 

gerencial ao Programa de Acompanhamento Funcional 
(PAF), com queixa de aumento da rotatividade, resultado da 
perda de servidores experientes nas tarefas, sobrecarga de 
trabalho para a nova composição de servidores e vivência 
de sofrimento no trabalho para uma equipe composta por 
dezessete indivíduos, entre membros e servidores.

“ A Ergonomia da Atividade surge 
como uma ferramenta para investigar e 
compreender os problemas que afetam 
a interação dos trabalhadores com o 
ambiente de trabalho, comprometendo a 
promoção da QVT e o alcance dos objetivos 
organizacionais.
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Realizaram-se os levantamentos 
de dados qualitativos e quantitativos 
para diagnóstico. Os dados qualita-
tivos foram coletados por meio de 
entrevistas com todos os componen-
tes da equipe. Por sua vez, os dados 
quantitativos foram coletados durante 
a Avaliação Ergonômica do Trabalho 
(AET) por meio do Inventário de 
Trabalho e Riscos de Adoecimento 
(ITRA) (FERREIRA; MENDES; CRUZ, 
2007), que retorna informações a 
respeito de quatro dimensões dentro 
da ergonomia da atividade:

1. Contexto de Trabalho – organiza-
ção do trabalho, condições de trabalho 
e relações psicossociais no trabalho;

“ A intervenção 
Ergonômica no MPM 
visa a melhorar a QVT, 
diminuir a rotatividade 
e melhorar as relações 
interpessoais e a 
produtividade do grupo.

2. Custo Humano no Trabalho – 
custo físico, cognitivo e afetivo;

3. Indicadores de Prazer e So-
frimento no Trabalho – realização 
profissional, liberdade de expressão, 
esgotamento profissional e falta de re-
conhecimento;

4. Danos Relacionados ao Trabalho 
– danos físicos, psicológicos e sociais.

Na fase de intervenção foram reali-
zadas seis sessões de noventa minutos 
com a equipe, que se reuniu semanal-
mente para buscar a reorganização 
do coletivo de trabalho na forma de 
grupo de cooperação, mediados pela 
equipe do PAF (duas psicólogas, um 
técnico de enfermagem do trabalho e 
uma estagiária de psicologia), utilizan-
do a abordagem da psicoeducação em 
ergonomia. 

Os encontros foram organizados 
com temas colhidos dos resultados 
das entrevistas e do ITRA (trabalho 
em equipe, comunicação etc.) e 
constaram de uma parte expositi-
va (trinta minutos) e de uma parte 
dialogada (espaço de discussão, com 
abertura para fala e compartilhamento 
de experiências pelo do grupo) com 
duração de sessenta minutos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com dados obtidos nas 

entrevistas, constatou-se uma organi-
zação e dinâmica de trabalho poten-
cialmente agravante da saúde e QVT 
da equipe (sobrecarga de gestores 
como fator estressante para toda a 
equipe; modos de gestão individual e 
coletiva que levam à impossibilidade de 
fazer pausas durante as tarefas; gestão 
automatizada do tempo percebida 
como estressante; gestão remota das 
estações de trabalho percebidas como 
estressantes; medo nas relações de 
chefia com subordinados etc.). 

Além disso, observaram-se dificul-
dades e ruídos na comunicação entre 
as chefias e a equipe (com percepção 
do meio eletrônico como dificulta-
dor) e entre os diversos componentes 
da equipe (evidenciado pela restrita 
interação social no ambiente e pela 
dificuldade em negociar questões 
relativas ao ambiente, mobiliário e or-
ganização do trabalho). 

A análise global dos dados permitiu 
verificar a concentração dos problemas 
nos aspectos psicossociais das quatro 
dimensões avaliadas, sendo incipientes 
as queixas relacionadas aos aspectos 
físico e ambiental, que tiveram pronto 
enfrentamento por parte da equipe, 
necessitando do apoio profissional 
apenas para o enfrentamento das 
questões psicossociais. 

O papel da equipe de acompa-
nhamento funcional (PAF) dentro do 
PROERGO consistiu na mediação dos 
espaços de discussão como espaço 
de tomada de consciência e espaço 
político para negociação da coopera-
ção no enfrentamento do sofrimento 
pelo coletivo de trabalho. 

No Quadro 1 relatam-se os resul-
tados quantitativos do grupo para cada 
fator avaliado no ITRA, expresso em 
média em cada dimensão. 
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Os temas mais abordados pelo 
coletivo de trabalho nos grupos 
de cooperação estavam relaciona-
dos principalmente ao Contexto de 
Trabalho, com foco nas dificuldades 
de comunicação e organização do 
trabalho deficitários. Destacaram-se 
críticos conteúdos como: pressão de 
tempo para cumprimento de tarefas 
(controle automatizado), cobrança por 
resultados e número insuficiente de 
pessoas para a demanda de trabalho. A 
respeito das relações psicossociais, os 
pontos críticos levantados pelo grupo 
foram o fato de os servidores serem 
excluídos das decisões, a falta de apoio 
da chefia para o desenvolvimento dos 
servidores e a dificuldade na comuni-
cação entre chefia e subordinados (o 
grupo expressou a dificuldade de falar 
acerca de trabalho com a chefia). 

Fator Média Classificação Valores de Referência

I - CONTEXTO DE TRABALHO 

1. Organização do trabalho 3,5 Crítico Acima de 3,7 – grave

2. Condições de Trabalho 1,6 Satisfatório Entre 2,3 e 3,69 – crítico

3. Relações Psicossociais no 
trabalho

2,8 Crítico Abaixo de 2,29 – satisfatório

II - CUSTO HUMANO NO TRABALHO 

1. Custo Físico 1,7 Satisfatório Acima de 3,7 – grave

2. Custo Cognitivo 3,9 Grave Entre 2,3 e 3,69 – crítico

3. Custo Afetivo 2,6 Crítico Abaixo de 2,29 – satisfatório

III - PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO 

A - PRAZER

1. Realização profissional 2,8 Crítico Acima de 4,0 – satisfatória 

2. Liberdade de expressão 3,9 Crítico
Entre3,9 e 2,1 – crítica

Abaixo de 2,0 – grave

B - SOFRIMENTO

1. Esgotamento profissional 3,8 Crítico Acima de 4,0 – grave 

2. Falta de reconhecimento 2,0 Satisfatório
Entre3,9 e 2,1 – crítica

Abaixo de 2,0 – satisfatório

IV - DANOS RELACIONADOS AO TRABALHO 

1. Danos físicos 1,7 Satisfatório Acima de 4,1 – doença 
ocupacional

2. Danos psicológicos 2,3 Crítico Entre 3,1 e 4,0 – grave

3. Danos sociais 2,1 Crítico
Entre 2,0 e 3,0 – crítico

Abaixo de 1,9 – satisfatório

Quadro 1: Médias e classificação do grupo no ITRA 

As mudanças discutidas e implementadas pelo coletivo 
de trabalho em relação a essa dimensão foram a extinção 
do controle automatizado de tarefas (instituindo também 
pausas ergonômicas), o gerenciamento racional da cobrança 
dos demandantes externos por resultados,  a realiza-
ção de encontros (reuniões minuto) para compartilhar o 
andamento do trabalho e das responsabilidades, a institui-
ção do “treinamento em serviço” pelos servidores seniores 
para acolhimento e inserção dos novos componentes, a 
revisão das atribuições da equipe e a construção de um 
novo organograma para enfrentar gerencial e racionalmen-
te a desproporção entre demanda e quantitativo de pessoal.

Nesse processo de reorganização do Contexto de 
Trabalho, embora se tenha verificado que as queixas em 
relação ao ambiente fossem mínimas, durante os grupos de 
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cooperação, os servidores relataram ser a disposição dos móveis desfavorável 
para a  comunicação. Dessa forma, houve a reestruturação física dos postos de 
trabalho, com mudança de layout de acordo com o “real do trabalho” daquela 
equipe, conforme preconizado pela Psicodinâmica do Trabalho. Assim, as equipes 
administrativas (chefias e secretaria) foram situadas na posição de entrada, super-
visão e saída dos processos de trabalho, sendo seguidos pelos espaços físicos em 
que ficaram alocados dois subgrupos da equipe, divididos pela especificidade de 
tarefas. O espaço de discussão ficou situado entre as estações de trabalho, com 
os postos de trabalho frente a frente, facilitando a comunicação, a discussão de 
casos, as reuniões minuto e o treinamento em serviço. Verificou-se, também, que 
a mesa de reuniões passou a ter uma maior utilização, com destinação limitada 
a reuniões de maior duração. Tornou-se evidente, dessa maneira, que o espaço 
de discussão foi adotado como um valor pela equipe, a ponto de ser instituído 
fisicamente, na forma do espaço aberto entre as estações de trabalho.

Em relação ao Prazer e Sofrimento no Trabalho, o grupo relatou como 
pontos críticos a desmotivação para o trabalho e a falta de reconhecimento pelo 
trabalho (relacionada à falta de confiança da chefia em relação aos subordinados). 
Esses dois pontos foram trazidos como consequência da falta de treinamento aos 
novos servidores, o que gera insatisfação, insegurança e sentimento de inutilidade. 
Essa questão também encontrou seu encaminhamento pela discussão acerca do 
novo organograma, que instituiu o “treinamento em serviço”, fator que atuou 
tanto na motivação para a atividade quanto na confiança das chefias a respeito do 
trabalho dos subordinados. 

Os resultados da Avaliação de Custo Humano no Trabalho apontam para uma 
sobrecarga psicológica (cognitiva) e social (relações afetadas pela comunicação), 
aumentando o custo efetivo do tempo dedicado ao trabalho. Embora na escala de 
avaliação de Danos Relacionados ao Trabalho a média relatada para o grupo não 
tenha atingido níveis extremos (grave ou acima), verificou-se uma prevalência de 
10% dos servidores avaliados com indicativo de doença ocupacional já em curso, 
que foram acolhidos com a disponibilização de acompanhamento individual, tanto 
psicossocial quanto médico.

Ao final do trabalho, verificou-se que, após a mobilização subjetiva e a 
cooperação, o grupo realizou mudanças significativas nos âmbitos do Contexto 
de Trabalho, Custo Humano do Trabalho, Prazer e Sofrimento no Trabalho e 
Danos Relacionados ao Trabalho, enfrentando as questões críticas e caminhando 
em direção a mais saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. 
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Este artigo tem por finalidade apresentar os 
principais pontos abordados pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) e apontar a estratégia 
desenvolvida pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia para o enfrentamento dos desafios estabe-
lecidos, especificamente por meio do Programa 
Estratégico “Resíduos. Do Lixão à Gestão Susten-
tável”.

Foi desenvolvido um manual de atuação para 
orientação dos Promotores de Justiça, assim 
como foram elaboradas peças publicitárias, como 
cartazes, banners, folders, spots de rádio e cartilhas 
com o fito de apoiar o trabalho de divulgação das 
ações nas audiências públicas, reuniões e junto à 
população em geral.

Os resultados ainda estão em avaliação, tendo 
em vista que o programa segue em curso, mas 
diversas Promotorias de Justiça já firmaram 
Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com 
os seus Municípios e muitos deles já estão elabo-
rando o seu Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, implantando coleta seletiva, 
apoiando os catadores de materiais recicláveis, 
entre outras ações.

Cristiane Tosta¹

Karinny Guedes²

Do lixão à gestão sustentável: 
enfrentamento dos desafios da 

política nacional de resíduos 
sólidos pelo Ministério Público 

do Estado da Bahia
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A PNRS, aprovada pela Lei nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu 
princípios, objetivos, diretrizes e ins-
trumentos para a gestão dos resíduos 
sólidos. Essa Lei sujeita pessoas físicas 
e jurídicas, de direito público ou 
privado, responsáveis, direta ou indi-
retamente, pela geração de resíduos 
sólidos e pelas que desenvolvem ações 
relacionadas à gestão integrada ou ao 
gerenciamento de resíduos sólidos.

O setor há muitos anos carecia de 
um ordenamento racional, com clara 
definição de responsabilidades. Hoje, 
União, Estados, municípios, iniciativa 
privada e cidadãos têm um claro papel 
a cumprir.  Por outro lado, a 
maioria dos municípios brasileiros 
permanece sem uma gestão adequada 
dos resíduos, enquanto cresce a cada 
dia o volume de lixo exposto a céu 
aberto, comprometendo gravemente o 
meio ambiente e a saúde das pessoas.

Ciente dessa dura realidade, o Mi-
nistério Público do Estado da Bahia 
(MPBA) desenvolveu o Programa 
“Resíduos. Do Lixão a Gestão Sus-
tentável” que objetiva buscar a gestão 
integrada dos resíduos sólidos nos 
municípios.

O presente artigo apresenta um 
pouco do que vem sendo desenvol-
vido na busca do enfrentamento dos 
grandes desafios estabelecidos pela 
Política Nacional.

