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1- Introdução 

 

O que se percebe, atualmente, é uma acentuada unilateralidade e setorização na busca por estrutura 

e recursos nos diversos órgãos de execução do Ministério Público, e como decorrência lógica, uma atuação funcional 

também setorizada; cada um apregoa, velada ou abertamente, o seu caráter fundamental, essencial ou prioritário para a 

instituição e para a sociedade, desprezando os outros elos da corrente, como se os interesses da sociedade se esgotassem 

ou se esgalhassem em alguns poucos ramos de suas instituições. Ao contrário, os fins sociais se interpenetram e são 

mantidos nesse equilíbrio holístico
1
. Um sistema social só pode ser entendido numa perspectiva ampla, em uma rede 

não-linear, onde os problemas se estendem em todas as direções. Não há variáveis independentes ou estanques, tudo 

influencia e é influenciado, num entrelaçamento necessário. Logo, como diz o poeta, "o meu quintal não pode ser maior 

que o mundo". 

A nossa instituição indiferente a essa lição sociológica vai, aos poucos, se submetendo a um 

processo de setorização crescente, como se os problemas sociais fossem estanques, isolados e de causa única, podendo 

ser atacados por ângulos específicos, sem atenção à integralidade, à sinergia e à convergência estrutural entre os 

diversos órgãos de execução. Não nos parece o caminho mais adequado a ser adotado. 

Seja por um movimento interno (decisão dos órgãos diretivos, ou corporativos – como o CNPG, 

por exemplo) ou externo (ação desfraldada pelo CNMP, cenário nacional, regional ou local etc.), o Ministério Público 

acaba, de forma casuística e sem maiores estudos, criando frentes de ação ou grupos com objetivos bem delimitados, no 

tempo e no espaço, com investimentos preferenciais e constantes. Isso embora ajude a "construir uma imagem" perante 

a opinião pública sensível às questões atuais, funcionando, em alguns casos, como performance midiática, dificilmente 

atende aos interesses globais (e de longo prazo) da instituição: atuação coletiva, harmônica, coesa, coordenada e 

resolutiva. Esse fenômeno gerencial nos despertou a atenção e dispensamos algumas pitadas de reflexão sobre o 

mesmo. 

 

2- Órgãos de execução autônomos, mas não isolados ou autossuficientes 

 

Cada órgão de execução do Ministério Público constitui um elo de uma corrente e, nesta condição, 

tem sua igual importância reconhecida na harmonia e integridade do todo. Quando um órgão atua ou age (requisitando, 

recomendando, ajuizando uma ação, realizando um audiência judicial, extrajudicial ou pública etc.), o faz "presentando" 

o MP, dado o princípio abarcador da unidade, mas continua sendo uma parte em relação ao todo. E nesta disposição, sua 

finalidade jaz em conferir ordem e harmonia ao atuar estratégico da instituição, e não uma desordem errática, sob o 

pretexto de valores principiológicos ou ideológicos. 

Unidades funcionais, assim como unidades de moeda (centavo), unidades neuroniais (elementos 

básicos do cérebro) ou unidades de informação (bit), existem na medida em que expressam a mensagem do todo (em si 

e por si não teriam muito sentido). Não é diferente com os órgãos de execução do Ministério Público (as nossas 

unidades funcionais), que devem está aptos a discutir e construir argumentos de alcance institucional, em um circuito 

coletivo, para além da arena setorial. 

Os diversos órgãos de execução e de administração dessa instituição constituem um complexo de 

  
1
 BERGSON, Henri. Las dos fuentes de la moral y de la religión. Montevideo:Claudio Garcia y Cia, 1944, p. 95. 
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elementos multilaterais, interatuantes e interligados
2
. É preciso reconhecer que as relações entre esses órgãos não são 

estáticas, mas em fluxo constante, em equilíbrio fluente. Óbvio que essas unidades não são receptores passivos das 

demandas que lhes chegam, imprimem-lhes suas características próprias engendradas pelo princípio da independência 

funcional (ad intra e ad extra), mas perseguem metas traçadas institucionalmente, garantindo que os esforços da 

instituição sejam coordenados de maneira adequada. Não se pode conceber uma instituição – com toda sua estrutura 

orgânica e convergência funcional - sem levar em consideração a persecução homogênea de metas. Seria desastroso 

termos tantas instituições com metas distintas quanto fossem o número de suas unidades de execução. 

 

2.1- Revisão do alcance do princípio da independência funcional 

 

Sobre o princípio da independência funcional, aplicável a esse novo cenário, é preciso tecer 

algumas considerações. Esse princípio visto como um vetor teórico absoluto por seu assento constitucional arrasta atrás 

de si tendências individualistas nocivas para o desenvolvimento de uma instituição resolutiva e coesa. Atribuir a esse 

princípio uma base voluntarista monolítica e atomizada, desperta, de fato, a ideia de que a existência do MP, o alcance 

de suas funções, a energia de suas prerrogativas e poderes, dependem das vontades insindicáveis e intangíveis de seus 

membros, e que pertence a estes, a regulamentação arbitrária de seu funcionamento. Esta consequência deve ser 

rechaçada, assim como o caráter absoluto atribuível ao princípio do qual deriva.   

