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SÍNTESE DOGMÁTICA: A presente tese propõe-se a demonstrar o anacronismo da atuação criminal do Ministério 

Público e, paralelamente, aponta como solução a criação setorizada de órgãos de execução com atuação extra-autos, de 

forma harmônica, coesa e complementar à rotina funcional das promotorias criminais de atuação demandista ou 

judicial. Esse esforço rende homenagem à inserção da atuação criminal do Ministério Público no amplo campo da 

segurança pública, tendo-o como protagonista consciente de sua condição. 
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1- Introdução 

 

A referência moral do sistema penal é a defesa da vida e dos valores ligados, direta ou 

indiretamente (patrimônio, segurança, dignidade sexual etc.), a ela. Logo, as promotorias criminais integrantes desse 

sistema têm como pano de fundo a defesa da vida, da dignidade inerente a esse estado e os direitos fundamentais. É 

peça de museu termos a promotoria criminal como uma máquina de exigir, a todo custo, condenados. A persistir esse 

propósito, teríamos uma fantástica (e execrável) máquina nacional de salsichas: entraria qualquer acusado de um lado e 

sairia, impiedosamente, um condenado. Felizmente, apesar dos problemas que serão analisados neste breve ensaio, essa 

imagem não se traduz na prática funcional da instituição. 

De qualquer modo, esses específicos órgãos de execução do Ministério Público estão cercados por 

índices desmotivadores: altas taxas de violência; altas taxas de impunidade e de reincidência; e baixa confiança da 

população nas leis e nas instituições ligadas às políticas penais, criminais e de segurança pública. E tais índices ligam-

se, direta ou indiretamente, com o campo de trabalho das promotorias criminais, e respondem, até certo ponto, pelo 

estigma de inefetividade e de anacronismo delas. 

Decisões, métodos e comportamentos persistentes alimentados por uma longa tradição não 

facilitam uma cultura de inovação e o hábito de fazer coisas novas. Sancionar uma estratégia de inovação no meio 

criminal parece um conto de terror, dadas essas condições. 

O demandismo judicial ínsito a esses órgãos de execução não reflete um entendimento preciso da 

realidade, dada a sua natureza reducionista. A imersão se dá toda sobre prazos, fórmulas processuais, princípios teóricos 

ou hipóteses de trabalhos hauridas por meio de um sectarismo de escola e uma repressão mecânica da criminalidade em 

geral. E, por isso, os processos criminais  permanecem, essencialmente, destituídos de conteúdo real, afastados da vida 

prática donde surgem e cujos efeitos benéficos, em princípio, deveriam retornar ao ponto de partida. 

 

2- Reengenharia da atuação criminal do Ministério Público e resgate de seu protagonismo funcional 

 

 

A atuação de uma promotoria criminal, em regra, não apresenta muitas novidades: audiências 

judiciais sem fim, filas de processoes (ou de inquéritos) sempre crescentes, prazos de manifestação, pareceres, 

manifestações finais, eventuais recursos etc. O labor de um promotor criminal de perfil tradicional se assemelha ao 

"trabalho de Sísifo", com seu interminável e repetitivo esforço, ou seja, consegue movimentar, por exemplo, 50 

processos hoje, amanhã "enfileiram-se" mais 70 e assim segue a rotina. A concretização de princípios caros ao processo 

e a outros valores, como duração razoável do processo, resolutividade, eficiência etc., prende-se, em último plano, à 

estrutura judiciária sob à qual atua o órgão ministerial. 

Se perguntamos a um promotor de Justiça criminal quantos processos de sua titularidade – e 

portanto cuja resolução é de sua responsabilidade como titular da persecução penal – estão em tramitação perante as 

Varas Criminais junto às quais atua, invariavelmente, ele se valerá da Secretaria Judicial para levantamento, e ainda 

assim no aspecto quantitativo. Também não é incomum a satisfação mecânica do promotor de Justiça em manter seu 

serviço em dia, fora de sua "fila" (sem vista ou carga para sua Promotoria). Mas não consegue responder a algumas 

indagações essenciais: onde estão os processos? Em que fase? Qual o conteúdo de fundo de cada um deles? As 

audiências estão sendo, regularmente, designadas? Fato é que o Ministério Público quase nunca é detentor das 

informações relativas aos feitos que ele próprio patrocina e, portanto, permanece subordinado ao planejamento – ou à 
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ausência de planejamento – do Judiciário para o julgamento – ou paralisação – dos feitos cujo interesse social presenta
1
.    