DESAFIOS IMPOSTOS PELA 
POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

A Responsabilidade Compartilhada

A PNRS tem como um de seus 
destaques inovadores o estabeleci-
mento de obrigações diversas para o 
Poder Público, para a iniciativa privada 
e também para o cidadão, superando 

a antiga visão de que todo o problema do manejo dos resíduos sólidos é do 
município.

Padrões de consumo e de produção devem ser modificados; o Poder Público 
deve gerar planejamento para a gestão integrada; os resíduos sólidos devem ser va-
lorizados enquanto objetos reutilizáveis e reaproveitáveis; o setor produtivo deve 
assumir obrigações afetas à logística reversa e ao gerenciamento dos resíduos de 
suas atividades, os quais deverão ser devidamente vigiados pelo Poder Público. 
Assim, não bastam providências por cada ator isolado: todos devem fazer e de 
forma simultânea.
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ATOR RESPONSABILIDADE

União

- Elaborar e implementar o Plano Nacional

- Firmar acordos setoriais em âmbito nacional

- Manter o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos 
Sólidos

- Outras ações relacionadas à implantação da PNRS

Estado

- Elaborar e implementar o Plano Estadual

- Integrar a organização, o planejamento e a execução das ações relacionadas 
aos resíduos nas Regiões Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerados Urbanos 
(art. 25, §3°, CF)

- Fiscalizar os geradores sujeitos a licenciamento ambiental pelo Órgão 
ambiental estadual

- Firmar acordos setoriais em âmbito estadual

- Alimentar o Sistema de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos

- Outras ações relacionadas à implantação da PNRS

Municípios

- Promover a gestão integrada dos resíduos sólidos

- Organizar e prestar direta ou indiretamente os serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos

- Elaborar e implementar o Plano Municipal

- Instituir a coleta seletiva, a compostagem

- Dar disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos

- Promover a inserção sócioeconômica dos catadores de materiais recicláveis e 
reutilizáveis

- Aprovar e fiscalizar os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
dos geradores

- Firmar acordos setoriais em âmbito municipal

- Alimentar o Sistema de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos

- Outras ações relacionadas à implantação da PNRS

Geradores

- Elaborar e implementar PGRS

- Firmar acordos setoriais para implantação da logística reversa

- Outras ações relacionadas ao atendimento à PNRS

Cidadãos

- Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 
gerados

- Disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
para coleta ou devolução

- Outras ações relacionadas ao atendimento à PNRS

Tabela 1: Responsabilidades da União, Estados, Municípios, Geradores e Cidadãos, segundo a 

PNRS

O Papel dos municípios

O município é o gestor dos resíduos 
gerados em seu território. Os resíduos 
domiciliares e os de limpeza urbana 
são de sua responsabilidade direta. 
Por sua vez, os resíduos dos serviços 
públicos de saneamento básico, os 
resíduos industriais, os resíduos de 
serviços de saúde, os resíduos da 
construção civil, os agrossilvopastoris, 
os gerados nos serviços de transporte 
e os resíduos de mineração são de res-
ponsabilidade do seu gerador, cabendo 
ao município atuar como ente fisca-
lizador, ordenando o gerenciamento 
exercido pelos geradores.

“ O direito da sociedade 
à informação e ao controle 
social é um princípio 
da PNRS e a existência 
de órgãos colegiados 
municipais destinados 
ao controle social dos 
serviços dos resíduos 
sólidos urbanos é um dos 
instrumentos da Lei. O 
processo de elaboração 
dos planos deve ensejar 
ampla participação social.
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Titular dos serviços públicos de manejo de 
resíduos urbanos e de limpeza pública

Autoridade ambiental na gestão dos resíduos 
sólidos gerados em seu território

- Domiciliares

- Limpeza urbana

- Estabelecimentos comerciais e pres-tadores 
de serviço (equiparados aos domiciliares por 
lei municipal)

- Serviço público de saneamento básico

- Industrial

- Serviço de saúde

- Construção civil

- Agrossilvopastoril

- Serviço de transporte

- Mineração

- Estabelecimentos comerciais e prestadores 
de ser-viço (não equiparados aos domiciliares)

Tabela 2: Atribuições do Município Enquanto Titular do Saneamento Básico e Enquanto  

Autoridade Ambiental

Caso o município assuma alguma etapa do gerenciamento sob responsabilida-
de de outro gerador, ele deverá ser necessariamente remunerado pelo serviço 
prestado.

Quanto aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, 
a sua sustentabilidade econômico-financeira deve ser buscada, sempre que 
possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, por meio de taxas 
ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação 
do serviço ou de suas atividades.

O Planejamento

Um instrumento de destaque na PNRS é o planejamento. Partindo da premissa 
que toda a ação do ente público deve ser racionalmente planejada, a Política 
Nacional previu a edição de planos em todos os níveis governamentais e também 
pelos geradores de certos resíduos.

No âmbito do município, a existência de plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos foi alçada à condição de requisito para que esses entes tenham 
acesso a recursos da União (ou por ela controlados).

Quanto aos empreendimentos, aqueles geradores dos resíduos dos serviços 
públicos de saneamento, de resíduos industriais, de resíduos de serviço de saúde 
e de resíduos de mineração; os estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviço que gerem resíduos perigosos ou, ainda que não perigosos, que não 
possam ser equiparados aos domiciliares; as empresas de construção civil; os res-
ponsáveis por portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários, ferroviá-
rios e passagens de fronteira; e, por fim, os responsáveis por atividades agrossilvo-
pastoris são obrigados a elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
a serem fiscalizados por Órgão municipal ou pelo Órgão ambiental licenciador.

A Ação Regionalizada

A PNRS estabelece como competência estadual promover a integração da 
organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse 

comum relacionadas à gestão de 
resíduos sólidos nas regiões metro-
politanas, nas aglomerações urbanas 
e microrregiões, devendo tal missão 
ser compatibilizada aos comandos dos 
arts. 25, §3°, e 241, da Constituição 
Federal.

Além disso, é possível que haja 
solução consorciada para a questão 
de resíduos, por meio de convênios de 
cooperação entre entes federativos 
ou formação de consórcios públicos, 
valendo destacar a prioridade ao 
acesso a recursos da União nessa 
hipótese.

O Controle Social

O direito da sociedade à infor-
mação e ao controle social é um 
princípio da PNRS, e a existência de 
órgãos colegiados municipais destina-
dos ao controle social dos serviços 
dos resíduos sólidos urbanos é um 
dos instrumentos da Lei. O processo 
de elaboração dos planos deve ensejar 
ampla participação social.
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Os Lixões

No Estado da Bahia, a disposição de 
resíduos a céu aberto já estava vedada 
desde 1980, com a edição da Lei nº 
3.858, que instituía o Sistema Estadual 
de Administração dos Recursos Am-
bientais. No entanto, nada se falava a 
respeito da gestão e do manejo dos 
resíduos antes do momento de dispo-
sição final.

A PNRS instituiu uma mudança 
paradigmática relevante: a disposi-
ção final ambientalmente adequada 
só ocorrerá após a reutilização, a re-
ciclagem, a compostagem, a recupe-
ração e o aproveitamento energéti-
co, destinando aos aterros sanitários 
somente o rejeito dessas etapas. Além 
disso, a destinação de resíduos de 
serviço de saúde, resíduos de cons-
trução civil, resíduos de abate, entre 
outros, não poderá se dar no aterro 
sanitário, valendo o mesmo para pilhas 
e baterias, pneus, embalagens de óleos 
lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e 
produtos eletroeletrônicos.

“ Os objetivos principais 
do Programa consistem 
na busca da formulação 
de política municipal de 
resíduos sólidos, atendendo 
aos preceitos da PNRS, 
especialmente, no que diz 
respeito ao planejamento, à 
coleta seletiva, à educação 
ambiental, à inserção social 
dos catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis, 
entre outros.

Por outro lado, também desmistifica como solução tecnológica exclusiva o 
uso de aterros sanitários, deixando claro que o manejo dos resíduos passa por 
instrumentos como a coleta seletiva, a compostagem, a logística reversa e os 
acordos setoriais, devendo ser destinados aos aterros sanitários somente os 
resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento 
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada.

A realidade presente, no entanto, mostra um cenário de centenas de lixões 
e aterros mal operados que requerem muito mais que uma intervenção física: 
requerem uma mudança de gestão do sistema.

A PNRS, além de vedar práticas, como o lançamento indevido, a queima a céu 
aberto, a utilização de rejeitos como alimentação, a catação e a residência na área 
de disposição final, também estipulou um prazo para o encerramento de todos 
os lixões no Brasil e para o aterramento apenas de rejeitos: 2 de agosto de 2014.

O não atendimento do prazo especificado acima poderá implicar na imposição 
de sanções administrativas (multa), cíveis (reparação dos danos ambientais 
causados) e penais (Lei de Crimes Ambientais – art. 54).

O que se buscava com a regularização O que se busca hoje com a regularização

- Fechamento de lixões

- Implantação de aterros sanitários

- Redução no consumo

- Reutilização

- Coleta seletiva dos recicláveis

- Compostagem dos orgânicos

- Responsabilização dos geradores – PGRS e 
logística reversa

- Encerramento de lixões, com recuperação 
da área degradada

- Implantação de aterros sanitários

Tabela 3: Mudança Paradigmática com a PNRS

Os Catadores de Materiais Recicláveis

É objetivo da PNRS a integração dos catadores de materiais recicláveis, tendo 
por instrumento o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas de 
catadores, inclusive com inserção de sua força de trabalho aos serviços públicos, 
mediante contratação.

A emancipação econômica desses atores deve estar prevista nos planos 
nacional, estadual e municipal e, como incentivo, os municípios que implantarem a 
coleta seletiva com a participação das cooperativas de catadores terão privilégio 
no acesso aos recursos federais para ações no setor.
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A ATUAÇÃO DO MP DO ESTADO DA BAHIA
O Programa “Desafio do Lixo”

De 2006 a 2009, o Ministério Público do Estado da Bahia conduziu o Programa Desafio do Lixo, que realizou um amplo 
diagnóstico do cenário de disposição final dos resíduos em todo o Estado, constatando uma realidade grave, com grande 
número de lixões, diversos aterros sanitários em condições operacionais similares a lixões e um grave problema social dos 
catadores, adultos e crianças, que viviam e trabalhavam nesses ambientes em condições totalmente insalubres e desumanas.

Diante dessa constatação, os Promotores de Justiça instauraram Inquéritos Civis, firmaram Termos de Ajustamento de 
Conduta e ajuizaram Ações Civis Públicas e Criminais, buscando equacionar as questões observadas. Poucos avanços foram 
observados.

Com a edição da PNRS, os papéis e as responsabilidades ficaram melhor estabelecidos, o que gerou a necessidade da 
criação de uma nova estratégia de atuação, em melhor sintonia com as novas diretrizes.

O Programa “Resíduos. Do Lixão a Gestão Sustentável”

Trata-se de um programa estratégico do MPBA, visando 
à consecução de medidas extrajudiciais e judiciais necessá-
rias a alcançar compromissos e ações por parte dos municí-
pios no que se refere à gestão integrada de resíduos sólidos. 
Os objetivos prin-
cipais do Programa 
consistem na busca da 
formulação de política 
municipal de resíduos 
sólidos, atendendo 
aos preceitos da 
PNRS, especialmente, 
no que diz respeito 
ao planejamento, à 
coleta seletiva, à educação ambiental, à inserção social 
dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, entre 
outros.

Espera-se a obtenção de ajustes com os Municí-
pios, pela celebração de TACs, com cronograma de 

execução das ações necessárias para realização das obriga-
ções impostas pela PNRS. Com isso, busca-se alteração da 
realidade atual de “lixões” para outra que instale verdadeira 
“gestão sustentável” dos resíduos sólidos, com o envolvi-
mento do Poder Público, da sociedade e do setor produtivo. 

O Programa envolve 
Promotores de 
Justiça ao longo de 
todo o Estado da 
Bahia e suas ações 
estão vinculadas 
ao Plano Geral de 
Atuação do MPBA.

O MPBA tem 
participado de arti-

culações junto a órgãos atuantes na área (Ministério das 
Cidades, Fundação Nacional da Saúde, Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, Ministério do Meio Ambiente) no sentido de 
colher elementos para que, localmente, sejam direcionadas 
ações. O esforço atual é de celebrar acordos com os muni-
cípios para que eles, com apoio dos órgãos acima apontados, 
se vejam aptos à formulação de planejamento, à cobrança 
das responsabilidades do setor produtivo e à sociedade 
quanto aos resíduos sólidos por estes produzidos, além de 
acordos quanto às ações de educação ambiental.

