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I-INTRODUÇÃO 

A presente tese pretende discutir o papel do Promotor de Justiça com atribuição 

exclusiva na área criminal, atuando também de forma extrajudicial, ou seja, além dos limites 

de uma ação penal pública. 

Poderia também o Promotor criminal atuar de forma resolutiva, enquanto agente 

político de transformação da realidade social? Ou seria isso somente atribuição de Promotores 

de Justiça com atuação em cidadania? 

Ainda mais: poderia o PJ criminal utilizar instrumentos extrajudiciais de 

atuação, como projetos sociais, audiência públicas e até mesmo instaurar inquéritos civis, na 

busca de uma atuação preventiva, indutora de políticas públicas, e não somente repressiva? 

Responder a tais questionamentos é o principal objetivo desta tese jurídica. 

II-JUSTICATIVA 

Primeiramente, é necessário esclarecer o propósito da presente tese: libertar o 

Promotor de Justiça criminal de uma atuação meramente limitada ao processo penal, visando à 

aplicação da norma penal, por meio da punição do sujeito ativo do crime ou, se for o caso, a 

sua absolvição. 

Defende-se, então, um Promotor de Justiça que atue exclusivamente perante uma 

Vara criminal também possa fomentar e induzir políticas públicas em defesa de direitos 

fundamentais, relacionados com a sua área de atuação, tal como criar uma rede de atuação 

extrajudicial em favor da prevenção de determinado crime (crimes contra o patrimônio; 

entorpecentes; crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes). 

De fato, a Carta de 1988 deu ao Ministério Público brasileiro o status de agente 

político da lei. A referida condição, inegavelmente, veio a permitir aos membros do Parquet 

uma destacada incursão no campo da política de gestão pública (ARANTES, 2002, p. 137-139), 
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no sentido de fiscalizar a conduta dos governantes e atuar em prol de um governo mais eficiente 

e comprometido com a realização dos direitos fundamentais (mecanismo de enforcement). 

À luz da sua missão constitucional, de atuar em defesa do regime democrático, 

da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, 

caput, da CF/1988, cabe ao Ministério Público, como destaca Almeida (2008, p. 29-30), exercer 

não apenas a função de “fiscal da lei”, mas o papel de fiscal do direito e da justiça (custos juris) 

e de guardião da sociedade (custos societatis). 

Isso pode se concretizar através da elaboração de projetos sociais e/ou projetos 

executivos na respectiva área de atuação do Promotor de Justiça criminal, fomentando e 

induzindo políticas públicas, de forma cooperativa com os órgãos e agentes públicos, com 

metas específicas a serem obtidas, visando à prevenção do crime em questão, superando o 

paradigma de uma atuação meramente demandista, processual e punitiva (ALMEIDA, 2013, p. 

71-73). 

Afinal, através do ofício diário de atendimento à população e do recebimento de 

representações/denúncias de irregularidades, o membro do MP tem os primeiros contatos com 

a realidade social da localidade onde exerce as suas funções. Inúmeras questões são trazidas ao 

Promotor de Justiça, que termina por exercer, nos termos do art. 129-II da CF/1988, o papel de 

Ombudsman (ouvidor do povo), mediador sui generis e negociador social, contribuindo 

decisivamente para o equilíbrio e a paz social da comunidade, tendo condições e legitimidade 

para atuar junto aos Poderes Públicos, a fim de garantir o respeito aos direitos fundamentais 

(ISMAIL FILHO, 2011, p. 69-71). 

Nesse sentido, inclusive nas Promotorias com atuação somente criminal, 

defende-se um Ministério Público resolutivo e não apenas demandista ao Judiciário 

(GOULART, 2000, p. 21-40 e 2013, p. 116-121), no qual os seus membros são agentes 

privilegiados da luta pela democratização das relações sociais e pela globalização dos direitos 

da cidadania. Há de se pensar, portanto, que os membros do MP devem sempre atuar como 

agentes políticos de ação transformadora da realidade social (GOULART, 2013) e não somente 

como sujeitos processuais. 

Dentro de tal contexto, é relevante destacar que nem o art. 129-III da Magna 

Carta2 e nem a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados da Federação 

brasileira (Lei 8.625, de 12.02.1993), em momento algum, afirmam que a utilização de 

instrumentos extrajudiciais como a requisição; a recomendação; a audiência pública ou mesmo 

o inquérito civil são instrumentos privativos de Promotores de Justiça com atuação em 

cidadania ou mesmo cível.  

Em seu art. 25, a Lei 8.625/1993 dispõe caber ao Ministério Público promover 

o inquérito civil “na forma da lei”. Determina, ainda, o art. 27 da Lei 8.625/1993 que cabe ao 

Ministério Público (e não apenas a Promotores de cidadania...) exercer a defesa dos direitos 

assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o 

respeito perante os Poderes públicos estaduais ou municipais; órgãos da Administração Pública 

direta ou indireta, estadual/municipal, seus concessionários e permissionários de serviço 
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público, além de outras entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do 

Município ou executem serviço de relevância pública. 

Portanto, à luz da Lei Orgânica Nacional do MP dos Estados Federados, não 

existe qualquer vedação legal para que o Promotor de Justiça criminal também atue na 

fomentação e indução de políticas públicas, atividades que, tradicionalmente, no âmbito do 

Ministério Público brasileiro, têm sido capitaneadas por Promotores de Justiça com atuação em 

cidadania, os chamados Promotores de Justiça extrajudiciais. 

A Carta de Brasília, aliás, relevante documento do Conselho Nacional do 

Ministério Público3 consagra um novo modelo de Ministério Público, isto é, um MP resolutivo, 

o qual, na qualidade de agente político, deve promover a transformação da realidade social, por 

meio da efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana, indo além de uma atuação 

meramente processual e demandista perante o Judiciário. 