A atuação da justiça criminal desvinculada de fins resolutivos,  sua excessiva morosidade e 

seletividade estrutural, fenômenos históricos que compõem o cortejo fúnebre da instituição judiciária, de uma forma ou 

de outra também estigmatizam as promotorias criminais. Direta ou indiretamente esses órgãos de execução do 

Ministério Público acabam sendo conectados ao problema. Além disso, o sistema de justiça criminal brasileiro atua 

fragmentariamente e apenas reage ao crime,  e reage mal, dado o elevado grau de impunidade e de reincidência, por 

conta de prisões ilegais, torturas, inquéritos policiais
2
 mal conduzidos e processos pior ainda instruídos. Esse complexo 

sistema não foi concebido, pensado e montado estrategicamente, de modo a atuar de forma coordenada e complementar. 

Ao contrário, cada ator atua isoladamente e, assim, só consegue vislumbrar seu horizonte restrito. Os objetivos de paz 

social e de segurança pública passam a ser um reflexo pálido (ou até inexistente) desse trabalho solitário e burocrático, 

de conteúdo mais simbólico que real. 

Ademais, o processo criminal atual, de perfil tradicional e bases liberais, não detém mecanismos 

efetivos para tutelar os transcendentais interesses em jogo, ou seja, não consegue cumprir integralmente toda a sua 

função sócio-político-jurídica. Como ressalta Cláudio Barros Silva (2010, p. 56), é um processo penal arcaico, 

burocrático e ineficiente, nutrido por um sistema penal elitista, que jamais alcançou resultados expressivos com relação 

aos delitos que lesam o povo. E assim, o Sistema de Justiça Criminal brasileiro vem se caracterizando pela incoerência, 

desigualdade e graves injustiças. No nível normativo, ausência de tipos legais específicos e adequados para formas 

organizadas de delinqüência, penas insignificantes para certos crimes; trato rigoroso para autores de crimes contra a 

propriedade e trato privilegiado para autores de crimes contra a pessoa e outros interesses públicos relevantes; no nível 

pragmático, a omissão, o retardamento e a atuação burocrática e descoordenada, sem controles interorgânicos
3
. 

É fato incontroverso: as atuais promotorias criminais não dispõem de tempo e de motivação para 

fazer algo além de "aliviar fila", atender prazos, preencher relatórios e produzir números ou cifras inebriantes. Como 

destacado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos "considerandos" da Resolução n. 181/2017 (que regula a 

instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público), há uma carga 

desumana de processos que se acumulam nas varas criminais do País e que tanto desperdício de recursos, prejuízo e 

atraso causam no oferecimento de Justiça às pessoas, de alguma forma, envolvidas em fatos criminais.   

Não obstante isso, é um trabalho mecânico que infelizmente precisa ser feito, vez que previsto na 

Constituição Federal (art. 129, I) e imposto pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal, mas não esgota as imensas 

potencialidades de uma atuação criminal mais atenta e mais próxima do perfil constitucional, democrático e resolutivo 

do Ministério Público. Qual a solução para termos órgãos de execução na área criminal capazes de lidar, 

produtivamente, com a questão de fundo do setor e não apenas com a lasca da ponta do "iceberg"? Que modelo mais 

adequado para atender à resolutividade exigida do Ministério Público no atual quadrante histórico? E que propósitos 

perseguir para justificar igualmente essa mudança? 

De início, é importante frisar que a promotoria criminal não esgota sua atuação na promoção, 

privativa, da ação penal pública (nos termos do art. 129, I, da CF e do art. 257, I, do CPP – principal mecanismo do 

interesse punitivo estatal) e na fiscalização da aplicação da lei penal no processo (CPP, art. 257, II), as mais tradicionais 

das funções atribuídas ao Ministério Público (e que, de certo modo, estigmatizou a instituição ao longo dos tempos 

como órgão essencialmente acusador). Este não foi o perfil pensado pelo constituinte de 1988 para os valorosos órgãos 

de execução de natureza criminal do Ministério Público. Se isso fosse a etapa final das atribuições criminais, do ponto 

de vista jurídico-constitucional, implicaria em condenar uma infinidade de órgãos de execução do Ministério Público 

(um setor importante da instituição) ao eterno demandismo. E, certamente, o Ministério Público não se credencia apenas 

como uma instituição dependente do Judiciário para alcançar seus fins. E nesta perspectiva se inserem as promotorias 

de justiça de natureza criminal: sua razão de ser não se limita ao eterno trabalho de Sísifo, na eterna concretização da 

política criminal do Estado
4
 (ou na falta dessa política criminal), funcionando, muitas vezes, como uma mera e reativa 

correia de transmissão. 