Faz-se relevante observar que a gestão integrada de 
resíduos sólidos deverá ser iniciada por um planejamento 
e ações que deverão estar dispostas no Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que, para ocorrer, 
depende inteiramente da iniciativa dos municípios, por 
conta da autonomia (excetuados os casos das regiões a que 
se refere o art. 25, §3º, CF, que implicará responsabilidade 
de todos os entes federativos participantes) . E, estando os Capa da cartilha
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prefeitos como responsáveis pelos entes, cabe-lhes enorme res-
ponsabilidade e também sensibilidade com a questão. Lembra-se 
que uma gestão inadequada de resíduos sólidos atinge recursos 
naturais (recursos hídricos, flora, fauna), qualidade de vida da 
população, saúde pública etc.

Os prefeitos poderão ser responsabilizados, até mesmo 
pessoalmente, caso seja constatada omissão desarrazoada na 
condução da questão enquanto administrador público. Com a 
expiração do prazo para erradicação dos lixões, aos gestores 
poderá recair a responsabilização penal pela prática de poluição 
ambiental decorrente da disposição indevida de resíduos sólidos 
(lixões), a teor do art. 54, §1º, V, da Lei de Crimes Ambientais 
(Lei n° 9.605/98). Além disso, a omissão quanto às obrigações 
impostas pela PNRS, sem dúvida representa afronta ao princípio 
da legalidade, o que leva à caracterização de ato de improbidade 
administrativa. Afora isso, na esfera administrativa, poderão ser 
aplicadas multas relacionadas ao dano ambiental.

1 Assessora Técnica na Câmara Temática de Saneamento. Engenheira Sanitarista e Ambiental e Mestre pela Universidade Federal da Bahia. Ba-
charelanda em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Cursando a Especialização em Direito Urbano e Ambiental pela Fundação Escola Superior 
do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

 2 Promotora de Justiça e Coordenadora da Câmara Temática de Saneamento/CEAMA-MPBA. Bacharel em Direito pela Universidade Federal 
de Goiás. Cursa a Especialização em Direito Urbano e Ambiental pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Cartaz Gestão de Resíduos

 CONCLUSÃO
O Programa “Resíduos. Do Lixão 

à Gestão Sustentável” buscou criar 
modelos de atuação para apoiar a ação 
dos Promotores de Justiça na busca 
do atendimento dos ditames da PNRS. 
Superando a visão isolada da elimina-
ção dos lixões, o Programa desenvol-
veu estratégias para que o município 
planeje suas ações, implante coleta 
seletiva e compostagem, realize ações 
de educação ambiental, inclua social-
mente e produtivamente os catadores 
de materiais recicláveis, elimine os 
lixões, recupere a área dos antigos 
lixões e implante aterros sanitários 
aptos a receber apenas os rejeitos.

Talvez o grande mérito da PNRS tenha sido o estabele-
cimento de obrigações legais claras capazes de atingir todos 
os atores responsáveis pela produção de resíduos sólidos: 
União, Estados, municípios e Distrito Federal, geradores e 
cidadãos.

A falta de uma cultura de planejamento, a ausência de 
educação ambiental, a inexistência de políticas e ações locais 
e a falta de assunção das responsabilidades pelos resíduos 
que são gerados por cada um dos setores referidos contri-
buíram a uma dificuldade de que o país cumprisse o prazo de 
destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos até a 
data de 2 de agosto de 2014.

Espera-se que o sucesso do Programa colabore para que 
o Estado da Bahia disponha de um cenário mais respeito-
so ao meio ambiente e à dignidade das pessoas, no que diz 
respeito à gestão dos resíduos sólidos.  
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Sistema Milênio

Este artigo apresenta o Sistema Milênio, que é o programa 
de computador responsável pelo apoio informatizado às 
ações do programa “O Ministério Público e os Objetivos do 
Milênio: saúde e educação de qualidade para todos”. Serão 
abordadas a metodologia de desenvolvimento aplicada, as 
tecnologias envolvidas e a arquitetura utilizada no desenvolvi-
mento do Sistema Milênio. Também será exposto como essas 
questões apoiam as ações dos envolvidos no programa, po-
tencializando seus resultados e benefícios.

Sávio Henrique Damasceno Moreira¹

Yuri Gonzalez Araujo² 
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Por meio do programa “O Ministé-
rio Público e os Objetivos do Milênio: 
saúde e educação de qualidade para 
todos”, o Ministério Público do Estado 
da Bahia (MPBA) amplia o papel mi-
nisterial de fiscalização desses dois 
setores vitais da sociedade, visando 
a efetivar os direitos de cidadania de 
crianças, adolescentes e enfermos, 
e contribuindo para a prestação de 
serviços públicos de qualidade nas 
áreas de educação e saúde (MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DA BAHIA, 2014). A sistemática do 
programa é a seguinte:

1. Realizações de visitas de equipes 
multi-institucionais aos estabelecimen-
tos de educação e saúde, com aplicação 
de formulários com perguntas acerca 
de cada área. Os problemas e aspectos 
positivos são identificados, listados e 
fotografados ou filmados;

2. As informações são reunidas e 
então é gerado um relatório de devo-
lutiva (com os resultados das visitas) 
para os gestores escolares e adminis-
tradores dos postos de saúde, infor-
mando a eles os pontos de destaque e 
cobrando providências;

3. Posteriormente, a equipe executa 
a revisita, que é o retorno ao estabe-
lecimento para nova avaliação do seu 
funcionamento.

Lançado em 2008, o programa 
rapidamente atingiu os resultados 
esperados ao passo que a adesão a 
ele, por parte dos membros do MPBA, 
aumentava gradativamente (MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA, 2014). Nos quatro primeiros 
anos, as informações eram coletadas 
manualmente em formulários 
impressos que eram posteriormen-

te digitalizados ou redigitados em 
planilhas e documentos eletrônicos e 
armazenados nas pastas da rede local 
do MPBA. Esse processo manual era 
sujeito a falhas de digitação além de 
exigir tempo adicional para realiza-
ção dessas atividades, o que atrasava 
a divulgação das informações. A 
extração dos dados também era feita 
de maneira não automatizada, sendo 
necessária a atuação de um servidor 
ou técnico do MPBA para acessar os 
documentos e as planilhas para depois 
produzir os relatórios de devolutiva 
ou estatísticos. Os arquivos de fotos e 
vídeos também eram armazenados em 
pastas da rede local do MPBA e neces-
sitavam de uma organização própria 
para serem acessados pelos interessa-
dos. 

Diante do crescimento do programa 
e em decorrência do cenário acima, no 
início de 2012 a Diretoria de Tecnolo-
gia da Informação (DTI) do MPBA foi 
acionada pelos gestores para prover 
uma solução informatizada que desse 
suporte e potencializasse as ações do 
programa. Além de resolver os pontos 
elencados no parágrafo anterior, 
a solução técnica deveria tratar 
situações como: ausência de conexão 
com a internet em visitas aos estabele-
cimentos; utilização por não necessa-
riamente membros ou servidores do 
MPBA; e necessidade de um fluxo de 
aprovação das informações coletadas.

O objetivo deste artigo é apresen-
tar, de forma simplificada, a arquitetura, 
a metodologia de desenvolvimento e 
as tecnologias utilizadas na concepção 
do Sistema Milênio. Também serão 
demonstrados os resultados já al-
cançados com o uso do sistema e os 
próximos passos na evolução dele.
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ARQUITETURA DO 
SISTEMA MILÊNIO

Considerando o cenário exposto, 
a arquitetura do Sistema Milênio 
foi projetada para possibilitar maior 
eficiência na coleta, no armazenamento, 
no tratamento e no processamento 
das informações colhidas pelos 
participantes do programa. Para tanto, 
projetou-se a seguinte arquitetura:

1. Aplicação Web: trata-se de 
uma aplicação on-line, acessada pela 
internet ou pela rede de dados do 
MPBA. Mediante autenticação (usuário 
e senha), o colaborador do programa 
tem acesso aos modelos dos formu-
lários em branco, imprime-os, executa 
a visita (ou revisita) registrando os 
dados em papel e, então, ao retornar 
para um computador, efetua a digitação 
das informações. Estas, por sua vez, são 
armazenadas no banco de dados cor-
porativo para aprovação e divulgação. 
Outra modalidade de utilização da 
aplicação Web é realizar a visita (ou 
revisita) com computador conectado 
à internet ou rede de dados do MPBA 
e preencher os formulários on-line 
durante sua realização. É importante 
destacar que fotos e vídeos coletados 
durante as ações também são inseridos 
no sistema, não sendo mais necessária 
a organização manual em pastas da 
rede local do MPBA. Adicionalmente, 
a depender do perfil de acesso do co-
laborador, é possível emitir relatórios 
estatísticos e de devolutiva, validar 
formulários e realizar cadastramen-
tos básicos para o funcionamento do 
sistema (por exemplo, colaboradores 
externos ao MPBA e configurações 
básicas). Quando utilizada pela rede 
do MPBA e pelos usuários com perfil 
mais amplo, a aplicação Web também é 
chamada de “aplicação central”;

2. Aplicação mobile; é um aplicati-
vo projetado e desenvolvido para ser 

executado em tablets android de maneira que a coleta dos dados ocorra de 
forma eletrônica. No início das atividades, é feita a sincronização dos dados entre 
a aplicação Web e a mobile e, mediante autenticação, o colaborador registra as 
respostas durante a realização da visita (ou revisita). Ao término, um novo sin-
cronismo é realizado para transmitir as respostas diretamente para o banco de 
dados corporativo. Desse modo, evitam-se as falhas com a redigitação dos formu-
lários ao passo que não é inserido nenhum tempo adicional para disponibilização 
das informações nas bases de dados. Além disso, o aplicativo permite usar os 
recursos do tablets, tais como a câmera, para associar automaticamente uma foto 
ou um vídeo a determinada pergunta do questionário. Para o funcionamento da 
aplicação mobile, o dispositivo móvel não precisa estar on-line durante todo o 
tempo da realização da visita, pois essa condição só é necessária nos momentos 
de sincronia das informações. Essa solução também permite que a coleta seja 
realizada em locais em que não existe conexão à internet (por exemplo, interior 
do Estado);

3. Uso da tecnologia de reconhecimento inteligente de caracteres, em inglês 
Intelligent Character Recognition – ICR (WIKIPEDIA, 2011): esta alternativa para 
utilização da aplicação Web proporciona mais agilidade na importação dos dados 
e praticamente elimina erros de redigitação dos formulários utilizados. Utilizan-
do essa tecnologia, os formulários são impressos com marcações similares aos 
gabaritos de concursos, e as respostas objetivas são registradas (marcadas) nos 
espaços específicos. Posteriormente, os formulários respondidos são digitaliza-
dos em um scanner e as respostas marcadas são processadas diretamente para 
a base de dados mediante a execução, em segundo plano, de um aplicativo espe-
cífico. As respostas registradas em texto livre não são importadas e devem ser 
inseridas usando a aplicação Web.

A figura abaixo representa, de forma gráfica, a arquitetura da solução do 
Sistema Milênio:

 Figura 1: Arquitetura do Sistema Milênio
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METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS 
ENVOLVIDAS

No MPBA, o Sistema Milênio foi pioneiro não só na arqui-
tetura da solução mas também na utilização da metodologia 
de desenvolvimento de sistemas e tecnologias envolvidas.

Metodologia de desenvolvimento de sistemas

Foi utilizada a metodologia de desenvolvimento de 
sistemas proprietária 
do MPBA, que é uma 
metodologia tradicional 
com base em processo 
unificado da empresa 
Rational, conhecido 
como Rational Unified 
Process – RUP 
(KRUCHTEN, 2003). 
Os principais artefatos 
do RUP (documento de 
visão, modelo e especi-
ficação de casos de uso, 
glossário, especificação 
suplementar, protóti-
pos, diagrama de classes, 
realização de casos de 
uso, modelo de dados e 
casos de testes) foram 
produzidos, sendo os 
relacionados com os re-
quisitos validados pelos 
gestores que também 
participaram ativamen-
te da homologação das 
entregas. 

A codificação foi 
executada por um for-
necedor do MPBA por meio da modalidade de serviço de 
desenvolvimento de sistema (Fábrica de Software). 

Sistema gerenciador de banco de dados

Para armazenamento e recuperação das informações 
coletadas, o sistema gerenciador de banco de dados utilizado 
foi o MS-SQL Server 2008 R2, que é o atualmente adotado 
por esse Parquet. A base de dados com informações espe-
cíficas do programa é parte do banco de dados corporativo 
da instituição e, mediante autorização, pode ter suas infor-
mações compartilhadas com outros sistemas.

Na aplicação mobile, o sistema gerenciador de banco de 
dados foi o SQLite, que possui suporte nativo do android. 
Foi necessário utilizar um banco de dados para a aplicação 
mobile, pois existe a necessidade de armazenamento de in-
formações no dispositivo para posterior envio para a base 
de dados corporativa.