A relativização da independência funcional pode ter escapado aos estudiosos e entusiastas da 

instituição logo após a promulgação da Constituição Federal possuídos, que estavam, da crença na infalibilidade dos 

membros de uma nova e robusta instituição democrática. Faltou-lhes a devida perspectiva: viram a árvore, mas 

esqueceram da floresta. Daí porque uma atualização do conceito de independência funcional se impõe, principalmente 

frente à literatura do planejamento. Não porque o princípio em si seja basicamente errado em seu desenho teórico, mas 

porque sua aplicação nos moldes tradicionais revela-se obsoleta e contrária às novas exigências de efetividade que 

recaem, fortemente, sobre o Ministério Público. Sem uma revisão crítica, esse “Atlas” não suportará sobre seus ombros 

o peso de suas atribuições. 

Essa relativização (melhor é dizer “temperamento”, não superação ou neutralização) do alcance 

prático não pode irritar os guardiões da tocha da independência funcional, pois esse novo ângulo apenas otimiza o 

princípio e o adequa às novas exigências da cultura do pensamento e do planejamento estratégicos. A essência 

principiológica permanece a mesma. Não aceitar essa nova leitura, diante da claríssima necessidade, não tem maiores 

implicações, apenas revela uma indesculpável inércia ou caturrismo intelectual. Ademais, o MP não é definido por um 

princípio teórico, mas pelos resultados alcançados a partir desse princípio. São as consequências das suas ações que 

definem a instituição e indicam sua verdadeira essência. 

Conceitos, hipóteses, teorias e princípios mudam, evoluem e se adaptam aos pródigos ângulos da 

vida. Existiu o princípio do governo direto na antiga Grécia, mas foi superado, por uma exigência da vida social, pelo 

princípio da representação; e hoje, a representação política é temperada por inúmeros mecanismos participativos, ou 

seja, se submete a um constante trabalho de revisão. Todo princípio social compartilha do equilíbrio instável da 

sociedade, imersa num jogo constante de realinhamento. Não por acaso, quando se chega a esse ponto, inevitavelmente 

retorna-se a Heráclito: toda coisa está em um processo de mudança – realidade e mutabilidade são variáveis de uma 

mesma equação.    

O caráter absoluto ou supremo de um princípio implica, por rigor lógico, que sua aplicação não 

admite nenhum outro por cima nem em concorrência com ele. Se o Ministério Público é composto por inúmeros agentes 

dotados ou guiados pelo mesmo princípio (“cada promotor ou procurador é soberano em sua promotoria ou 

procuradoria”), é necessário admitir que há uma concorrência múltipla da independência funcional que, não raras vezes, 

entra em rota de colisão. Na verdade, o princípio da independência funcional não expressa senão uma ideia negativa: a 

negação de toda hierarquia ou subordinação (interna ou externa); uma arma forjada para as necessidades de luta contra 

os poderes públicos e sociais. 

Essa independência, embora superlativa, não é absoluta ou suprema, pois não tem o poder de 

querer de um modo absolutamente livre. Há limites, tanto no plano interno institucional, quanto pela conjunção de 

outros órgãos públicos chamados a participar no desembaraço do exercício funcional. A obsessão pela intangibilidade 

do princípio, considerando os novos mares em que a instituição é chamada a navegar, pode ter justamente o efeito 

contrário. Por a carroça da independência na frente dos bois da estratégia institucional pode, na verdade, piorar o 

desempenho real do Ministério Público. O princípio em vez de integrar os esforços dos agentes, intensifica o conflito 

entre eles ou, o que é ainda pior, gera um isolamento indiferente. 

O perigo está na independência funcional interna levada às últimas consequências e na 

possibilidade real de inviabilizar o diálogo institucional aberto e franco, bem como de não aderir, totalmente, a 

programas de metas institucionais. Levada às “suas últimas consequências”, a independência dos agentes ministeriais 

pode degradar-se em relações opacas e intra-institucionais que induzem a antagonismos, em conflitos de ordem pessoal, 

funcional, ideológica ou, simplesmente, em sentimentos de vaidade, tornando letárgica as ações dos órgãos respectivos 

e prejudicando, como já dito, o desempenho real da instituição. 

 

  
2
 Na prática do dia a dia, entretanto, a maioria dos órgãos de execução, para não dizer a quase totalidade, atua em isolamento quase 

completo. 
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2.2- Objetivos estratégicos integrados e convergência estrutural 

 

As ações institucionais devem ser integradas, o trabalho de um órgão sendo complementado por 

outro e assim sucessivamente, até alcançar os elevados e integrados objetivos estratégicos. Com essa forma de atuação e 

o reconhecimento de sua necessária incidência, evita-se a fragmentação e a setorização na alocação de recursos em 

alguns poucos órgãos de execução. E de resto, remarca-se a importante mensagem de que inexiste uma área de atuação 

que seja, estruturalmente, mais importante ou mais valiosa que outra. Todos os órgãos ministeriais estão encadeados 

dentro de uma estrutura absolutamente necessária e que se torna importante pelos resultados coletiva ou sistemicamente 

alcançados. É possível que, conjuntural ou circunstancialmente, um determinado setor seja eleito como prioritário, mas 

isso não retira o relevo estrutural de todos os elos dessa cadeia. 