  
1
 Rodrigo Iennaco de Moraes, Corregedorias e atuação do Ministério Público na área criminal.  Revista Jurídica da 

Corregedoria Nacional, CNMP, Volume 1, 2016. Disponível em: 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/CNMP_Revista_Juridica_WEB.pdf. Último 

acesso: 13.05.2019. 
2
 O inquérito policial é um caso à parte. De reconhecida inutilidade jurídica, é um instrumento de defesa social 

superado, lento, burocratizado e com valor meramente informativo, cujo conteúdo – em sua maior parte - deve ser 

repetido perante o juiz. De outro lado,  a violência da polícia brasileira é uma variável importante que se integra à lógica prática do sistema 

penal como um aspecto intrínseco do controle social, juridicamente não programado, mas faticamente aceito (Neste 

sentido, Roberto Kant de Lima, A polícia da cidade do Rio de Janeiro:seus dilemas e paradoxos. Rio de 

Janeiro:Forense, 1995). 
3
 O sonho da transformação na área criminal: desmistificar para construir. Disponível em: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hqg0LRsd7ZIJ:https://www.mpmt.mp.br/download/2586/o-

sonho-da-transformacao-na-area-criminal+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=br. Último acesso: 06.07.2019. 
4
 Uma política criminal conjuntural ou "de remendos" que teima em expandir e multiplicar as figuras delitivas, e 

aumentar as penas, mesmo diante do recrudescimento histórico da criminalidade e da violência. Essa política penal só 

se presta, sem qualquer exagero, a alimentar os medos e os humores repressivos existentes na sociedade.   
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As relações humanas estabelecidas atualmente são completamente distintas daquelas 

experimentadas na era de ouro do Direito Penal clássico e da atuação criminal tradicional do Ministério Público. 

Vislumbra-se no horizonte o avanço de "novos direitos" postos no cenário algo caótico e instável de uma sociedade 

planetariamente interligada ou conectada. Isso desloca o Direito Penal para uma nova e desafiante seara: os direitos 

transindividuais (meio ambiente, saúde pública, ordem econômica e financeira, relações de consumo etc.)
5
, a 

globalização do crime e os atores não estatais (organizações criminosas nacionais e transnacionais) cada vez mais 

poderosos na agressão a bens comuns e aos direitos fundamentais. E tudo isso enfeixado leva a uma mutação fantástica 

do fenômeno criminal sem a correspondente regulação. 

E é esta maior periculosidade e relevância política da questão criminal que torna, mais do que 

nunca, nas palavras autorizadas de Luigi Ferrajoli
6
, extremamente importantes as duas funções de prevenção e de 

garantia do direito penal. Como tem reagido o sistema penal à nova carga de funções e responsabilidades derivadas da 

mudança da questão criminal? Que balanço podemos fazer da função penal hoje em dia, em nossos países? Parece-nos 

que o balanço é decididamente negativo. Quando o Estado restringe-se ao modelo repressivo, ele renuncia a uma parte 

fundamental de seu poder na luta contra a delinquência. 

A tutela processual penal, ainda impregnada de conceitos surgidos no século XVIII, não tem 

desempenhado satisfatoriamente sua função de instrumento de controle social diante dos ataques a esses interesses 

transindividuais, motivo pelo qual surge como medida impositiva, a sua readequação para a eficiente proteção dos 

interesses incrementados atualmente
7
. É chegada a hora de darmos prioridade à criminalidade de poder (corrupção, 

desvio de recursos públicos, fraudes fiscais, lavagem de dinheiro, violação dos direitos humanos etc.), ao invés de 

ficarmos presos, unicamente, à criminalidade de rua ou de subsistência. As verdadeiras "classes perigosas" – como eram 

conhecidos tempos atrás os grupos marginalizados – já não são as classes pobres e excluídas, mas as elites dirigentes, 

tanto econômicas como políticas que, com seus arranjos e imunidades, saqueiam os recursos do Estado e da sociedade. 