Como sua primeira diretriz estruturante (item 1.A), propõe a Carta de Brasília: 

“Desenvolvimento de uma nova teoria do Ministério Público, embasada nos 

direitos e nas garantias constitucionais fundamentais, que possa produzir 

práticas institucionais que contribuam para a transformação da realidade 

social”. 

Demais, propõe como diretriz aos membros do MP (item 2.A), enquanto agentes 

políticos, uma postura proativa, valorizando e priorizando atuações preventivas, com 

antecipação de situações de crimes, atuando de forma dialógica e consensual, demonstrando 

autoridade para mediar demandas sociais e senso de oportunidade para o desencadeamento das 

intervenções que levem em consideração as situações de lesão ou de ameaças aos direitos 

fundamentais. 

Já no item 2.C, trata a Carta da priorização da atuação preventiva, de modo a 

atuar programaticamente para combater ilícitos que possam gerar situações de lesão ou de 

ameaça aos direitos fundamentais afetos à atuação do Ministério Público, priorizando, para 

tanto, medidas extrajurisdicionais e judiciais que sejam efetivas e eficientes para evitar essa 

prática. 

Não se está propondo que o Promotor de Justiça criminal abdique da relevante 

atuação de promoção da ação penal pública, mas que, ao lado disso, atue extrajudicialmente, na 

defesa de direitos fundamentais, buscando fomentar e induzir políticas públicas em prol do 

combate e da prevenção de crimes, no seu âmbito de atuação criminal. 

Destarte, mencione-se como exemplo a atuação da 24ª e da 43ª Promotorias de 

Justiça Criminais da Capital do MP de Pernambuco, as quais atuam perante Varas de crimes 

contra a criança e adolescentes e têm desenvolvido um projeto social de prevenção aos crimes 

contra a dignidade sexual de infantes, já tendo realizado duas audiências públicas; visitas a 

escolas e inúmeras reuniões setoriais, formando uma rede de proteção e prevenção de tais 

ilícitos, a qual conta com a participação de integrantes do Poder Judiciário; da Polícia Civil; da 

Policia Militar e das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, dentre outros. 
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Esse modelo de atuação, defende-se, pode ser estendido a outras Promotorias de 

Justiça com atuação criminal, buscando-se a formação de redes de prevenção e combate a 

crimes contra a vida ou crimes patrimoniais, por exemplo. 

Nesse diapasão, mencione-se, outrossim, a atuação de Promotores do MP de 

Minas Gerais, em projeto implementado entre os anos de 2007 e 2009, na gestão estratégica de 

informações sobre homicídios no município de Sete Lagoas. Além do MP, tal projeto contou 

com a participação das Polícias Civil e Militar; do Poder Judiciário e da PUC Minas. O referido 

projeto partiu de dois pressupostos: o direito à segurança pública enquanto direito sujeito a uma 

tutela coletiva e a necessidade de uma atuação proativa e resolutiva do Ministério Público, indo 

além dos limites processuais e burocráticos da atuação tradicional em um processo penal 

(MORAES, 2016, p. 125-129). 

Há que se dizer, ainda, que, no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, 

uma eventual atuação extrajudicial, na seara criminal, não deve se limitar às Centrais de 

Inquérito. Afinal, o art. 25-A da Lei Complementar Estadual nº 12/1994 liga às Centrais de 

Inquérito às medidas processuais anteriores ao oferecimento da denúncia na ação penal pública, 

visando à adoção de medidas procedimentais, referentes a casos concretos, como requerimentos 

de prisão preventiva, instauração de procedimentos de investigação criminal etc. 

O que se propõe, nesta tese, é uma atuação bem mais ampla, que não trata de 

uma notícia de crime específica, mas sim da atuação do Promotor de Justiça Criminal, na 

qualidade de agente político, na formação e indução de políticas públicas em defesa de direitos 

fundamentais, visando à prevenção e o combate à prática de crimes. 

É preciso, pois, superar o paradigma de atuação no somente no âmbito de um 

processo penal; faz-se necessário que o Promotor de justiça criminal também atue 

preventivamente, dialogando com os atores responsáveis pela segurança pública e também com 

outros atores sociais, vinculados às áreas de saúde e educação, por exemplo. 

III-CONCLUSÕES (SÍNTESE DOGMÁTICA) 

1. Também no âmbito das Promotorias de Justiça com exclusiva atuação criminal, defende-se 

um Ministério Público resolutivo, atuando os Promotores como agentes políticos de ação 

transformadora da realidade social e não somente como sujeitos processuais. 

2. O Promotor de Justiça que atue exclusivamente perante uma Vara criminal pode fomentar 

e induzir políticas públicas, atuando na prevenção de crimes e na promoção de direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

2.1. Para isso, poderá valer-se de instrumentos extrajudiciais de atuação, como projetos 

sociais, projetos executivos, processos administrativos, inquéritos civis; 

recomendações e termos de ajustamento de conduta, não existindo vedação da Lei 

8.625/1993 nesse sentido. 

IV-PROPOSTA DE ENUNCIADO 

1. O Promotor de Justiça que atue exclusivamente perante uma Vara criminal pode fomentar 

e induzir políticas públicas, atuando na prevenção de crimes e na promoção de direitos 

fundamentais da pessoa humana relacionados com a sua área de atuação, podendo utilizar 

instrumentos extrajudiciais de atuação do MP, tais como projetos sociais, projetos 

executivos, processos administrativos, inquéritos civis; recomendações e termos de 

ajustamento de conduta. 
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