Eleger iniciativas desse jaez que, sob o pretexto de uma conjuntura prioritária, como no caso atual 

de corrupção e segurança pública,   descarregue-se toda a atenção e todos os recursos nos órgãos afetos à área, leva não 

só a uma setorização da atuação ministerial, mas a uma multifragmentação, com prejuízos imensos ao planejamento 

global da instituição. Os diversos órgãos de execução não são átomos isolados, fragmentos, mas são, teoricamente, 

elementos cooperativos inseridos num sistema de atuação alavancado ou de sinergia específica. O crescimento 

institucional deve ser uniforme e homogêneo, com todas as partes da instituição recebendo os nutrientes necessários 

para servir o todo. 

Para um modelo setorizado, as unidades de execução do Ministério Público são vistas como 

fortalezas independentes, cada uma com sua própria identidade, objetivos e metas (e até burocracia própria). Quando, 

na verdade, essas várias unidades estão postas de forma independente para montar um todo único e eficaz, unindo 

forças com o objetivo de satisfazer as demandas sociais de maneira integrada, indiferentes às fronteiras. Tratá-las como 

ilhotas inacessíveis, isoladas e autossuficientes, implica grave prejuízo ao desempenho funcional da instituição. 

Órgãos de execução empenhados em sua tarefa perdem a perspectiva do todo; metas setoriais 

divorciadas de um planejamento sistêmico ou não aplicadas como uma etapa necessária do referido planejamento, 

obnubilam a compreensão global ou podem funcionar como um elemento estranho no concerto institucional (ou como 

uma contra-força no movimento convergente e harmônico da instituição). Com orientações diversas – não raro 

personalísticas e conflitantes – ou atuações não programadas, passam a existir vários "sub-MP's", desintegrados, 

rebeldes a uma concepção holística e sistêmica. 

Algumas poucas unidades, por conta dessa setorização na alocação de recursos, apresentam um 

desempenho acima da média, enquanto outras, carentes de apoio e de recursos, geram profundos deficits funcionais, 

inclusive com prejuízo para as unidades com alto desempenho, pois seu trabalho sofre solução de continuidade quando 

chega o momento das unidades mal geridas entrarem em ação. Não se pode esquecer que o ofício ministerial se 

equipara a uma equipe de remo, todos os membros devem estar em sincronia e atuar com a mesma agilidade e 

performance. Para isso, a  distribuição homogênea de recursos e estruturação é de vital importância. 

O que se busca, por ser mais valioso para a instituição e para a sociedade, não é a resolutividade 

fragmentada (ou setorial) de um ou alguns poucos órgãos, mas a resolutividade global, como fruto de ações 

coordenadas, planejadas e convergentes a um resultado articulado e socialmente relevante. Esse é o propósito vital do 

planejamento estratégico: alcançar uma resolutividade plenamente institucional, homogeneamente distribuída entre 

todos os órgãos de execução. Embora "parte" (órgão de execução) e "todo" (Ministério Público) não sejam a mesma 

coisa, os predicados "resolutivo" e "efetivo" são coextensivos, ou seja, possuem as mesmas instâncias e locus. 

A Recomendação n. 54, de 28.03.2017 (dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação 

Resolutiva do Ministério Público brasileiro), do CNMP, estabelece que "sem prejuízo da respectiva autonomia 

administrativa, cada ramo do Ministério Público adotará medidas normativas e administrativas destinadas a estimular a 

atuação resolutiva dos respectivos membros e a cultura institucional orientada para a entrega à sociedade de resultados 

socialmente relevantes" (art. 1
o
., caput). E sempre que possível "a atuação resolutiva de planejamento e de gestão 

sistêmicos deverá promover a convergência estrutural, de modo a contribuir para o desenvolvimento harmônico e 

sustentável, principalmente nas parcerias e nas redes de cooperação" (§4
o
.). 

Essa convergência estrutural de que fala a recomendação, consiste na supressão de condições de 

assimetria entre os diversos órgãos de execução do Ministério Público e, portanto, do desenvolvimento homogêneo da 

instituição e não setorizado, de forma a proporcionar parcerias sólidas e efetivas no desempenho funcional.  

O Ministério Público, enquanto um todo institucional, não é apenas uma coleção quantitativa de 

órgãos (de promotorias em ordem numérica crescente) ou um contêiner universal passivo de um feixe de órgãos 

arbitrários e dissociados, mas se constitui de órgãos em um nível mais alto e elaborado (coordenados, coesos e 

homogenamente resolutivos), assim como uma parede não é uma pilha de tijolos, uma célula não é uma coletânea de 

moléculas ou um regimento não é um grupo acidental. Como organização e instituição, o Ministério Público é muito 

mais que o somatório arbitrário de suas unidades e tampouco pode ser reconhecido pela sua divisão em partes 

arbitrárias. É uma diversidade que se ramifica a partir da unidade e que apresenta uma maior complexidade (com 

propriedades que nenhuma das partes possui
3
).    

  
3
 Parece ser um princípio universal de que os fenômenos observados no todo são distintos dos observados nas partes.  Por exemplo, a 

concepção de temperatura, que é central na termodinâmica, não tem significado no nível dos átomos individuais, onde operam as leis 

da teoria quântica. De maneira semelhante, o sabor do açúcar não está presente nos átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, 
que constituem os seus componentes (Capra, 1997, p. 28).  As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só 
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Ornstein (1972, p. 10) recorre à velha história do elefante para explicar como se reconhece o todo: 

"Cada pessoa de pé ao lado de uma parte do elefante pode fazer sua própria avaliação, limitada e 

analítica, da situação, mas não obtemos um elefante ao somar "escamoso" (pele), "longo e macio" (tromba), "maciço e 

cilíndrico" (pernas) em qualquer proporção imaginável. Sem o desenvolvimento de uma perspectiva global, 

permanecemos perdidos em nossas investgações individuais (e setoriais). Essa perspectiva pertence a outro modo de 

conhecimento e não pode ser alcançada da mesma maneira pela qual as partes individuais são exploradas. Ela não 

resulta da soma linear de observações independentes". 