Precisamos, de algum modo, assumir o protagonismo naquilo que nos compete e superar um 

modelo de atuação criminal claramente anacrônico, em que sobressai um direito penal máximo com resultados sociais 

mínimos. A ação penal não pode ser um fim em si mesma; ela serve a um propósito maior (uma função sócio-político-

jurídica), que simplesmente condenar ou absolver um acusado (resultado imediato, muitas vezes, sem conexão com 

objetivos mais profundos e socialmente relevantes). Cada ação penal representa um tijolo de uma imensa construção 

difusa: os direitos fundamentais individuais e sociais, desembocando na segurança pública. E embora a ideia de justiça 

seja variável no tempo e no espaço, suscetível a contínuas mutações e oscilações, há um núcleo axial do qual ela não 

pode se afastar: a proteção dos direitos fundamentais inerentes a todo ser humano. 

Procede-se, atualmente, a uma releitura radical do sistema penal sob a ótica do sistema dos direitos 

fundamentais e de todo o edifício normativo constitucional: uma política de efetivo e integral exercício e de proteção de 

direitos fundamentais, garantindo a autonomia e a centralidade de todos os direitos e garantias fundamentais através do 

sistema penal
8
. O promotor criminal não é apenas um agente provido do desejo de condenar ou de tolerar a absolvição 

de um ou alguns indivíduos processualmente determinados, mas deve desenvolver um trabalho holístico voltado, 

essencialmente, para garantir segurança e um mínimo de ordenação social.   

A segurança pública é um bem coletivo difuso, semelhante ao meio ambiente, ao patrimônio 

público, à saúde, à educação etc., e nessa condição carece também de uma tutela efetiva precedida de estratégias 

compatíveis. A proteção desse bem social difuso cabe, decidida e essencialmente, ao setor de atuação criminal do 

Ministério Público e nesse propósito tutelar abrem-se três frentes: 1- atuação sobre a inexistência ou insuficiência de 

políticas públicas de prevenção criminal (prevenção primária); 1- estabelecimento de estratégias ou de programas 

efetivos de prevenção criminal em setores específicos sujeitos a riscos especiais (prevenção secundária); 3- fomento ou 

articulação de uma política pública ou institucional para reduzir a reincidência em espaços recorrentes de episódios 

criminais (prevenção terciária). 

O zelo e respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

na Constituição (CF, art. 129, II), nas dimensões individuais e sociais, é função institucional atribuída a todo o 

Ministério Público, na forma concentrada (órgãos especializados) ou difusa  Neste aspecto, pode ser desempenhada por 

qualquer órgão de execução, inclusive pelas promotorias criminais. Há, assim, um acervo de normas constitucionais, 

  
5
 Sobre o tema, ver CUESTA ARZAMENDI, José Luis de la. Sentido e função do sistema penal em um mundo 

globalizado. Revista Eletrônica de Direito Penal AIDP-GB, Ano 1, vol 1, nº 1, Junho 2013, pp. 201-218. XEREZ, Hugo 

Vasconcelos.; BARROS, Paulo Adriano Maia. A tutela processual penal dos direitos difusos e coletivos – 

alternativas ao modelo brasileiro. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=34667ff5524af316>. Último acesso: 12.07.2019. 
6
 Los retos de la procuración de justicia en un mundo globalizado. Disponível em: 

<www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/download/.../53714>. Último acesso: 15.07.2019. 
7
 XEREZ, Hugo Vasconcelos.; BARROS, Paulo Adriano Maia. Cit.; FERRAJOLI, Luigi. Cit.    

8
 BARATTA, Alessandro. La política criminal y el derecho penal de la constitución: nuevas reflexiones sobre el 

modelo integrado de las ciencias penales. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 8, fascículo 29, 

2000, p. 45. A polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário não possuem o dever de condenar, mas sim, de fazer 

Justiça, de coletar provas imparcialmente (ou impessoalmente), e não somente as que incriminem o processado (Neto, 

1993). 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=34667ff5524af316
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/download/60905/53714
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constituídas de eficácia plena, e infraconstitucionais que dão suporte às movimentações do Ministério Público no 

sentido de colaborar com o acesso à justiça, em parceria com a sociedade e com o próprio Estado (nas suas diversas 

expressões), para consolidar um democrático sistema que afirme os mais elementares direitos e garantias conferidas ao 

cidadão
9
. 