Ambientes de desenvolvimento e linguagens de 
programação

A aplicação Web foi desenvolvida utilizando-se as lingua-
gens C# e ASP.NET e 
o ambiente integrado 
para desenvolvimen-
to (IDE – Integrated 
Development Envi-
ronment) foi o Visual 
Studio 2008 Profes-
sional Edition com 
o .NET framework 
3.5. Foi utilizado o 
AJAX  –Asynchronous 
Javascript and XML 
(W3SCHOOLS, 2014) 
para tornar a interface 
da aplicação Web mais 
interativa para os 
usuários. Para geração 
dos relatórios, a fer-
ramenta utilizada foi o 
Reporting Services.

Para aplicação 
mobile, a linguagem 
de programação foi o 
JAVA e o IDE, o Eclipse 
Juno com o plugin 
Android Development 

Tools (ADT) versão 22.

Para intercâmbio dos dados entre a aplicação mobile 
e a Web foi utilizado o JSON (ECMA INTERNATIONAL, 
1999), que é um formato leve para troca de dados ideal para 
comunicações em que a conexão é limitada.

O aplicativo responsável pela tecnologia ICR foi desen-
volvido em Delphi 6 e cedido por um analista do MPBA para 
a instituição após adaptações específicas para os formulá-
rios utilizados.
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EVOLUÇÃO DO SISTEMA MILÊNIO
Desde sua implantação, o Sistema Milênio evoluiu conforme tabela abaixo:

Versão Lançamento Escopo

1.0 Maio/13 Lançamento do sistema

1.1 Abril/14 Correções e melhorias diversas

1.2 Junho/14 Melhorias e inovações (ICR e relatório de devolutiva)

1.3 Setembro/14 Melhorias nos relatórios básicos e gerenciais

2.0 Dezembro/14
Área de Saúde e melhorias na usabilidade da aplicação mobile 
além de anexar mídia – fotos e vídeo – por questão e inclusão 
de campos de observações por aspectos dos questionários

3.0 2015 Versão do aplicativo mobile para o iOS

Tabela 1: Versões do Sistema Milênio 

Do mesmo modo que a adesão das promotorias ao programa “O Ministério 
Público e os Objetivos do Milênio: saúde e educação de qualidade para todos” 
aumenta gradualmente, a quantidade de usuários também é ampliada no mesmo 
ritmo. Com isso, novos requisitos são constantemente demandados para a área 
gestora, que também agrega novas ideias, sendo esses os principais fatores de 
evolução do sistema. 

CONCLUSÃO
A utilização do Sistema Milênio trouxe como benefício imediato a agilidade 

na coleta, no processamento e na publicação dos dados do programa “O Mi-
nistério Público e os Objetivos do Milênio: saúde e educação de qualidade para 
todos”, uma vez que a solução desenvolvida permite a disponibilização quase que 
imediata das informações obtidas em campo. Além disso, o Sistema permitiu o 
aumento da produtividade dos envolvidos no programa, uma vez que atividades 
como a extração de dados e geração de relatórios (por exemplo, devolutiva) 
passam a ser realizadas automaticamente. A segurança dos dados foi outro ganho 
obtido com o sistema, pois as informações são armazenadas em um banco de 
dados em vez da utilização de documentos e planilhas eletrônicas gravadas em 
pasta da rede local.

Por fim, o caráter inovador do Sistema Milênio está sendo utilizado como 
base para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para outros programas 
estratégicos e atividade-fim da instituição.
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Movimento 
Paraná Sem 
Corrupção

Eduardo Augusto Salomão Cambi¹

Este artigo tem por finalidade esclarecer os propósitos, o desenvolvimento e os resul-
tados do projeto estratégico Movimento Paraná Sem Corrupção, coordenado pelo Mi-
nistério Público do Estado do Paraná. Os altos índices de percepção da corrupção no 
Brasil, medidos pela Transparência Internacional, mostram que a corrupção é um fenômeno 
sistêmico que, além de desviar volumosos recursos públicos necessários à efetivação de 
direitos fundamentais sociais, prejudica a democracia. Ao Ministério Público incumbe a 
defesa do regime democrático (art. 127, CF), devendo promover a cidadania por inter-
médio da educação. O Movimento Paraná Sem Corrupção é um projeto institucional que, 
desde 2012, vem contribuindo com a formação cidadã de alunos, do ensino médio, das 
escolas públicas paranaenses e aproximando o Ministério Público da comunidade.
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O Brasil, conforme a ONG Trans-
parência Internacional, é um dos países 
mais corruptos do mundo. Estima-se 
que até 2,3% do PIB nacional é desviado 
todos os anos com a corrupção 
(CAMBI; GUARAGNI, 2014).

A corrupção atrasa o desenvolvi-
mento econômico e social. Restringe 
a vontade soberana do povo (CAMBI, 
2013) e apropria a coisa pública para 
a realização de interesses privados. Ela 
também gera promiscuidade entre o 
Poder Político e o Poder Econômico, 
concentra renda, ressalta privilégios 
e desigualdades, impede a universa-
lização de políticas públicas e a con-
cretização de direitos fundamentais, e 
destrói a cidadania, além de enfraque-
cer a democracia.

O Ministério Público tem o dever 
ético-jurídico de defender o patri-
mônio público. Além das tradicionais 
formas de atuação repressivas, deve 
agir, preventivamente, para a promoção 
do regime democrático e para a efe-
tivação da cidadania plena. Quanto 
melhor for a participação e o controle 
sociais, mais transparente e resolutiva 
será a atuação do Poder Público.

CORRUPÇÃO SISTÊMICA 
E EDUCAÇÃO PARA O 
EXERCÍCIO DA CIDADANIA

A corrupção no Brasil é sistêmica 
porque está enraizada na formação 
oligárquica do Estado patrimonialista. 
Para romper o conformismo histórico, 
o país precisa investir na construção 
de instituições e de culturas republi-
canas.

A débil identidade entre os eleitores 
e seus representantes políticos, a falta 
de transparência governamental e de 
acesso do cidadão à informação, o 
excesso de burocracia estatal e a baixa 
efetividade das políticas sociais afetam 

“ O Ministério Público 
tem o dever ético-jurídico 
de defender o patrimônio 
público. Além das 
tradicionais formas de 
atuação repressivas, deve 
agir, preventivamente, para 
a promoção do regime 
democrático e para a 
efetivação da cidadania 
plena. Quanto melhor for 
a participação e o controle 
sociais, mais transparente e 
resolutiva será a atuação do 
Poder Público.

a confiança das instituições e a legiti-
midade da ordem democrática.

É a legitimidade que permite que 
as autoridades públicas exerçam seus 
mandatos com autoridade, mínimo de 
coerção e eficiência (SCHWARTZ-
MAN, 2008). Em contrapartida, quando 
essa legitimidade não existe, a autori-
dade somente pode ser exercida pelo 
autoritarismo e pela violência, fazendo 
uso da corrupção para a cooptação 
de aliados e eleitores. Os regimes au-
toritários têm tendência ao abuso do 
poder ao buscarem cercear a liberdade 
de imprensa, a autonomia do Poder Ju-
diciário, a independência do Ministério 
Público e o funcionamento livre das 
oposições.

O combate à corrupção deve ser 
uma política de Estado, centrada na 
construção de sistemas de integridade 
que envolva a ampla participação da 
sociedade civil, tanto na criação de 
novos espaços cívicos de fiscalização 
quanto no aperfeiçoamento das 
instituições de controle e de 
representação.

Afinal, a corrupção surge como 
resultado realista das promessas não 
cumpridas pela democracia: a apatia 
dos cidadãos, a ausência de transpa-
rência da Administração Pública, a 
burocratização das decisões e a com-
plexidade da vida moderna tornam 
incertos os controles democráticos 
(GUIMARÃES, 2011).

O Brasil precisa enfrentar o 
paradoxo de ser a oitava maior 
economia do mundo, mas ainda 
possuir baixos índices de desenvol-
vimento humano. Justiça social não 
convive com impunidade. São os 
recursos públicos, pagos pelos contri-
buintes que, desviados pelos esquemas 
de corrupção, faltam para a ampliação 
dos investimentos em saúde, educação, 
segurança e infraestrutura. Além disso, 
a oportunidade da corrupção se trans-
forma em mais corrupção, quando há 
impunidade.  

A propósito, entre 2001 e 2011, 
a Federação das Indústrias de São 
Paulo (FIESP) estimou que foram 
desviados 720 bilhões de reais dos 
cofres públicos brasileiros (LOPES; 
NISTAL, 2011). No mesmo período, a 
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A corrupção é inversamente proporcional ao exercício 
da cidadania. Quanto maior é a cidadania, menor é a 
corrupção. Por isso, deve-se apostar no empoderamento do 
cidadão e no aperfeiçoamento dos controles sociais.

O Movimento Paraná Sem Corrupção surgiu, em maio 
de 2012, coordenado pelo Ministério Público do Paraná e 
vem conquistando a adesão de diversos parceiros da comu-
nidade escolar, da sociedade civil organizada, de empresá-
rios e de cidadãos paranaenses que não se conformam com 
a corrupção.

O Movimento foi idealizado com base na campanha “O 
que você tem a ver com a corrupção?”, lançada em 2007 
pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG) 
e pela Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (CONAMP). A campanha, que é nacional, tem como 
propósito o enfrentamento da corrupção no Brasil, por meio 
de duas estratégias: processar agentes públicos corruptos e 
promover a conscientização social para a reflexão acerca 
do tema, a fim de disseminar a cultura da honestidade. 
Após a implantação das ações dessa campanha, realizadas 
no Paraná, constatou-se a necessidade de fomentar uma 
articulação com características próprias, capaz de envolver 
toda sociedade paranaense no combate à corrupção. Assim, 
nasceu o Movimento Paraná Sem Corrupção, cujo objetivo 
é mobilizar a sociedade para assumir a participação social, 
por meio da educação para o exercício da cidadania, a 
fim de iniciar uma verdadeira mudança cultural 
capaz de reduzir a corrupção do dia a dia 
das pessoas.

O Movimento Paraná Sem Corrupção 
adotou metodologia bastante disse-
minada entre os movimentos sociais, 
mas que ainda não havia sido adotada 
de forma prática e sistematizada pelo 
Ministério Público do Paraná. Metodo-
logia esta que privilegia o diálogo e a 
construção coletiva de ações e iniciati-
vas na busca de objetivos comuns. Dessa 
forma, a maior parceria conquistada pelo 
Movimento foi com a sociedade paranaen-
se em seus diversos segmentos (industrial, 
comercial, esportivo, religioso, imprensa 
etc.).

A fim de promover essas mudanças 
culturais, o Movimento articulou suas ações 
pela via da educação, formal e informal, dentro 
das escolas e junto à comunidade. Assim, buscou 
movimentar os cidadãos de bem contra esse 

Controladoria Geral da União (CGU) fez auditorias em 15 
mil contratos da União com Estados, municípios e Orga-
nizações Não Governamentais (ONG), tendo encontrado 
irregularidades em 80% deles. Nesses contratos, a CGU 
flagrou desvios de sete bilhões de reais, sendo que a União 
conseguiu recuperar pouco mais de 500 milhões. Ainda, um 
exame dos processos por corrupção, realizado pela CGU, 
apontou que a probabilidade de um funcionário corrupto 
ser punido por corrupção é menor que 5% e a de cumprir 
pena de prisão, por esse delito, é quase zero.

Além disso, a pesquisa realizada pela FIESP afirma que o 
custo médio da corrupção no Brasil representa de 1,38% a 
2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), o que significa cerca 
de 41,5 bilhões a 69,1 bilhões de reais. Entre 1990 e 2008, o 
PIB per capta no Brasil foi de 7.954 dólares. Porém, caso o 
Brasil estivesse entre os países menos corruptos do mundo, 
esse valor poderia subir para até 9.184 dólares. Isso poderia 
resultar em um aumento de 15,5% no período, ou o equiva-
lente a 1,36% ao ano.

Com o dinheiro desviado pela corrupção, um desen-
volvimento extraordinário aconteceria no Brasil. A mesma 
pesquisa da FIESP exemplifica: a) na Educação – o número de 
matriculados na rede pública de Ensino Fundamental subiria 
de 34,5 milhões para 51 milhões de alunos, o que acarreta-
ria um aumento de 47%, pois mais de 16 milhões de jovens 
e crianças seriam incluídos; b) na Saúde – o número de 
leitos para internação nos hospitais públicos que atendem 
ao Sistema Único de Saúde poderia crescer 89%, permitin-
do que 327.012 leitos fossem construídos; c) na Habitação 
– 2.940.371 famílias poderiam ser atendidas, elevando as 
metas do PAC (de 3.960.000) em 74,3%; d) no Saneamento 
– o serviço poderia crescer 103,8% para acrescentar mais 
23.347.547 casas com esgotos, o que diminuiriam os riscos 
de saúde da população e a mortalidade infantil; e) na Infraes-
trutura – com o dinheiro desviado pela corrupção, poderiam 
ser construídos mais 13.230km de estradas de ferro, para o 
escoamento da produção, melhorando o sistema ferroviá-
rio em 525%, ou serem feitos 277 novos aeroportos, o que 
equivaleria a um crescimento de 1383%, ou mais 172 novos 
portos, incrementando o setor em 1537%.