Suponhamos que exista um grupo ou núcleo de agentes ministeriais criado para investigar crimes 

contra a ordem tributária; o grupo é musculado, dotado de uma excelente estrutura investigativa (investigadores, agentes 

de apoio, analistas, degravadores, motoristas etc.), logística (equipamentos de escuta, de videovigilância, audiovisual 

etc.) acesso a modernas ferramentas tecnológicas (programas, banco de dados, sistemas de estruturação de dados etc.) e 

aperfeiçoamento continuado (participação em seminários, oficinas de atualização, cursos intensivos – dentro e fora do 

estado etc). Todavia, a sua missão se esgota na fase de investigação, o ajuizamento da ação penal, a atuação 

fiscalizatória e a recuperação dos ativos financeiros ficam sob o encargo de outros órgãos de execução que, sem a 

mesma estrutura, os mesmos estímulos e os mesmos investimentos, deslizam no leito comum da ineficácia. Ao fim, a 

iniciativa ministerial acaba afunilando-se, por conta de uma setorização de investimentos e de estímulos, na velha 

estrutura burocrática. É como se o bastão de um supervelocista fosse repassado para um velocista abaixo da média, 

abatido sob o peso da rotina burocratizante. E como a força de uma corrente depende de seu elo mais fraco, temos, ao 

fim, uma atuação ministerial nivelada por baixo. 

Peguemos, por exemplo, um tema muito sensível atualmente à população brasileira: segurança 

pública. Por mais que se criem promotorias especializadas na matéria, a segurança pública continuará a ser um 

problema integral a exigir uma solução integral. O que queremos dizer com isso? Hoje em dia, face à complexidade e à 

intersetorialidade, já não se fala mais em segurança preventiva e repressiva de forma isolada, mas em segurança pública 

integral
4
, cujo foco se prende mais às causas estruturais que aos efeitos. Uma abordagem que propicie a criação de uma 

comunidade segura em seus diversos aspectos (saúde, educação, trabalho, meio ambiente etc.) mais do que 

simplesmente o controle da criminalidade em si. Por este enfoque, os problemas devem ser pensados e solucionados de 

um ponto de vista global, lançando um olhar integral sobre a realidade social e não apenas sobre os aspectos mais 

visíveis da criminalidade. 

Dentro do amplo alcance da segurança coletiva não se apela apenas à proteção ou às técnicas de 

represssão, mas também à prevenção, à assistência, à minimização dos danos e à eliminação dos riscos. A segurança 

integral, além disso, se constitui num conceito que supera a tradicional exclusividade, militar e policial, que distinguiu a 

segurança pública por muito tempo. Há uma multiplicidade de novos agentes e causas de riscos e perigos, que não 

apenas os relacionados ao crime e à violência (Rodrigues, 2009, p. 119). E, certamente, nenhum órgão de execução do 

Ministério Público por mais especializado que seja (e até por isso mesmo) consegue encaminhar todas as respostas 

exigidas por esse cenário, decididamente, global. A promotoria da área carecerá de uma atuação conjunta, e igualmente, 

engajada de outras promotorias como: de urbanismo, criminais comuns, execução penal, saúde, educação, direitos 

humanos etc. Todas alinhadas sob a mesma premissa de integralidade e de intersetorialidade, como etapas necessárias 

da solução. 

No contexto macropolítico, também é possível identificar os malefícios da setorização. Desde os 

primeiros exercícios, no imediato Pós-Segunda Guerra, por meio, entre outros, do Plano Salte (saúde, alimentação, 

transportes e energia) e, mais adiante, do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, até os mais recentes planos 

plurianuais, determinados constitucionalmente, o estado brasileiro empreendeu, ao longo destas últimas cinco ou seis 

décadas, diversas tentativas de planejamento do futuro e de organização do processo de desenvolvimento econômico. 

Estruturadas mais freqüentemente em torno de grandes objetivos econômicos e, em alguns casos, 

formuladas para atender necessidades de estabilização econômica ou de desenvolvimento regional (como a Sudene), 

essas experiências de planejamento governamental – das quais as mais conhecidas e ambiciosas foram, no auge do 

regime militar, os dois planos nacionais de desenvolvimento – conseguiram atingir algumas das metas propostas, mas 

tiveram pouco impacto na situação social da nação. 

O país tornou-se maduro do ponto de vista industrial e avançou no plano tecnológico ao longo 

desses planos, mas, não obstante esses progressos setoriais (e até por conta deles), a sociedade permaneceu 

inaceitavelmente desigual ou continuou a padecer de diversas iniqüidades, em especial nos terrenos da educação, da 

saúde e das demais condições de vida para os setores mais desfavorecidos da população
5
.    

 

2.3- Visão integralista: o planejamento estratégico como contraponto à setorização 

 

                                                                                                                                                                  
podem ser entendidas dentro do contexto do todo mais amplo. 
4
 O legislador acabou se rendendo ao fenômeno evidente da segurança pública integral quando dispôs no §1º, do art. 22, da Lei n. 