Inclusive, a função constitucional do controle externo da atividade policial, nas suas modalidades 

difusa e concentrada (art. 3
o
., incisos I e II, da Resolução CNMP n. 20/2007), exercida por todas as promotorias 

criminais, não se limita à persecução penal, notadamente no acompanhamento e coordenação dos rumos da investigação 

criminal, mas também abrange a proteção de direitos difusos e coletivos, no zelo pelo respeito dos Poderes Públicos à 

Constituição e às leis (Sousa Júnior, 2015, p. 134). Isto indica, de forma muito clara, que as atribuições das promotorias 

criminais não começam nem terminam no art. 129, I, da CF. Vão além; não compartilham, neste aspecto, da 

característica de ultima ratio do Direito Penal, como instrumento derradeiro de controle social. 

Sobre o direito penal como ultima ratio de controle social é preciso ressaltar que é o menos efetivo 

e o mais prenhe de efeitos colaterais perniciosos ao desenvolvimento social harmônico
10

. O recurso a esse ramo do 

Direito significa que todas as demais instâncias de controle social fracassaram, inclusive ramos menos intrusivos do 

Direito. Esse estado de coisas sugere que o promotor criminal manuseia um instrumento que não é tão efetivo em seus 

propósitos, adicionando um ingrediente a mais no desafiante ofício desse profissional.   

É possível ao Ministério Público criar promotorias criminais de natureza essencialmente 

extrajudicial para atuar, de forma articulada e interdependente com as promotorias criminais de natureza demandista, na 

variedade de problemas ligados à temática, como: formulação, fomento e execução de políticas públicas, abordagens 

preventivas, formulação de programas próprios de prevenção criminal, segurança pública e justiça criminal, articulação 

intersetorial e multissetorial, inserção social etc. Esses órgãos de execução de atuação extra-autos podem ajudar a 

instituição a responder duas perguntas essenciais: o que fazemos no processo penal (só apresentamos a denúncia e 

fiscalizamos a execução da lei?) e para quem fazemos (buscamos condenar o acusado ou nos esforçamos por inserir 

nossos atos endoprocessuais em uma estrutura maior e superior à rotina processual?). 

Ora, se as promotorias criminais com atuação endoprocessual não dispõem de tempo e de recursos 

outros para atuar em questões de prevenção e de formulação de políticas, ou exercer uma ação mais próxima à 

comunidade, nada mais razoável que sejam criados órgãos de execução de atuação extrajudicial para suprir essa 

necessidade. Podemos exemplificar essa questão com as promotorias de justiça de execução penal. Na execução penal 

há a necessidade de acompanhar todos os incidentes derivados da LEP e cujo exercício se dá, necessariamente, perante 

a Vara de Execução Penal. Portanto, é uma atividade mista de demandismo com parecerismo (o clássico formato de sela 

do exercício funcional do Ministério Público – cujos resultados relevantes para a sociedade são mínimos, por conta de 

uma singularidade cruel do sistema). Não há espaço nem tempo para que esses órgãos demandistas e pareceristas 

dediquem atenção a outros assuntos de natureza administrativa, extrajudicial ou comunitária, como por exemplo, 

apuração de crimes de tortura ou maus-tratos entre co-detentos (ou por agentes públicos do próprio sistema), 

procedimentos de fiscalização da estrutura prisional, salubridade, trabalho etc. Daí porque, a criação de novas 

promotorias de execução penal de caráter exclusivamente extrajudicial se mostra medida absolutamente necessária (o 

que parece ser uma realidade já em alguns Estados). O caráter extraprocessual dessa atuação pode ser o ponto fora da 

curva a diferenciar o Ministério Público dos outros órgãos de execução penal. 

Esse modelo, parece-nos, pode ser replicado em outras áreas criminais, como: drogas, crimes 

contra a vida, criminalidade aquisitiva, sexual, violência doméstica etc. Embora cada um destes setores represente uma 

parcela da criminalidade em geral e responda, com sua cota de desordem, pela insegurança pública experimentada em 

determinada cidade, eles apresentam características próprias e, portanto, a abordagem preventiva compartilha igual 

peculiaridade. 