“ A corrupção é inversamente 
proporcional ao exercício da cidadania. 
Quanto maior é a cidadania, menor é 
a corrupção. Por isso, deve-se apostar 
no empoderamento do cidadão e no 
aperfeiçoamento dos controles sociais.
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mal que todos querem combater, mas não sabem como. 
Tirar o cidadão da inércia e mostrar que toda iniciativa, 
por menor que pareça, seja na comunidade, no bairro, na 
escola, na cidade, ou, ainda, que seja uma postura individual, 
contribui para o fortalecimento da honestidade e, por con-
sequência, para o enfraquecimento do que é desonesto e 
corrompe a sociedade.

Em 2012 foram celebradas 393 parcerias estaduais e mu-
nicipais, entre as quais se destaca a firmada com a Secretaria 
de Estado da Educação. Os membros do MPPR realizaram 
718 ações, entre palestras nas escolas, explicando a impor-
tância do exercício da cidadania por meio do voto cons-
ciente, oficinas, concursos de redação e de jingles com o 
tema “combate à corrupção”, passeatas, audiências públicas, 
entrevistas a programas de rádio e de televisão, blitz edu-
cativas, distribuição de panfletos, apresentações culturais 
e manifestações públicas. Todas essas iniciativas tiveram o 
intuito de divulgar o “Movimento Paraná Sem Corrupção” 
e conscientizar a sociedade a respeito da importância do 
voto consciente e do combate à corrupção.

Foi construído um site (www.paranasemcorrupcao.org.
br) para agregar notícias, materiais de apoio e informações 
necessárias para o desenvolvimento do projeto. As Redes 

Sociais também foram ferramentas importan-
tes para a disseminação do Movimento. 

Por meio do Facebook, campanhas, 
ações e links para materiais de 

apoio foram divulgados para os 
parceiros do Movimento e para 
a população em geral.  

No ano de 2013 o tema 
central do Movimento Paraná 
Sem Corrupção foi “Cidadania: 
Direitos e Deveres”. Como 
se tratava de uma temática 
abrangente, foram elencados 
quatro eixos prioritários: rede de 

proteção, violência, transparência 
e protagonismo. Essa abordagem foi 

definida em conjunto pelos promotores 
de justiça e pelos educadores, que desenvol-

veram as atividades do Movimento em 2012. Em 
2013, 75.462 alunos do Ensino Médio da rede pública 

de ensino participaram de atividades desenvolvidas 
nas escolas, em 117 municípios do Paraná. Foram cele-
bradas 229 novas parcerias, realizadas 235 palestras e 
50 audiências públicas.

No início de 2014, foi realizada, nas principais cidades 
do Paraná, uma campanha de mídia voltada à população 
paranaense em geral denominada #Cidadaniaé Para Todos. 
Seu objetivo foi sensibilizar a população para relatar nas 
redes sociais as ações cotidianas que consideravam atos de 
cidadania e, portanto, descomplicar esse conceito e multi-
plicar boas práticas, como respeitar as vagas de idosos e 
de pessoas portadoras de deficiência, separar resíduos 
sólidos e incentivar a não violência nos estádios de futebol. 
Foram espalhados, pelo município de Curitiba, 414 mobi-
liários urbanos, 150 busdoors e outros 10 painéis de rua. 
Outros vinte destes painéis foram distribuídos em cidades 
populosas do Estado (Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do 
Iguaçu e Guarapuava). Milhares de pessoas escreveram e 
compartilharam pelas redes sociais mensagens com #Cida-
daniaé, dando a sua contribuição para a campanha.

Em 2014, o Movimento Paraná Sem Corrupção realiza a 
Campanha Geração Atitude – A mudança começa em você 
com a finalidade de intensificar a formação cidadã dos es-
tudantes paranaenses do Ensino Médio da rede estadual de 
educação. A campanha conta com a parceria da Secretaria de 
Estado da Educação e da Assembleia Legislativa do Estado 
do Paraná e foi desmembrada em três etapas: geração na 
escola, caravana da cidadania e gincana da cidadania.

Na Geração na Escola, foi elaborado um Guia do 
Cidadão , publicação de 54 páginas que, em linguagem direta 
e acessível, contém informações acerca das funções e das 
formas de acesso ao Ministério Público e a cada um dos Três 
Poderes, o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro e 
das instâncias de participação social, entre outros temas. 
Aos professores da rede pública de ensino, coube trabalhar 
o conteúdo do Guia do Cidadão em sala de aula. Para isso, 
a Secretaria de Estado da Educação elaborou sugestões de 
planos de aula para as disciplinas de biologia, sociologia, 
história e português. 

“ É preciso repensar a atuação 
extrajudicial do Ministério Público, 
aprimorando as atividades que tornem a 
instituição reconhecida, pela população 
brasileira, como legítima defensora da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, 
para a construção de uma sociedade mais 
livre, igualitária, justa e solidária.
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A Caravana da Cidadania, por sua 
vez, foi inspirada no projeto Parlamen-
to Jovem da Câmara dos Deputados.
Trata-se de um concurso cultural 
voltado a premiar ideias, em forma de 
Projetos de Lei, para mudar o Paraná. 
As melhores iniciativas, em cada um 
dos 32 Núcleos Regionais de Educação, 
receberão uma viagem para a Capital 
do Estado a fim de visitar os pontos 
turísticos e conhecer a sede do Mi-
nistério Público e dos Três Poderes. 
O objetivo da Caravana da Cidadania 
é que os estudantes conheçam os re-
presentantes dos órgãos públicos e as 
lideranças políticas do Estado.

Por último, a Gincana da Cidadania 
é um programa televisivo, desenvol-
vido em parceria com a TV Sinal, da 
Assembleia Legislativa do Paraná. Foi 
gravado em vinte cidades do Estado 
em forma de gincana entre escolas, 
com perguntas e respostas a respeito 
do Guia do Cidadão e de conhecimen-
tos gerais. A Gincana da Cidadania foi 
desenvolvida para incentivar o estudo 
e a consulta ao Guia do Cidadão, disse-
minando melhor seu conteúdo entre 
os jovens.

Para buscar a participação do maior 
número de membros do Ministério 
Público do Paraná, a Procuradoria-
Geral de Justiça e a Corregedoria-
Geral do Ministério Público se 
uniram para editar o Ato Conjunto nº 
03/2012. Essa norma visou disciplinar 
a documentação das atividades 
desenvolvidas, criar critérios para 
avaliar os resultados e premiar as ações 

1 Promotor de Justiça no Paraná. Coordenador do Grupo de Trabalho de Combate à Corrupção, Transparência e Controle Social da Comissão 
de Direitos Fundamentais do CNMP. Pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Pavia. Doutor e mestre pela UFPR. Professor da Universi-
dade Estadual do Norte do Paraná e da Universidade Paranaense.

2 Disponível em: < www.mppr.mp.br/arquivos/File/imprensa/GeracaoAtitude/Guia_do_Cidadao_finalMPPR.pdf >

3 Disponível em: <  www.mppr.mp.br/arquivos/File/Geracao_atitude/Sugestoes_de_planos_de_aula.pdf >

4 Disponível em: <  www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/parlamentojovem >

5 Disponível em: <  www.mppr.mp.br/arquivos/File/Geracao_atitude/Carga_horariaApresentacaoCEAF.pdf >

Cabe ao Ministério Público brasi-
leiro assumir a sua responsabilidade 
ético-social e política na formação do 
cidadão, para que se possam obter 
melhores resultados na defesa do pa-
trimônio público, na efetividade dos 
direitos fundamentais e na promoção 
da justiça.

Com efeito, é preciso repensar a 
atuação extrajudicial do Ministério 
Público, aprimorando as atividades 
que tornem a instituição reconhe-
cida pela população brasileira como 
legítima defensora da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interes-
ses sociais e individuais indisponíveis, 
para a construção de uma sociedade 
mais livre, igualitária, justa e solidária.
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desenvolvidas. A participação dos 
membros da instituição no Movimento 
Paraná Sem Corrupção possibilita, 
pela análise dos resultados obtidos, a 
comunicação à Corregedoria-Geral 
do MP para fins de anotação em 
ficha funcional. Além disso, com o 
intuito de incentivar a existência de 
membros do Ministério Público mais 
proativos e próximos da comunidade, 
os promotores de justiça em estágio 
probatório que participam do projeto 
podem converter o tempo dedicado 
às atividades em horas-aula do Curso 
de Preparação e Aperfeiçoamento.

CONCLUSÃO
O fundamento da democracia é 

a educação do povo (ALVES, 2010). 
O que faz as pessoas pensarem é a 
educação. Logo, sem educação pública 
de qualidade não há igualdade nem 
democracia. Tampouco é possível 
combater a corrupção, compreendi-
da seja na escolha de políticos mais 
honestos para governar seja na cons-
trução, a longo prazo, de uma cultura 
individual pautada em princípios éticos.

Portanto, não basta reprimir a 
corrupção, é preciso educar para o 
exercício da cidadania. Construir, pela 
educação, cidadãos responsáveis por 
condutas éticas e sociais é indispensá-
vel para promover os valores positivos, 
tornar as pessoas menos egoístas, mais 
integradas e participantes do processo 
político-democrático; enfim, verdadei-
ras coautoras da construção de um 
país melhor e mais justo para todos.
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Compras compartilhadas sustentáveis: 
construindo um novo paradigma

Renato Cader da Silva¹

O presente artigo aborda o tema “compras compartilhadas sustentáveis” como instrumento 
econômico capaz de estimular padrões de consumo que incluam critérios ambientais, sociais e 
econômicos na aquisição de bens e serviços na administração pública. A aplicação do conceito 
de sustentabilidade nas compras públicas é um desafio, na medida em que se devem conciliar 
as dimensões econômica, ambiental e social nas licitações. A análise de como o tema “compras 
compartilhadas sustentáveis” ingressa no âmbito da gestão pública é realizada com base em ex-
periências já existentes bem como do avanço no arcabouço jurídico. São diversos os desafios e 
as propostas que podem auxiliar na consolidação das compras públicas sustentáveis como prática 
dominante. Fazer planejamento adequado das compras, criar editais padrões, determinar critérios 
de sustentabilidade mais sistêmicos nos Editais, disseminar o conhecimento e as experiências 
adquiridas, desburocratizar/otimizar os processos das contratações compartilhadas sustentáveis, 
melhorar de forma continuada as especificações/padronizações.
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O poder público tem papel fundamental em promover 
políticas e iniciativas que contribuam para a produção e o 
consumo sustentável no país, e uma das formas é utilizar seu 
poder de compra por meio da aquisição de bens e serviços 
que incluam critérios de sustentabilidade. Essa perspectiva 
traz à tona a necessidade da aplicação do conceito de sus-
tentabilidade nas compras públicas. 

Atualmente, fala-se muito em economia verde, economia 
de baixo carbono, e surgem constantemente novas termi-
nologias com objetivo de sensibilizar tomadores de decisão 
a promoverem o tão almejado desenvolvimento sustentável. 

A comunidade científica receia que essa onda da sus-
tentabilidade e de seus diversos conceitos correlatos seja 
propulsora de novos rótulos nos projetos governamentais 
e não propriamente a melhoria de seus conteúdos, gerando 
impactos pouco significativos na economia, com pequenos 
acréscimos de alguns setores verdes que estão atualmen-
te na moda, como moinhos eólicos, resorts ecoturísticos, 
pontos de reciclagem de lixo, hortas orgânicas etc. Não des-
merecendo o estímulo a esses novos setores, as políticas 
de produção e consumo sustentáveis não devem ter esse 
enfoque reducionista.

A abordagem da questão no Brasil não pode se res-
tringir à necessidade de estabelecer uma nova dinâmica 
no comércio e na economia, nem a um novo paradigma de 
consumo considerando as mudanças de perfil da nova classe 
média. É necessário tratar em conjunto com a distribuição 
de renda e a erradicação da pobreza. Todo mundo proclama 
que a matriz produtiva deve ser sustentável, mas grande 
parte dos impactos ambientais que se vivencia hoje tem 
origem em um modelo que prioriza aspectos estritamente 
econômicos e imediatistas. É necessário que o Estado seja 
indutor de um novo paradigma de desenvolvimento, com 
a nova visão de que a vantajosidade não deve ser apenas 
econômica mas também ambiental e social, respeitando as 
diferenças regionais e locais desse imenso país.

O Brasil ainda carece de grandes avanços nas contrata-
ções sustentáveis. O padrão de consumo do país ainda é 

insustentável e o mercado de bens e serviços sustentáveis, 
incipiente. Por outro lado, cerca de 15% a 20% do nosso PIB 
é oriundo de compras públicas. A despeito do avanço no 
arcabouço jurídico orientado para as contratações susten-
táveis no Brasil existente nos últimos anos, é notável a ne-
cessidade de mudança de cultura, valores, comportamentos 
arraigados nas organizações públicas, ainda incompatíveis 
com o novo paradigma que se pretende construir.