13.675/2018 (que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública - SUSP): "As políticas públicas de segurança não se restringem aos 

integrantes do Susp, pois devem considerar um contexto social amplo, com abrangência de outras áreas do serviço público, como 

educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público". 
5
 ANDREUZZA, Mário Giussepp Santezzi Bertotelli. Planejamento Estratégico. Disponível em: 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasgarzel/12.pdf. Último acesso: 21.12.2018. 
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O planejamento estratégico tão propalado pelo Ministério Público Brasileiro, vendido e comprado 

em excesso, sob o influxo do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução n. 147/2016), não pode ser encarado 

se não for como tomada de decisões integradas e de resultados articulados. É um compromisso viável em torno do qual 

os modos de agir disponíveis se organizam (Mintzberg, 1994, p. 11), aplicando-se inteligência aos problemas sociais. A 

principal complexidade do planejamento deriva da interrelação das decisões dos diversos órgãos em vez das decisões 

em si. Decompondo uma estratégia e suas consequências, em intenções atribuíveis a cada unidade executiva da 

instituição, garantimos que o trabalho global será feito – desde que cada um implemente seu plano retirado e articulado 

com o todo. 

A estratégia é criada na interseção de uma avaliação externa das ameaças e oportunidades com que 

a instituição se defronta em seu ambiente social, consideradas em termos de fatores-chave para o sucesso, e uma 

avaliação interna das forças e fraquezas da própria instituição, destiladas em um conjunto de competências distintivas. 

As oportunidades externas são exploradas pelas forças internas, ao passo que as ameaças são evitadas e as fraquezas, 

contornadas. Considerados, tanto na criação das estratégias como na avaliação subsequente para escolher a melhor, 

estão os valores gerenciais e de liderança. Depois que a estratégia é escolhida ou formulada, será implementada. Na 

sinergia entre esses dois conceitos (formulação e implementação da estratégia, ou seja, união entre pensamento e ação) 

jaz o segredo para o sucesso dos planos. Se a instituição concentrar muito tempo no detalhamento do planejamento, o 

incentivo para agir pode ser destruído ou comprometido (patologia que, gerencialmente, se chama paralisia da análise), 

entrando no círculo vicioso do "planejo porque não faço" e "não faço porque planejo". Por este viés, o planejamento 

torna-se um fim, em vez de um meio. 

No esquema abaixo, apresentamos um modelo básico de  formação de estratégia (Mintzberg, 1994, 

p. 37):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As estratégias podem ser divididas em: 1- institucionais (considerada a ação global da instituição); 

2- setoriais (descrevem a forma de agir da cada unidade ou órgão de execução) e 3- funcionais (definem os métodos 

específicos referentes às atribuições). Se a execução dessas estratégias for feita corretamente – como uma máquina na 

linha de montagem -, todas as tarefas individuais se somarão para realizar as intenções estratégicas globais da 

instituição. 

O fracasso eventual das estratégias institucionais deve-se à incapacidade de traduzir uma estratégia 

geral em etapas de ação específicas necessárias para implementar o planejamento global. Assim, acreditamos, que a 

falta de convergência estrutural pode sabotar o esforço institucional na implementação estratégica. 

O pior engodo para os planejadores é pensar que se um fenômeno gerencial é captado, ele será 
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objeto de ação efetiva, simplesmente porque foi etiquetado num quadro esquemático/formal lançado no papel
6
. Produzir 

documentos chamados planos, ou fazer uso de muitos procedimentos e técnicas, ou mesmo ter um departamento ou 

comitê chamado planejamento ou pessoas chamadas planejadores não indica, realmente, que a instituição incorporou o 

planejamento (por qualquer definição razoável). Se a instituição não tiver uma visão gerencial estratégica (como 

incentivo à ação), mas somente planos formais, então qualquer mudança imprevista no ambiente vai se equiparar ao 

desabamento dos céus. Isso porque, o planejamento no sentido formal, não consegue fazer muito mais que projetar as 

tendências conhecidas do presente. 

As estratégias são elaboradas em mentes férteis, não em relatórios minuciosamente documentados, 

alimentados com números e esquemas indicativos. A visão estratégica não equivale nem pressupõe o desenvolvimento 

de planos formais. Não se pode confundir estratégia ou visão estratégica com planejamento estratégico formal. A ação 

pode ser melhor orientada por um pensamento menos formalizado e mais engajado com as situações práticas. 

Além do aprisionamento do planejamento formal, também é necessário fugir de algumas 

armadilhas: 1- confundir planejamento estratégico com pensamento (ou visão) estratégico, em prejuízo deste; 2- 

planejamento formal de longo prazo pode não funcionar pois "tudo pode mudar amanhã" (em razão do contexto 

mutável e líquido em que estamos inseridos); 3- inexistência de um clima institucional apropriado e aberto ao 

planejamento; 4- excesso de formalismo no sistema, de modo a perder a flexibilidade e a simplicidade, impedindo a 

criatividade. Mas essas armadilhas podem ser neutralizadas se entendermos, primeiro: que o planejamento estratégico 

não é uma tentativa de eliminar os riscos, mas assume os riscos certos, ponderados; segundo, não opera com decisões 

futuras (o "futuro" é uma criatura que não existe), e sim com o que há de futuro nas decisões presentes (os "sinais dos 

tempos", como assinalava Henry Ford)
7
. A criação da estratégia e sua implementação exige a conversão das variáveis 

indicadas em programas de ação coordenada dos vários órgãos de execução. 