As iniciativas de prevenção criminal têm maior probabilidade de sucesso se forem direcionadas a 

problemas criminais específicos (ou setorizados). É mais efetivo estabelecer um programa de prevenção à criminalidade 

aquisitiva violenta no interior do sistema de transporte público ou no sistema da rede pública de ensino, por exemplo, do 

que em toda a complexa rede de relações de uma cidade. Obviamente, que esse programa (ou esses programas) não 

pode perder a relação dialogal com o ambiente urbano (dado que os diversos setores então dentro de um sistema maior e 

o integram), pois o crime setorizado, ao menos parcialmente, é reflexo do seu entorno, o que obriga a pensar na sua 

prevenção em harmonia e em coordenação com a prevenção do crime na cidade como um todo. 

 

 

3- Retroalimentação funcional entre promotorias criminais judiciais e extrajudiciais 

 

 

O Ministério Público, em sua atuação funcional, tem o formato de uma sela: de um lado, órgãos 

  
9
 SILVA, Cláudio Barros.  Abusos e omissões do Ministério Público e de seus membros. Revista do Ministério 

Público do RS, Porto Alegre, n. 65, jan/abr. 2010, p. 42. 
10

 "O direito criminal é mero coadjuvante do desenvolvimento social – todas as nações consideradas bem desenvolvidas 

obtiveram tal status através da priorização e protagonismo de mecanismos de promoção social, especialmente a 

educação" (Soares, 2014). 



5 

demandistas (exemplo são as promotorias criminais), de outro lado, órgãos pareceristas (tanto em primeira quanto, 

principalmente, em segunda instância) e no centro não há quase nada (começa a se insinuar múltiplas atividades 

extrajudiciais, que se pretendem sejam resolutivas). Mas fato é que, na prática, essa terceira forma de atuação resolutiva 

luta para vir à tona, em meio ao predomínio das duas outras ("abençoadas" pela tradição), daí porque se fala ainda em 

formato de sela dessa estrutura funcional. 

Se a resolutividade é a grande bandeira do Ministério Público para alcançar a efetividade dos 

direitos e implementar uma saudável inserção social, então é preciso criar condições para que todos os setores 

funcionais da instituição tenham a oportunidade de trabalhar outros aspectos jurídicos e sociais (finalidades 

extraprocessuais), e não apenas os que resultam em demandismo e parecerismo perante o Judiciário. E essas condições 

só podem ser abertas às atuais promotorias criminais se forem criadas promotorias extrajudiciais para, em perfeita 

harmonia e articulação com os órgãos de execução de caráter judicial, estabelecerem um trabalho de retroalimentação, 

em que o esforço de um fornece meios de atuação ao outro, e vice-versa. 

O Ministério Público resolutivo pode ser definido como uma instituição que assume uma 

identidade proativa específica, atuando antes que os fatos se tornem irremediavelmente patológicos e conflituosos, 

utilizando seu poder de articulação e mecanismos extrajudiciais para equacioná-los, sem a necessidade de acionar ou 

demandar, como prima ratio, a Justiça. 

Por essa representação conceitual, as promotorias de atuação criminal extrajudicial
11

, setorialmente, 

podem com suas ações e programas interferir produtivamente no trabalho das promotorias de atuação judicial, 

reduzindo os "fatos patológicos e conflituosos" que chegam às engrenagens ministeriais e judiciárias. Ou seja, uma 

atuação preventiva e resolutiva pode resultar em menos custos sociais e institucionais, fazendo com que as promotorias 

judiciais tenham tempo e motivação para se engajar, no futuro, em tarefas extra-autos. 

E assim alinhados e se complementando funcionalmente, ambos os órgãos de execução podem 

construir políticas criminais, incluindo  investigação, prevenção e repressão, voltadas, decididamente, para resultados 

socialmente relevantes, fugindo ao modelo de um processo penal atomizado (muito voltado para técnicas 

antropométricas, regularidades formulísticas e finalidades endoprocessuais, de modo muito imediatista), autossuficiente 

e sem conexão com as dinâmicas reais do mundo social, que se limita ao indivíduo como referência de análise. As 

estratégias de atuação precisam contar com estudos científicos prévios (socorrendo-se da criminologia, da sociologia 

criminal, da estatística e de outros ramos de conhecimentos afins), dados estruturados, saberes empíricos 

multissetoriais, parâmetros comparativos e estatísticas, para melhor trabalhar a realidade. 