É fundamental que as instituições públicas tenham uma 
visão integrada e, sobretudo, atuem com essa perspectiva, 
perseguindo os objetivos de compras com mais qualidade 
e, ao mesmo tempo, otimizando o uso de seus recursos 
humanos, logísticos, orçamentários e de tecnologia da infor-
mação. Um caminho a seguir é o das contratações públicas 
sustentáveis.

Compra compartilhada sustentável é a aquisição conjunta 
de bens e serviços que geram menos impacto ambiental, 
mais justiça social e eficiência econômica, com ganho 
de escala, realizada por organizações públicas 
de diferentes setores ou entre unidades 
de uma mesma organização pública, 
visando a fomentar a produção e o 
consumo sustentável no país.

O desenvolvimento susten-
tável, conceito já endossado 
pela ONU, desde 1987, no 
Relatório Nosso Futuro Comum, 
é “aquele que atende às necessi-
dades do presente sem comprome-
ter as possibilidades de as gerações futuras 
atenderem suas próprias necessidades”. O 
Relatório define sustentabilidade como “um 
princípio de uma sociedade que mantém as carac-
terísticas necessárias para um sistema social justo, am-
bientalmente equilibrado e economicamente próspero por 
um período de tempo longo e indefinido”.

A aplicação do conceito de sustentabilidade ficou, ao 
longo do tempo, reduzida ao chamado “tripé”, por repre-
sentar o equilíbrio entre as dimensões social, econômica e 
ambiental do desenvolvimento. O conceito tem sido cada 
vem mais disseminado na sociedade, porém, ainda há bu-
rocratas, tomadores de decisão, políticos, formadores de 
opinião, entre outros atores, utilizando ou interpretando o 
conceito de forma equivocada, com uma visão reducionista 
ambiental. Ao mesmo tempo, reduzir o conceito ao tripé faz 
com que passe despercebida a dimensão político-institucio-
nal, que merece ser destacada.

“ A aplicação do conceito de 
sustentabilidade nas compras públicas 
é um desafio, na medida em que se 
devem conciliar as dimensões econômica, 
ambiental e social nas licitações.
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O PROJETO 
O projeto veio desmistificar a ideia de que produtos sus-

tentáveis são necessariamente mais caros que os convencio-
nais. A experiência bem-sucedida ganhou perenidade com a 
segunda compra compartilhada, gerenciada pela FIOCRUZ. 
Na segunda compra já entraram novos órgãos e entidades, 
como IBGE, INMETRO, ANCINE, DATAPREV, Ministério da 

Fazenda, entre outros. O número de itens 
desertos reduziu e a economia foi de cerca de 
43,59%. A terceira compra compartilhada, ge-

renciada pela Marinha, ainda em fase 
de conclusão, já demonstra grande 
possibilidade de maior redução 
de itens fracassados. O montante 
estimado da compra é de R$ 
32.280.527,64 e a perspectiva é que 
se tenha uma economia em torno 
de 50%, segundo dados pesquisados 
no Comprasnet. Órgãos públicos 
de grande relevância institucional 
e capilaridade já estão adotando as 
compras compartilhadas sustentá-

veis, como é o caso do Ministério Público 
Federal.

As políticas públicas, os programas, os projetos e as 
ações de Estado são pautados por atores, com motivações e 
interesses diversos e muitas vezes conflituosos. Tais interesses 

estão engendrados num campo de forças que influi 
no processo decisório das organizações 

públicas. Nesse sentido, torna-se 
uma tarefa hercúlea aplicar o 
conceito de sustentabilidade 
nas organizações públicas, 

notadamente nas contratações. 
Logo, entende-se que a dimensão 

político-institucional deve ser o pano de 
fundo do chamado tripé da sustentabilidade. O 

desafio reside na dificuldade de cobrar tais critérios e 
comprová-los durante o certame. As cobranças dos órgãos 
jurídicos, como a Advocacia-Geral da União (AGU), e dos 
órgãos de controle, como o Tribunal de contas da União 
(TCU), têm sido cada vez mais evidentes. A exigência 
de critérios de sustentabilidade não ficam reduzidas às 
especificações dos bens que serão adquiridos mas também 
nas cobranças exigidas no instrumento convocatório, 
comumente chamado de Edital de Licitação.

O Acórdão nº 1752/2011 do TCU sinaliza claramente o 
que é esperado do papel do gestor no que toca às contrata-
ções com critérios de sustentabilidade, a saber:

O consumo mais responsável é condição 
indispensável para uma economia de baixo 
carbono, baseada na sustentabilidade, e o 
Estado tem o papel fundamental no fomento 
de um padrão de consumo mais racional, im-
pulsionando o mercado e a sociedade a refletir 
e adotar novos hábitos e valores.

A finalidade da Administração Pública é por 
em prática as políticas públicas e programas 
de governo. Para isso, é preciso gastar, mas 
deve fazê-lo de forma eficiente e sustentá-
vel, com zelo e austeridade, a fim de atender 
às necessidades da sociedade sem deixar de 
preservar o meio ambiente. Gerir bem os 
recursos financeiros e naturais é obrigação de 
todo e qualquer agente público. (Acórdão nº 
1752/2011)

 A aplicação do conceito de sustentabilidade nos editais 
de licitação encontra respaldo na Constituição Federal. Ela 
estabelece como “princípio da ordem econômica a busca 
pela defesa do meio ambiente, inclusive, mediante tratamen-
to diferenciado conforme o impacto ambiental de produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” 
(art. 170).  Afirma também que “todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 
225) e aponta o Princípio da Eficiência (art. 37) como um 
dos norteadores desse preceito. Na construção de um 
novo paradigma de compras, é imprescindível entender o 
princípio da eficiência não apenas como econômica mas 
também como a eficiência ambiental.

 Auxiliam nesse entendimento a Declaração da Confe-
rência da Rio 92, que indica que “para alcançar o desenvolvi-
mento sustentável, uma qualidade de vida superior a todos 
os povos, as nações deveriam reduzir e eliminar os padrões 
de consumo insustentáveis”, e a Agenda 21, que dedica um 
capítulo específico para as mudanças de consumo e ressalta 
que “para alcançar um desenvolvimento sustentável serão 
necessárias tanto a eficiência nos processos de produção 
como mudanças nos padrões de consumo.”
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Igualmente caminham nesse sentido as Diretrizes para a Proteção ao Consu-
midor das Nações Unidas que asseguram que “a responsabilidade pelo consumo 
sustentável deve ser repartida entre todos os membros e organizações da 
sociedade, incluídos os consumidores informados, governos, empresas... que 
desempenham funções particularmente importantes” (Resolução nº 39/248, de 
1985). Também no âmbito internacional, a Convenção da Diversidade Biológica 
recomenda os Estados Nacionais a realizarem compras públicas sustentáveis. 
Ressalte-se que a Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece como 
sanção para infratores de normas brasileiras ambientais a impossibilidade de 
contratar com a administração pública por até 3 anos. (art. 72, §8, V).

Possuem grande relevância nesse tema a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional 
de Resíduos Sólidos), estimulando a adoção de padrões sustentáveis de produção 
e consumo de bens e serviços (art. 7, III) e a IN nº 01/2010, definindo critérios de 
sustentabilidade ambiental para obras públicas, bens e serviços.

Outro importante avanço na concepção da sustentabilidade na legislação bra-
sileira na área de compras públicas ocorreu com a publicação da Lei nº 12.349, 
de 15 de dezembro de 2010, que altera a Lei nº 8.666/1993 em seu art. 3º e 
inclui a expressão “desenvolvimento nacional sustentável”: “A licitação destina-
-se a garantir a observância (...), a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”. Isso, de 
certa forma, revela que a conscientização ambiental está crescendo nos gestores 
públicos. Talvez seja o reflexo do aumento da consciência ambiental da sociedade 
nos últimos anos.

No caso da aquisição de bens comuns, assim definidos na forma do art. 1º, 
parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002, é imperativo que a licitação seja proces-
sada sob a modalidade de pregão, na forma eletrônica. A adoção do sistema de 
registro de preços se justifica pela impossibilidade de prever o quantitativo exato 

a ser consumido no período pretendi-
do, em consonância com o art. 3º, IV, 
do Decreto nº 7.892. Ademais, a par-
ticipação de várias unidades em uma 
compra compartilhada reforçam a ne-
cessidade de adoção dessa metologia, 
com base no art. 3º, III, da supracitada 
norma. Serão observadas as aplicações 
das Leis Complementares nº 123/2006 
e nº 147/2014, notadamente no que diz 
respeito à valorização das Microem-
presas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), bem como as empresas 
do nível local.

A inclusão de critérios de susten-
tabilidade nas especificações dos itens 
e nas exigências a serem cobradas dos 
fornecedores está consubstanciada 
nos diplomas legais elencados abaixo 
e nos compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado brasileiro. 
No nível nacional, pode se utilizar a 
seguinte fundamentação jurídica:

1. O disposto no art. 170, VI, da 
Constituição Federal, que estabelece 
como princípio da ordem econômica 
a defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos 
produtos e de seus processos de ela-
boração e prestação;

2. A diretriz prevista no art. 225 
da Constituição da República, que 

“ A comunicação entre 
as unidades e Órgão 
gerenciador bem como 
entre as áreas de compras, 
almoxarifado e as comissões 
ambientais é fator chave de 
sucesso para as compras 
compartilhadas.
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preconiza que todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações;

3. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 
acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo 
traduz-se na preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no 
país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana;

4. A Lei nº 12.349/2010, que incluiu como finalidade da 
licitação a promoção do desenvolvimento nacional susten-
tável. Esse normativo definiu como não comprometedores 
ou não restritivos à competitividade nas licitações vários 
dispositivos incluídos no art. 3º da Lei nº 8666/93 (§§5º a 
12), muitos voltados à proteção da indústria e produção 
locais.

5. A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que 
instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima 
(PNMC), que tem como uma de suas diretrizes o estímulo 
e o apoio à manutenção e à promoção de padrões susten-
táveis de produção e consumo (art. 5º, XIII), e como um 
de seus instrumentos a adoção de critérios de preferência 
nas licitações e concorrências públicas para as propostas 
que propiciem maior economia de energia, água e outros 
recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito 
estufa e de resíduos (art. 6º, XII);

6. A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), cujo art. 7º, 
XI, destaca como um dos objetivos a prioridade nas aqui-
sições e contratações governamentais de produtos recicla-
dos e recicláveis, assim como de bens, serviços e obras que 
considerem critérios compatíveis com padrões de consumo 
social e ambientalmente sustentáveis;

7. O Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regu-
lamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93, estabelecendo critérios, 
práticas e diretrizes gerais de sustentabilidade nas contrata-
ções realizadas pela administração pública federal;

8. A Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/
MPOG), a qual prevê expressamente que as especificações 
técnicas para aquisições de bens e contratações de obras e 
serviços deverão conter critérios ambientais nos processos 
de extração, fabricação, utilização e descarte de matérias-
-primas, sem frustrar o caráter competitivo do certame;

9. A Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 
2012, da SLTI/MPOG, que estabelece regras para elaboração 
dos Planos de Gestão de Logística Sustentável, incitando as 
práticas de contratações sustentáveis, conforme disposto 
no art. 11, VI,  e o Anexo II da referida norma.

No nível internacional, saliente-se que, recentemente, o 
Brasil trabalhou no sentido de que o debate na Conferência 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável – 
Rio+20 – girasse em torno de um compromisso global pela 
sustentabilidade, pela inclusão e pela erradicação da pobreza 
extrema no mundo. Tais propostas integraram o documento 

com os objetivos que o governo bra-
sileiro definiu para compor a pauta do 
encontro. Nesse sentido, o documento 
oficial com a posição do Brasil enca-
minhado à ONU enfatiza o papel do 
Estado como indutor e regulador do 
desenvolvimento sustentável: é funda-
mental que o Estado retome seu papel 
de indutor e regulador do desenvol-
vimento, favorecendo a adoção de 
práticas econômicas e processos pro-
dutivos inovadores, calcados no uso 
racional e na proteção dos recursos 
naturais e na incorporação de pessoas 
excluídas à economia, por meio do 
acesso ao emprego, ao trabalho 
decente e à renda. Por meio de instru-
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mentos econômicos e políticas públicas, o Estado deve remover barreiras e criar 
incentivos positivos, que facilitem a adesão do setor produtivo a padrões mais 
sustentáveis sob as óticas econômica, ambiental e social (...). O Estado pode ainda 
influenciar significativamente a adoção de modelos mais sustentáveis pela forma 
como aufere e aplica a receita. Os instrumentos de política fiscal, associados à 
valoração de serviços ambientais, desempenham, nesse sentido, papel central no 
repertório de políticas do Estado, por meio dos quais podem ser estabelecidos 
estímulos positivos para a adoção de padrões mais sustentáveis em toda a cadeia 
produtiva (...). As compras públicas e investimentos também podem desempenhar 
papel nesse contexto.

A APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Um dos maiores desafios para os gestores é como sair do plano teórico-con-

ceitual para o nível prático. É no ambiente prático em que as maiores dificuldades 
são encontradas e em que se deve-se fazer compras sustentáveis sem ferir a 
saúde da competitividade do mercado, que ainda é incipiente, imerso no seio de 
uma matriz produtiva ainda muito insustentável.

A representação gráfica abaixo define como essas dimensões devem interagir 
e quais os elementos que podem estar contemplados em cada uma delas:

Na Figura 1, os elementos existentes em cada círculo sinalizam aos gestores públicos o que 
deve ser cobrado nos editais de aquisição de bens e serviços. São os chamados “critérios de sus-
tentabilidade”. 

Tem-se observado que alguns editais de licitação focam na dimensão 
econômica, outros na social e ambiental. O desafio reside, grande parte, em es-
tabelecer a harmonia entre os diferentes elementos cobrados nessas diferentes 
dimensões. Inclusive, muitas cobranças já não são mais voluntárias e inovadoras, 

Político Institucional

Ganhos de escala
Racionalidade processual

Participação e Transparência
Celeridade na contratação

Valorização ME/EPP
Fomento à inovação
Externalizar custos

Qualidade e padronização dos produtos
Valorização empresa / mão-de-obra locais

valores culturais
Condição de trabalho análoga 

escravo/infantil Segurança e medicina do 
trabalho

Acessibilidade
Gênero e Raça

Bens reciclados, recicláveis, atóxicos, 
biodegrádaveis, 

Certicações
Destinações adequada de resíduos 

Uso de tecnologias adequadas
Controle poluição de água e ar

Uso de matéria-prima adequada
Eciência enfática

Ciclo de vida (cradle to cradle)

Ambiental

Econômico Social

mas já são obrigatórias no ambiente 
normativo. Um bom exemplo é a 
cobrança da declaração relacionada 
ao trabalho infantil., a qual encontra-
-se em processo de evolução para 
“Certidão Negativa de Utilização Ilegal 
do Trabalho da Criança e do Adoles-
cente”, prevista no Projeto de Lei nº 
5829/13, em tramitação no Congresso 
Nacional. Abaixo, encontram-se alguns 
exemplos de exigências cobradas que 
não restringem a competitividade do 
certame:

1. Que os bens sejam constituí-
dos, todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico e biodegradável, 
conforme ABNT NBR 15448-1 e 
15448-2;

2. Que sejam observados os requi-
sitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (INMETRO) como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus 
similares;

3. Que os bens devam ser pre-
ferencialmente acondicionados em 
embalagem individual adequada com 
o menor volume possível e que utilize 
materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento;

4. Que os bens não contenham 
substâncias perigosas em concen-
tração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bi-
fenil-polibromados (PBBs) e éteres di-
fenil-polibromados (PBDEs).

A comprovação desses itens 
poderá ser feita mediante apresenta-
ção de certificação emitida por ins-
tituição pública oficial ou instituição 
acreditada, ou por qualquer outro 
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meio de prova que ateste que o bem 
fornecido cumpre as exigências do 
edital. Selecionada a proposta, antes 
da assinatura do contrato, em caso de 
inexistência de certificação que ateste 
a adequação, a instituição pública 
poderá realizar diligências bem como 
a Análise do Ciclo de Vida do produto 
correspondente ao item selecionado 
para verificar a adequação do produto 
às exigências do edital.

Impende observar que, no certame, 
a licitante deverá atestar, também, que 
atende às exigências legais com refe-
rência à legislação municipal, estadual 
e federal que regulamenta os aspectos 
relativos a:

1. Destinação adequada de resíduos;

2. Uso e consumo de produtos ou 
subprodutos florestais;

3. Controle da poluição das águas;

4. Controle da poluição do ar;

5. Uso de Tecnologias adequadas; 

6. Uso de matéria-prima adequada;

7. Licenças ambientais e autoriza-
ções específicas.

Para os itens relacionados na lista 
dos produtos, cuja atividade de fabri-
cação ou industrialização é enquadra-
da no Anexo II da Instrução Normativa 
IBAMA nº 31, de 3/12/2009, é funda-
mental que seja admitida a oferta de 
produto cujo fabricante esteja re-
gularmente registrado no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Poten-
cialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, instituído 
pelo art. 17, II, da Lei nº 6.938/1981. A 
exigência do Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA é uma espécie de nada 
consta da empresa no que tange aos 
impactos ambientais. As condições de 
trabalho da mão de obra nas empresas 
contratadas devem atender às normas 
regulamentadoras expedidas pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego – MTE, 

quanto à Segurança e Medicina do Trabalho. É salutar exigir nos editais de licitação, 
também, questões relacionadas à acessibilidade, raça e gênero. 

METODOLOGIA DA COMPRA COMPARTILHADA
A metodologia da compra compartilhada sustentável varia de acordo com a 

aquisição, que apresenta características diferenciadas, como é o caso de obras e 
diversas categorias de bens e serviços.  A aquisição compartilhada potencializa a 
eficiência econômica com ganho de escala e, ao mesmo tempo, levando em con-
sideração aspectos sociais/trabalhistas e ambientais.

A figura abaixo apresenta as principais etapas do processo da compra com-
partilhada que podem ser utilizadas nos processos de contratação:

1
Elaboração do 
documento de 

Referência

2
Coleta de dados 

das unidades 
(Quantidades/ 
especicações)

3
Pesquisas de 

Mercado

4
Elaboração do 

TR/Edital

5
Análise Jurídica

6
Intenção de 
Registro de 
Preço (IRP

7
Sessão Pública

8
Recebimento/An

álise das 
Amostras 

(diligências)

9
Homologação

10
Assinatura da 

Ata

11
Consumo

12
Pós-Consumo

Figura 2: Principais passos da compra compartilhada 

A elaboração do Documento de Referência contempla a fundamentação 
técnica e jurídica para a realização da compra compartilhada. É uma forma de fun-
damentar a motivação do ato e instruir melhor o processo, apontando as pers-
pectivas da vantajosidade econômica, social e ambiental. Nele, já se encontram a 
lista de itens com suas respectivas especificações e os critérios de sustentabili-
dade. O Documento de Referência é o ponto de inflexão para a elaboração do 
Edital.

É recomendável que o gestor, ao elaborar um edital, tenha o conhecimen-
to do mercado para não incorrer no risco de desertificar a licitação pelo fato 
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de incluir especificações e exigências 
incompatíveis com a capacidade de 
oferta do mercado. É importante que 
seja feito benchmarking com órgãos 
públicos que já fazem editais com 
objetos similares.  O Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, por 
exemplo, tem uma boa visão sistêmica 
das experiências nacionais e pode ser 
uma rica fonte de consulta. 

A compra de material de expedien-
te (escritório) é um bom exemplo para 
a questão do risco de o pregão ser fi-
nalizado com itens desertos, deixando 
as unidades com falta do produto. 
Quando não for possível incluir espe-
cificações/critérios de sus-
tentabilidade em todos os 
itens, tendo em vista que o 
mercado ainda é incipiente, 
sugere-se que sejam feitas 
as compras de grupos sus-
tentáveis e convencionais, 
gerando para o mesmo 
produto dois itens: um con-
vencional e um sustentável. 
Mesmo sendo deserto o 
item sustentável, a proba-
bilidade de dar deserto no 
item convencional é geral-
mente menor, reduzindo os 
riscos da falta do insumo na 
Administração.

Alguns itens, como 
papel, podem ser incluídos apenas nos 
grupos sustentáveis, com tipologias 
diferenciadas (reciclado, com FSC ou 
CERFLOR ou reciclado branco), tendo 
em vista que o mercado de papel com 
critérios de sustentabilidade é mais 
consolidado que o de outros itens. 
A escolha do melhor papel tem sido 
polêmica na Administração Pública e 
na maioria das vezes é mencionada nos 
fóruns e debates a respeito do tema. 
De fato, há carência de estudos mais 
aprofundados que possam auxiliar os 
tomadores de decisão, os gestores 

públicos, os políticos e os burocratas 
na escolha do melhor papel. O papel 
certificado é uma comprovação para o 
gestor de que há princípios e critérios 
que apelam para a conservação e uso 
sustentável da biodiversidade e para 
o desenvolvimento das comunidades 
locais, além de utilizar pasta de papel 
isenta de cloro em suas operações de 
produção. No caso do CERFLOR, ge-
renciado pelo INMETRO, devem ser 
observados os critérios de rastrea-
bilidade e da origem dos insumos de 
madeira, baseado em fontes de manejo 
sustentável, em conformidade com a 
norma ABNT NBR 14790:2011. Por 
sua vez, no caso do FSC, poderá ser 

utilizado o padrão FSC-STD-40004 
V2-1. A comprovação da conformi-
dade poderá ser feita por meio de 
Certificado de Cadeia de Custódia 
e/ou Selo de Cadeia de Custódia do 
FSC ou CERFLOR. O objetivo global 
da cadeia de custódia é oferecer aos 
clientes dos produtos de base florestal 
informações precisas e comprováveis 
acerca do conteúdo do material.

No caso do papel reciclado, poderá 
ser observada a conformidade com a 
norma ABNT NBR 15755:2009. Esse 

tipo é escolhido por apresentar razões 
técnicas que vão ao encontro da pers-
pectiva da sustentabilidade e também 
pelo fato de haver um arcabouço 
jurídico substancial no Brasil que 
recomenda o uso de reciclado. O papel 
reciclado não necessita de um novo 
plantio ou derrubada de árvore, além 
de gerar empregos por meio de coo-
perativas de recicladores. De acordo 
com o pesquisador da EMBRAPA, 
José Maria Ferraz, cerca de 50kg de 
papel reciclado evitam o corte de 
uma árvore, e, portanto, a necessidade 
de uma nova área para plantio. Além 
disso, o consumo de água no processo 
de reciclagem é cerca de 50% menor. 

Ressalte-se também que o 
Brasil ainda não alcançou 
sua meta na eliminação dos 
“lixões”, imposta por decor-
rência da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos.

No tocante ao preço, 
recomenda-se que não seja 
realizada uma análise redu-
cionista, ou seja, apenas do 
preço. Aplicar o conceito de 
sustentabilidade nas con-
tratações significa conciliar 
as variáveis econômicas, 
ambientais e sociais de 
todo o processo. Inclusive, 
o Princípio da Eficiência 
deve ser aplicado com um 

enfoque mais abrangente, levando 
em consideração também a eficiência 
ambiental, por exemplo.

É natural que as instituições 
tenham culturas, processos decisórios 
e ritmos de contratação diferencia-
dos. Recomenda-se que nas compras 
compartilhadas as unidades continuem 
fazendo seus planejamentos para que 
não faltem produtos em suas pratelei-
ras. Por outro lado, é saudável que as 
organizações participem de compras 
compartilhadas, mesmo que ainda 

“ A interdisciplinaridade e 

transversalidade das ações voltadas à 

consolidação do poder público como 

um consumidor consciente constituem 

um rico campo de pesquisa àqueles que 

se aventurarem por tal caminho, e ao 

mesmo tempo, um caminho de muitas 

conquistas para os gestores que querem 

fazer a diferença e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável no Brasil. 
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tenham seus contratos ou atas vigentes. Caso o resultado 
da compra compartilhada comprove a vantajosidade para a 
Administração, sugere-se que seja utilizada a nova Ata.  

Nas compras compartilhadas, os órgãos participantes, 
caso manifestem interesse, poderão receber as amostras 
com vista à análise. Empenho, liquidação, pagamento, rece-
bimento e demais registros decorrentes da aceitação serão 
efetuados pela própria unidade participante. O exame e a 
aprovação das minutas do instrumento convocatório e do 
contrato serão efetuados exclusivamente pela assesso-
ria jurídica do Órgão gerenciador, conforme disposto no 
Decreto nº 8250/14. Tal dispositivo, publicado recentemen-
te, foi um avanço no marco regulatório, uma vez que não 
é mais necessário o parecer da jurídica de cada Órgão/
unidade participante.

A comunicação entre as unidades e o Órgão gerencia-
dor, bem como entre as áreas de compras, almoxarifado e 
as comissões ambientais é fator-chave de sucesso para as 
compras compartilhadas.

CONCLUSÃO
O contexto apresentado evidencia os enormes passos 

e caminhos percorridos por gestores públicos, formulado-
res de política e tomadores de decisão. É notável que o 
estágio normativo atual já abre as possibilidades para que o 
administrador público embase as suas tomadas de decisão 
na busca pela sustentabilidade, havendo quem interprete, 
inclusive, que se trata de obrigação legal, opinião com a qual 
concordamos. 