A adoção de medidas dentro de um planejamento institucional responde, inclusive, como já 

dissemos, por um indicador de resolutividade. Medidas isoladas, dissociadas do contexto institucional (da missão, dos 

valores, dos objetivos e das metas), aparentemente resolutivas acabam se revelando, essencialmente, contraproducentes 

e inócuas. O planejamento e a coordenação de ações constroem uma ponte de ouro entre a independência funcional e a 

resolutividade institucional. Em certa ocasião, um promotor de justiça em visita a uma delegacia de polícia judiciária 

descobriu que a unidade apresentava um número X de ocorrências sem apuração formal em andamento. Imediatamente, 

o "zeloso" agente expediu uma recomendação (sem maiores indagações, análises ou suporte procedimental
8
), dando 

ampla publicidade ao fato (gerando mídia espontânea na imprensa local). O que ignorava o referido promotor, era o fato 

do órgão de execução competente para a atividade já ter um procedimento administrativo em andamento apurando a 

situação, inclusive com dados indicadores de que o número de ocorrências era, no mínimo, quatro vezes maior que o 

oficial. Ou seja, o trabalho institucionalmente direcionado, sereno e responsável acabou sendo prejudicado pela atuação 

não linear, quixotesca e à escoteira de um agente pirotécnico e açodado, mais preocupado em "mostrar serviço" (o que, 

na prática, equivale a "contemplar o próprio umbigo") que resolver o problema. 

Por outro lado, ainda em relação ao olhar setorizado, não é sensato haver distinções de valor 

profissional entre os agentes ministeriais, por duas razões básicas (Rodrigues, 2018, p. 169): 1- respeito próprio; 2- 

homogênea efetividade funcional. Nada de agentes científicos e pré-científicos ou proativos e reativos. Todos devem 

compartilhar um senso mais agudo de responsabilidade; um senso profundo dos elementos de justiça social e 

combatividade; e uma capacidade científica e técnica. Claro que tais qualidades não surgem do nada, mas devem ser 

forjadas como parte de uma estratégia científica/técnica da própria instituição e de seus órgãos dirigentes. 

Além de tudo isso, se tais setores (grupos, núcleos etc) lograssem realizar toda a missão do MP, de 

A a Z, a unilateralidade e a setorização dos investimentos teriam plena justificativa. Mas isso não se dá e nunca se dará, 

enquanto o desempenho funcional da instituição estiver disperso numa multiplicidade de órgãos executivos. Apesar dos 

investimentos prioritários, especiais e constantes, esses setores continuam carecendo de uma complementariedade 

funcional por outros órgãos menos aquinhoados. 

Não somos contra a criação de grupos ou núcleos de atuação especial e especializada, em 

decorrência de uma conjuntura a exigir atenção prioritária do Ministério Público ou até por conta de uma mobilização 

  
6
 Às vezes, infelizmente, um programa de planejamento estratégico é adotado não para buscar um melhor desempenho funcional, 

mas para impressionar os seus stakeholders ou maravilhar os órgãos de controle: planejamento com fins de relações públicas (ou 

decorativo). Ser moderno ou parecer sê-lo, adotando ou emparelhando-se às boas práticas, costuma ser uma aspiração quase universal 
entre os gestores. Cf. Mintzberg, 1994, p. 94. 
7
 ANDREUZZA, Mário Giussepp Santezzi Bertotelli. Cit. Quem procura apenas compreender o presente revela-se atrasado para os 

tempos em que vive. Os que veem longe começam a compreender os tempos antes que eles cheguem. Sinais dos tempos, neste caso, 

quer dizer sinais dos tempos a vir. Os sinais dos tempos de hoje foram dados muitos anos atrás, assim como os sinais do futuro estão 

disponíveis agora. O presente contém o futuro em potencial (Ford, 1964, p. 404/405). Entre ignorar e reagir ao futuro, o planejamento 
tenta prevê-lo e controlá-lo. Mas pode ser um trabalho ingrato e inglório, pois o futuro não existe; logo não é possível produzir 

conhecimento sobre algo inexistente. 
8
 O que não atende à Recomendação de caráter geral do CNMP 02/2018 que no art. 1o., inciso VIII prescreve: "Para a avaliação, a 

orientação e a fiscalização qualitativas da resolutividade das atividades dos Membros e das Unidades do Ministério Público brasileiro 

nos planos extrajudicial e judicial, envolvendo a atuação criminal, cível, tutela coletiva e especializada, respeitadas as peculiaridades 

das funções e atribuições de cada Unidade Institucional, serão considerados, entre outros, os seguintes princípios e diretrizes: 

realização precedente de pesquisas e investigações eficientes sobre os fatos, em suas múltiplas dimensões e em sede procedimental, 
como base para a atuação resolutiva e qualificada". 
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nacional (como se dá atualmente com a corrupção e a segurança pública). Também não é possível desprezar essa 

necessidade em tempos de especialização extrema do conhecimento. Nosso mote nesse estudo não envereda num 

combate iconoclasta a esses grupos ou núcleos, mas defende a aplicação homogênea e racional dos recursos, para que 

os órgãos não especializados possam dar continuidade – com o mesmo grau de resolutividade - ao prévio trabalho 

setorial. Poucos efeitos surtirão, se os frutos do trabalho de um núcleo ou grupo dotado de forte estrutura e apoio não for 

complementado pela atuação de outros órgãos de execução. Se esses órgãos complementares da atuação inicial não 

estiverem devidamente estruturados e providos de recursos, os efeitos finais acabarão sendo pífios. E todos os recursos 

setorialmente investidos acabarão sendo inúteis, pois quando os recursos não são aplicados racionalmente, acaba 

ocorrendo desperdício (teremos então, nesses núcleos, "estruturas dissipativas" – de recursos e de efetividade final). Em 

tempos de crise e de orçamentos curtos, o que qualquer gestor busca desesperadamente é otimizar a relação 

custo/benefício. 