Esses órgãos de profunda inserção extraprocessual e comunitária serão responsáveis por viabilizar 

que o sistema processual formulístico, mecânico e burocrático (conduzido, em parte, pelas promotorias criminais 

judiciais num processo contínuo, fixo, estático e mecânico) entre em contato com a realidade prática a que, em última 

instância, deve servir. O intercâmbio entre os dois mundos ou entre os dois setores (numa simultânea atuação preventiva 

e repressiva), trará vantagens para ambos: as promotorias tradicionais poderão dispor de iniciativas inovadoras na sua 

atuação e verificar que seu trabalho se destina a objetivos mais nobres e socialmente mais relevantes, que apenas 

condenar ou absolver, como atos suficientes em si; de outro lado, as promotorias extrajudiciais poderão se apropriar das 

problematizações obtidas a partir do trabalho das promotorias judiciais e, a partir daí, desenvolver novas práticas e 

novos insights para contribuir tanto no âmbito institucional quanto social e político.   

 

 

  
11

 No MPSP há um projeto de Promotorias Comunitárias, que pelos objetivos traçados e a forma de 
atuação, se assemelha bastante com nossa proposta (Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/PJ_Comunitaria>. Último acesso: 15.07.2019). A 
diferença fica por conta da atuação por setores da missão criminal do MP. 
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As promotorias criminais (judiciais e extrajudiciais) precisam, como decorrência necessária de seu 

trabalho, desenvolver uma visão própria (com objetivos próprios) dos resultados a serem alcançados com a aplicação da 

lei penal. Uma visão que seja integralista, vislumbrando o cenário de fundo e sistêmico de todo o labor processual e 

judiciário, para a partir disso construir: 1- estratégias institucionais aptas a garantir e defender a segurança pública, 

como direito fundamental social; 2- uma doutrina racional própria de investigação criminal e controle efetivo sobre as 

polícias, estabelecendo metas plausíveis para a redução sustentada das taxas de criminalidade; 3- dados estruturados da 

atuação funcional na área criminal, de modo a indicar o que deve ser consolidado e o que precisa de ajustes; 4- um 

compromisso integral com os direitos humanos, a justiça social e a paz. 

À luz da criminologia (e da história), a adequada contenção, a médio e longo prazo, da 

criminalidade e a minimização de seus efeitos mais graves dificilmente será o resultado de puro castigo dos 

delinquentes ou da mera repressão e restrição dos direitos fundamentais; daí que a tarefa político-criminal seja muito 

mais difícil e não pode confundir-se com a mera política penal e penitenciária. O adequado tratamento dos fenômenos 

criminosos exige uma intervenção multinível que, partindo dos resultados da investigação criminológica, acerca dos 

fatores individuais e sociais incidentes sobre a criminalidade, assegure a proteção dos bens jurídicos fundamentais, 

através da aplicação das medidas apropriadas de prevenção do crime e da delinquência
12

.   

Tudo sugere, com clareza, que é muito caro esperar que os crimes sejam cometidos. Crime deve 

ser evitado. É menos dispendioso e menos custoso econômica e socialmente. Causa espécie que em face de tais 

evidências, apenas recentemente o interesse pela prevenção tenha surgido no horizonte da criminologia. A explicação 

parece derivar do predomínio do positivismo como referência teórica da criminologia desde o século XIX. De acordo 

com essa linha de argumentação, o deslocamento da centralidade do indivíduo como referência de análise, típica do 

positivismo, para a ênfase nos fatores sociais e ecológicos que concorrem à incidência de crimes foi determinante para a 

consolidação da abordagem preventiva
13

. 

Diante disso, o setor de atuação criminal do Ministério Público deve adotar, dentro do amplo 

cenário político e jurídico-penal, uma visão própria da política criminal, levada a cabo com planejamento, dentro dos 

modernos conceitos de prevenção e de repressão mais eficientes. Tudo sob o pálio de uma interligação intrínseca entre 

os diversos órgãos de execução afetos à área. 

 

 

4- Conclusão 

 

Acredita-se que as instituições são eternas, indispensáveis, racionais. E podem até ser, desde que 

estejam preparadas para mudar, aceitando novos encargos ou o expurgo de certas funções, de acordo com as exigências 

históricas e sociais. Ou seja, para não perecer e perder o rumo da história é necessário que a instituição seja flexível e 

capaz de mudar (estando disposta a abandonar noções tidas há muito tempo como imutáveis). 