Mais do que isso, percebeu-se que, diante da inércia de 
alguns administradores em implementar os novos preceitos 
normativos que buscam viabilizar as práticas sustentáveis na 
administração pública, o Tribunal de Contas da União, Órgão 
de controle externo do governo federal, acabou por assumir 
a proatividade na indução e definição de novas políticas 
públicas, por meio de suas recomendações, auditorias e 
decisões. Há, de fato, diversas iniciativas recentes, casos de 
sucesso e ações estruturantes que contribuem para que a 
administração pública tenha condições de ampliar a fatia 
das compras públicas sustentáveis em relação ao total das 
compras públicas. 

São diversos os desafios e as propostas que podem 
auxiliar na consolidação das compras públicas sustentáveis 
como prática dominante, desafios e, principalmente, aqueles 
ligados à gestão das instituições públicas. Há lacunas na nor-
matização relacionada às compras compartilhadas que ainda 
geram insegurança nos gestores na hora de realizar uma 
licitação.

 Fazer planejamento adequado das compras, criar editais 
padrões, determinar critérios de sustentabilidade mais sis-
têmicos nos editais, disseminar o conhecimento e as expe-
riências adquiridas, desburocratizar e otimizar os processos 
das contratações compartilhadas sustentáveis, melhorar de 
forma continuada as especificações e a padronização dos 
bens e serviços, conhecer melhor o mercado, realizar a 
Avaliação do Ciclo de Vida dos Produtos (ACV) são longos 
caminhos a se percorrer em prol da sustentabilidade nas 
contratações públicas. 

Há muito o que se fazer. A interdisciplinaridade e trans-
versalidade das ações voltadas à consolidação do Poder 
Público como um consumidor consciente constituem um 
rico campo de pesquisa àqueles que se aventurarem por tal 
caminho e, ao mesmo tempo, um caminho de muitas con-
quistas para os gestores que querem fazer a diferença e 
contribuir para o desenvolvimento sustentável no Brasil. 

1 Secretário de Administração do Ministério Público Federal. Doutor em Ambiente e Sociedade pela UNICAMP e Mestre em 
Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

2 Conceito elaborado pelo próprio autor, tendo em vista a não existência na literatura de um conceito consolidado ao tema.

“ Compra compartilhada sustentável 
é a aquisição conjunta de bens e serviços 
que geram menos impacto ambiental, mais 
justiça social e eficiência econômica, com 
ganho de escala, realizada por organizações 
públicas de diferentes setores ou entre 
unidades de uma mesma organização 
pública, visando fomentar a produção e o 
consumo sustentável no país.
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Ação de 
Planejamento e de 
Gestão Sistêmicos 
com foco na saúde

Denílson Magalhães¹

Martin Schulze²

Rodrigo Schoeller de Moraes³

O direito à Saúde, previsto na Constituição Federal, para a sua efetivação como 
política pública, exige a tomada de consciência, por parte dos responsáveis por 
sua implementação, das interconexões existentes nos sistemas direta e indireta-
mente envolvidos, para uma atuação multidisciplinar, transdisciplinar, intersetorial, 
transversal e em redes de cooperação, sob pena da judicialização na busca da efe-
tividade. O envolvimento dos agentes nessa forma de percepção e atuação, con-
siderando as diretrizes previstas nos Mapas Estratégicos do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, bem como, na Agenda Habitat para municípios, alcança-se por 
meio do constante aperfeiçoamento da Ação de Planejamento e de Gestão Sistê-
micos (PGS). Essa Ação, com base em um foco prioritário, como, por exemplo, o 
Sistema de Saúde, mais especificamente a otimização da rede de fornecimento de 
medicamentos, permite atender necessidades, gerando impactos proporcionais 
nos três eixos da sustentabilidade e fomentando a formação de redes de coope-
ração. Com isso, são obtidos resultados efetivos e a harmonia. Nesse contexto, 
está sendo elaborada a Estratégia Nacional de Defesa da Saúde (ENADS).



PANORAMA DA AÇÃO DE 
PLANEJAMENTO E DE GESTÃO 
SISTÊMICOS COM FOCO NA SAÚDE 

O caput do art. 196 da Constituição Federal do Brasil 
prevê o direito à Saúde. Porém, enfrentar os problemas da 
Saúde Pública no Brasil é uma questão complexa e exige 
a tomada de consciência das interconexões existentes nos 
sistemas direta e indiretamente envolvidos e a atuação mul-
tidisciplinar, transdisciplinar, intersetorial, 
transversal e em redes de cooperação, para 
efetividade das políticas públicas.

Entre esses sistemas e órgãos envolvi-
dos, têm-se o Poder Judiciário, o Ministé-
rio Público e as Defensorias Públicas, que 
nos últimos anos, participam mais ativa e 
diretamente das questões que permeiam o 
direito à Saúde.

A judicialização da Saúde, por sua vez, 
tem como marco inicial uma prescri-
ção médica e a consequente negativa de 
prestação por parte do Estado – União, 
Estado, Distrito Federal ou município – ou 
do gestor de planos de saúde privados. 

Além disso, convém destacar que, em algumas ocasiões, ao 
se elaborar o planejamento e a gestão das políticas públicas, 
não se percebe a importância da integração, também, com o 
Sistema de Justiça, visto que este intervirá quando da inefe-

tividade dessas políticas públicas. O Sistema de Justiça, por 
outro lado, se não tiver consciência das interconexões exis-
tentes nos sistemas nos quais estiver interferindo, também 
poderá atuar de forma setorial, linear e cartesiana. Desse 
modo, igualmente, a medida adotada não será apta a atender 
as necessidades exigidas para efetividade do proposto. 

Diante disso, o Sistema de Justiça está, cada vez mais, 
adotando iniciativas que buscam interferir nos sistemas de 
forma célere, moderna e de modo a contribuir para torná-los 

efetivos. Trata-se de uma estratégia que 
fomenta atitudes sistêmicas, diante de 
um cenário de crescimento geométrico 
de demandas versus aumento aritmético 
de recursos para atendê-las.

Nesse compasso, e na busca de atuar 
de forma intersetorial, diversas institui-
ções passaram a desenvolver parcerias e 
redes de cooperação, prevendo, inclusive, 
em seus mapas estratégicos, a necessi-
dade de harmonia. Entre outros, o Mapa 
Estratégico do Conselho Nacional de 
Justiça e o Mapa Estratégico do Poder 
Judiciário brasileiro preveem, entre seus 
“Processos Internos”, mais especifica-

mente na “Atuação Institucional”: “Fortalecer e harmonizar 
as relações entre os Poderes, setores e instituições4” . No 
mesmo sentido, o Mapa Estratégico do Conselho Nacional 
do Ministério Público estabelece em seus processos: “Forta-
lecer a comunicação e harmonia interinstitucionais5” .

“ O Sistema de Justiça 

está, cada vez mais, 

adotando iniciativas 

que buscam interferir 

nos sistemas de forma 

célere, moderna e de 

modo a contribuir para 

torná-los efetivos.
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Nesse contexto, foi elaborado o 
Planejamento Estratégico Nacional 
do Ministério Público brasileiro 
2011-2015 e o Mapa Estratégico do 
Ministério Público brasileiro. Esses 
instrumentos de planejamento e de 
gestão do Ministério Público brasileiro 
preveem, entre seus processos: “Inten-
sificar parcerias e trabalho em rede de 
cooperação com os setores público, 
privado, sociedade civil organizada e 
comunidade geral6” . 

FUNDAMENTOS DA AÇÃO 
DE PLANEJAMENTO E DE 
GESTÃO SISTÊMICOS COM 
FOCO NA SAÚDE

Diversos órgãos atuam no Sistema 
de Justiça e no Sistema de Saúde. 
Havendo planejamento e execução em 
cooperação, é possível tomar conheci-
mento das interconexões dos sistemas 
e fomentar o aperfeiçoamento da 
Ação de Planejamento e de Gestão 
Sistêmicos, que se baseia nos seguintes 
fundamentos:

1. Toda pessoa tem direito ao aten-
dimento das necessidades fisiológicas, 
psicológicas (notadamente segurança, 
pertencimento e autoestima) e de 
autorrealização, inerentes aos seres 
humanos;

2. A sustentabilidade das formas 
de intervenção é alcançada com a 
produção de impactos proporcionais 
nos eixos econômico, social (principal-
mente nas áreas de saúde, educação, 
cidadania e segurança) e ambiental;

3. A harmonia se estabelece com 
a boa relação e proporção, qualitativa 
e quantitativa, na participação coope-
rativa dos setores público, privado e 
sociedade civil organizada, e da comu-
nidade em geral;

4. O desenvolvimento, para ocorrer 
de forma harmônica e sustentável, 
recomenda o fomento e o aperfeiço-
amento da Ação de Planejamento e 
de Gestão Sistêmicos, que, com base 

no(s) foco(s) prioritário(s) escolhi-
do(s), e relevando o contexto familiar 
e comunitário, mapeie e integre os 
componentes previstos nos três  fun-
damentos citados anteriormente.

Aliás, pode-se constatar que a Ação 
de Planejamento e de Gestão Sistêmi-
cos é uma forma de colocar em prática 
diretrizes, nacionais e internacionais, 
entre as quais a Agenda Habitat para 
municípios.

RESULTADOS DA AÇÃO 
DE PLANEJAMENTO E DE 
GESTÃO SISTÊMICOS COM 
FOCO NA SAÚDE

Diante do exposto, foi priorizada 
a Ação de Planejamento e de Gestão 
Sistêmicos com Foco na Saúde, nota-
damente no que se refere à otimização 
da rede de fornecimento de medica-
mentos. Por meio dessa Ação foram 
obtidos diversos resultados, entre os 
quais:

1. A redução das ações que seriam 
ajuizadas pelo Ministério Público e 
pela Defensoria Pública se não fosse 
implementada a Ação de PGS;

2. A organização e a elaboração de 
artigos para revistas e das cartilhas/
kits básicos para subsidiar os envolvi-

“ A Estratégia Nacional 

de Defesa da Saúde (ENADS) 

propõe aperfeiçoar a Ação 

de Planejamento e de Gestão 

Sistêmicos em âmbito municipal, 

estadual, distrital e federal, 

e na esfera institucional 

e interinstitucional, para 

possibilitar a atuação sistêmica 

e integrada da ENADS.
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dos no tema (formulário unificado de justificativa médica, 
portarias, fluxograma de fornecimento de medicamentos, 
sugestões, critérios para o atendimento e para o ajuizamen-
to etc.)7. 

3. A inclusão do seguinte objetivo na proposta da Estra-
tégia Nacional de Defesa da Saúde (ENADS): “III- aperfei-
çoar a Ação de Planejamento e de Gestão Sistêmicos em 
âmbito municipal, estadual, distrital e federal, e na esfera 
institucional e interinstitucional, para possibilitar a atuação 
sistêmica e integrada da ENADS”.

CONCLUSÃO
Diante do panorama que apresentado, afigura-se im-

portantíssimo o aperfeiçoamento da Ação de Planejamen-
to e de Gestão Sistêmicos com Foco na Saúde, em âmbito 
municipal, estadual, distrital e federal, e na esfera institu-
cional e interinstitucional, aprofundando a implementa-
ção dessa Ação. Com isso, será possível atuar de maneira 
intersetorial, transversal e em redes de cooperação, de 
modo a fomentar o desenvolvimento de políticas públicas 
multidisciplinares, transdisciplinares e sistêmicas, visando a 
alcançar a efetividade e a sustentabilidade das atividades e 
das políticas públicas, bem como a qualidade do atendimen-
to aos usuários do Sistema de Saúde com a consequente 
qualificação e/ou redução de demandas judiciais.

Ademais, favorece a harmonia entre os setores público, 
privado e sociedade civil organizada e a comunidade em 
geral, melhorando a consciência e a saúde de todos.

1 Promotor de Justiça do MPRS

2 Juiz de Direito

3 Promotor de Justiça do MPRS 

4 Disponíveis em: Mapa Estratégico do Conselho Nacional de Justiça: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/plano-
-estrategico/mapa_cnj.pdf> e Mapa Estratégico<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_70_i.pdf> 
Acesso em: 3 out. 2012, 16h30.

5 Disponível em: <http://www.cnmp.gov.br/portal/images/stories/Comissoes/mapa.jpg> Acesso em: 3 out. 2012, 16h30.

6 Disponíveis em: Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro 2011-2015: <http://www.cnmp.
gov.br/portal/images/stories/planejamento_estrategico/PGR_Cartilaha_CNMP_Miolo.pdf> e Mapa Estratégico do Ministé-
rio Público brasileiro: <http://www.cnmp.gov.br/portal/images/stories/planejamento_estrategico/MAPA_ESTRATEGICO_
PEN_FINAL.pdf> Acesso em: 3 out. 2012, 16h30.

7 Disponíveis em: <pgsistemicos.blogspot.com.br>.