O Ministério Público, de acordo com esse novo paradigma, passa de uma estrutura repleta de 

unidades autônomas (com um forte apelo ao isolacionismo e à fragmentariedade) avaliadas com base em seu 

desempenho individual a um conglomerado estratégico focado nas contribuições de suas unidades (órgãos de execução) 

para o desempenho geral, coordenado e harmonioso da instituição. A longo prazo, quem, no concerto das instituições 

públicas, não usar o poder de uma forma que a sociedade considere responsável tenderá a perdê-lo (ou a ser questionado 

e criticado, perdendo legitimidade). 

Dizem os grandes estrategistas que o passo básico para arrostar os inimigos externos é a coesão 

interna de uma organização ou instituição. Sem coesão interna, as energias de combate se dissipam em meio ao "fogo 

amigo". A setorização, além de gerar uma assimetria no desempenho entre os órgãos, gera também – e talvez seja o seu 

pior efeito – um clima de disputa e de animosidade na estrutura interna da instituição. E isso quando não se desconfia 

que esses investimentos setorizados encobrem um odioso princípio utilitário ou arrivista de buscar, tão-somente, seu 

próprio bem. 

Com essa assimetria no desempenho, corremos o risco de criarmos espaços de especialistas e não 

especialistas, enfeudando o discurso institucional e a ação nas mãos de meia dúzia. Esses espaços assimétricos no seio 

de uma mesma instituição são extremamente perniciosos, pois contribuem para a fragmentação da ação institucional no 

que ela tem de mais valioso: efetividade. Uma cadeia constituída de elos efetivos e não efetivos acaba não tendo a força 

necessária para resistir às trações constantes dos embates sociais. 

O protagonismo na cena jurídica ou política é do Ministério Público, numa apurada visão 

integralista, e não de meia dúzia de órgãos de execução ou de alguns poucos núcleos (ou grupos). O que há, e deve ser 

valorizado, é "Um Ministério Público" e não "Vários Ministérios Públicos" dentro de uma única estrutura institucional. 

Não há um "Ministério Público da Violência Doméstica", um "Ministério Público do Meio Ambiente", um "Ministério 

Público da Execução Penal", "do Júri", "da Família", "do Idoso" etc
9
. Mas sempre uma instituição com vários 

tentáculos, robustos, bem aparelhados e alinhados, predispostos a atacar, de forma resolutiva, efetiva e alinhada, todas 

essas temáticas com suas especificidades próprias. Não é possível confinar-se nessas ilhas especializadas, como se o 

mundo ou a vida social, começasse e terminasse aí. 

A questão é que, como decorrência do princípio da independência funcional, não há um único 

centro de tomada de decisões, mas múltiplos centros de decisões e várias lógicas de ação: os órgãos de execução fazem 

maior uso de suas visões setoriais de estratégia do que da estratégia real desenhada institucionalmente (visão 

integralista). 

Essa multiplicidade de "MP's" (ou de centros de decisões) carrega também consigo uma 

representação conceitual confusa, vez que através deles (isoladamente) não se chega a um verdadeiro sentido de 

Ministério Público. O conceito e a essência da instituição nos diversos núcleos autônomos e autossuficientes, que se 

esgotam em suas temáticas superespecializadas, não ressaem límpidos, mas desfocados. Seria como se na sociedade 

concentrássemos atenção em alguns poucos grupos minoritários, sem reparar na extensa e complexa teia social. Os 

órgãos de execução são "apenas" interconexões combinadas para alcançar a textura do todo. Rigorosamente falando, 

não há partes, apenas padrão numa teia inseparável de relações. É a configuração de relações (padrão de organização) 

entre as unidades que determinam as características essenciais da instituição. 

O Ministério Público como unidade absoluta e indissociável é um ideal elevado, insuperável. 

Dividi-lo em tantos lotes quanto sejam seus órgãos de execução (e dentre estes, alguns poucos prioritários, privilegiados 

ou fundamentais) talvez seja a degradação mais fatídica de sua essência mais íntima. E, nesse sentido, a tarefa do gestor 

é espinhosa, dadas as inúmeras variáveis que precisa controlar ou gerir. O gestor é como um regente de orquestra 

sinfônica (Sayles, 1964, p. 162), se esforçando para manter um desempenho melodioso em que as contribuições dos 

vários instrumentos são coordenadas e sequenciadas, padronizadas e ritmadas, enquanto os membros da orquestra estão 

  
9 É cada vez mais comum a aplicação dessa terminologia nos encontros temáticos: "XVIII Congresso Brasileiro do Ministério 

Público de Meio Ambiente" (https://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/2083-xviii-congresso-brasileiro-do-

ministerio-publico-de-meio-ambiente-sera-em-porto-alegre.html), "IX Encontro Nacional do Ministério Público da Violência 

Doméstica" (http://www.justicadesaia.com.br/ix-encontro-nacional-do-ministerio-publico-da-violencia-domestica), "II Encontro 

Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri (http://www.anpr.org.br/noticia/5450), "1º Congresso Nacional do Ministério 
Público de Fundações e Terceiro Setor" (https://www.mprs.mp.br/eventos/477/) etc. 