Presa e limitada por uma tradição secular, sem investimentos adequados e estruturalmente 

convergentes, a atuação criminal do Ministério Público converteu-se numa espécie de modelo ou ponto de referência, a 

respeito do qual as novas gerações nutridas pelas conquistas científicas e metodológicas deveriam se afastar e superar. 

  
12

  CUESTA ARZAMENDI, cit., 2013, p. 209. 
13

 SENTO-SÉ, João Trajano. Prevenção ao crime e teoria social. São Paulo, Lua Nova, 
83, 2011, p. 09. 
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Assim, recursos e novos métodos de atuação foram direcionados às novas áreas de atuação (criando, às vezes, através 

de investimentos setorizados "ilhas de excelência" ao lado de uma ampla estrutura colapsada, inundada de "processos 

inúteis e custosos, cujo único efeito é ofuscar o limite entre o lícito e o ilícito, e tirar tempo e recursos às investigações 

mais importantes destinadas cada vez mais a essa forma de subreptícia anistia que é a prescrição"
14

), negligenciando-se 

a necessária revisão e atualização do setor criminal, com a criação das condições propícias para retomar seu antigo 

protagonismo. Colocar o passado para dialogar com o presente, sopesando acertos e desacertos, talvez seja uma boa 

estratégia inicial para reconstruir a atuação criminal ministerial sobre bases mais razoáveis e modernas. 

O que propomos, singela e humildemente, é a criação de promotorias criminais de atuação, 

essencialmente, extrajudicial, nos diversos setores da criminalidade, como: tráfico de drogas e afins, criminalidade 

aquisitiva, crimes contra a vida etc. O setor de atuação criminal do Ministério Público deve contar com promotorias de 

atuação repressiva – por conta de tradicional função institucional atribuída pela Constituição – e de atuação preventiva 

(extrajudicial ou comunitária), senão em igual proporção, dados os limites orçamentários, pelo menos de modo a 

garantir uma inserção resolutiva da instituição em programas de prevenção, de políticas públicas na área securitária e 

desenvolvimento de mecanismos extraprocessuais para garantir a segurança pública da comunidade. 

Se nós criticamos o Estado (nas suas diversas expressões: Estado-persecutor, Estado-juiz, Estado-

administrador) porque só reage ao crime de forma social e economicamente custosa, não nos parece que o Ministério 

Público proceda diferentemente, quando persiste em alimentar uma tradição institucional de atuação criminal, 

predominantemente (ou exclusivamente), na sua forma processual ou judicial, ou seja, na reação mecânica ao crime já 

consumado. Os reajustes e correções de rotas são necessários a qualquer instituição que se guie, republicanamente, pela 

bússola do interesse público, identificando no pulsar social suas reais prioridades. 

O setor de atuação criminal do Ministério Público, tal como existente atualmente, encontra-se 

assoberbado de processos para acompanhar em juízo ou de inquéritos concluídos aguardando a apresentação de 

denúncia. A notória deficiência quantitativa de quadros e o volume de ações penais
15

 (como fruto de uma política 

criminal tolamente – e totalmente - reativa) fazem com que a instituição, neste setor específico de sua atuação, não 

tenha condições de cogitar em questões estratégicas substanciais. Ora, se as promotorias criminais com atuação 

endoprocessual não dispõem de tempo e de recursos outros para atuar em questões de prevenção e de formulação de 

políticas, ou exercer uma ação mais próxima à comunidade, nada mais razoável que sejam criados órgãos de execução 

de atuação extrajudicial para suprir essa necessidade. Isto é ainda mais impositivo, do ponto de vista institucional, se for 

visto pelo prisma da resolutividade, ingrediente adicionado a todas às ações ministeriais. 

ENUNCIADO: 

 

"O Ministério Público precisa de uma vez por todas, de forma inteligente e estratégica, assumir sua 

porção de responsabilidade na defesa desse bem difuso que é a segurança pública (assim como defende, com 

veemência, o meio ambiente, o patrimônio público, a educação e outros interesses difusos ou coletivos). E para tanto, 

precisamos dispor de tempo e de motivação para uma decidida inserção social sobre relações horizontais ou 

comunitárias. E criar, setorialmente, órgãos com atribuições extra-autos é um primeiro e decisivo passo para destravar 

essa poderosa força motivadora pressuposta pela ideia de justiça. Já não podemos ficar "correndo atrás de fatos", sendo 

caudatários  do fait accompli ou reagindo a estímulos forjados por fenômenos desconhecidos".   
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