   
 

http://www.anpr.org.br/noticia/5450
http://www.anpr.org.br/noticia/5450
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tendo várias dificuldades pessoais, os operários cênicos estão mexendo nas estantes das partituras, a alternação de calor 

e frio excessivos está criando problemas para a plateia e para os instrumentos e o patrocinador do concerto está 

insistindo em mudanças absurdas no programa. 

 

 

3- Conclusões 

 

Tudo precisa ser submetido, periodicamente, a uma revisão, pois os mecanismos institucionais 

tendem à fossilização e à ineficiência caso sejam largados ao próprio movimento. Aqui, por óbvio, não se aplica a 

primeira lei de Newton, de que um corpo em movimento entregue a si próprio mantém-se em movimento (princípio da 

inércia). A burocracia é um exemplo em si. Surgiu sob a égide da eficiência, mas com o tempo se tornou um elemento 

impeditivo de efetividade institucional. Outros aspectos, como o que nos ocupou nas linhas precedentes, merecem o 

mesmo olhar revisionista, caso queiramos manter nossa instituição no rumo mais adequado para preservar-lhe 

eficiência, eficácia e efetividade. 

O Ministério Público uno requer mais que boa vontade de seus vários agentes, exige um programa 

bem definido de alinhamento que estimule a cooperação dos diversos órgãos de execução, para que, dentre outras 

coisas, a ação ministerial não sofra solução de continuidade na defesa dos direitos e dos interesses constitucionalmente 

atribuídos. A convergência estrutural tem sido uma clara política de alinhamento e de integração institucional  adotada 

pelo CNMP (art. 3
o
., inc. VI, da Recomendação CNMP n. 54, de 28.03.2017). A falta de coesão (ou integração) orgânica 

e funcional só se presta, como é óbvio, para fragilizar a atuação externa da instituição; essa coesão é um programa de 

sobrevivência institucional, principalmente no cenário externo onde a instituição concentra suas melhores energias e 

onde as expectativas são enormes em relação às suas ações. 

Todos os órgãos de execução constituem um microcosmo próprio, uma coletividade de unidades 

atuando lado a lado, em forçada cooperação, para controlar o corpo institucional que os sustenta e os engloba. A ação 

combinada ou a sinergia exigida dessas unidades assemelha-se aos nervos de um corpo ou às reações das substâncias 

em química. Esse desempenho combinado (e sinérgico) gera um produto diferencial (em quantidade e em qualidade) 

além do simples somatório de suas partes. Esse produto é a instituição do Ministério Público, tal como formulada e 

descrita na Constituição Federal. 

O gestor tem a responsabilidade de reconciliar interesses divergentes em relação às decisões 

estratégicas e alocar recursos de uma maneira que seja mais consistente com a coesão dos órgãos de execução e produza 

uma perfomance homogeneamente efetiva. Não é sua tarefa criar monstros de eficiência de um lado e monstros de 

ineficiência por outro, produzindo disfunções episódicas capazes de afetar os objetivos estratégicos, institucionalmente 

traçados. E, pelo viés prático, não há como entender (ou melhor ainda, justificar-se) dispêndio de energia institucional 

sem o equivalente benefício social. 

Não defendemos, é preciso que fique bem claro, a extinção de grupos ou núcleos especializados; 

nem somos contra a criação de novos grupos ou núcleos de atuação especial, em decorrência de uma conjuntura a exigir 

atenção prioritária do Ministério Público ou até por conta de metas eleitas como estratégicas num determinado 

momento (daí porque tais grupos, núcleos ou forças-tarefas devem ser organismos efêmeros). Mas tais metas 

conjunturais não podem esquecer, soterrar ou colocar em segundo plano, as metas estruturais ou essenciais da 

instituição (melhor atendidas por uma convergência estrutural), sob pena de cavarmos, aos poucos, hiatos de 

ineficiência entre as diversas unidades de execução, com prejuízos evidentes para a instituição ministerial globalmente 

considerada e, por derivação lógica, para toda a sociedade. A casuística não pode traçar ou determinar a agenda do 

Ministério Público, principalmente em tempos de planejamento estratégico e de convergência estrutural, pois é um tipo 

de "túnel de visão" pelo qual o futuro é entendido por meio de experiências limitadas do passado. 

PROPOSTA DE ENUNCIADO: "Não há órgão, núcleo ou grupo funcional dentro do Ministério 

Público que, por mais bem equipado e provido de recursos que esteja, consiga realizar todas as atribuições conferidas, 

constitucional e legalmente, à instituição. A parte não pode, por uma razão de lógica básica, englobar o todo ou ser-lhe 

mais importante. Logo, se isso não é possível, não se pode admitir, como política institucional, investimentos 

setorizados em caráter permanente. Impõe-se, neste ponto, uma convergência estrutural, nos moldes propostos na 

Recomendação CNMP n. 54/2017". 
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