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• Acesso à Justiça: o mais 

importante dos direitos 

fundamentais; uma garantia 

fundamental estruturante 

para o Estado Democrático 

dos Direitos. 

 



• O Acesso à Justiça: nova 

conceituação. 

 

• As ondas renovatórias do 

acesso à justiça: o Acesso à 

Justiça como método de 

pensamento. 

•   
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Sistema constitucional de  
Acesso à Justiça  

SISTEMA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À 

JUSTIÇA: o modelo de resolução consensual 

dos conflitos e controvérsias e o modelo 

tutela jurídica por adjudicação  

 

Preâmbulo e art. 4º, inciso VII, CR 1988: Fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias 
(Preâmbulo); A República Federativa do Brasil será regida, 
nas relações internacionais, pela solução pacífica dos 
conflitos (art. 4º, inciso VII, da CR/1988). 
 
Art. 5º, XXXV, da CR/1988: A lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 



UMA NOVA SUMMA DIVISIO 

CONSTITUCIONALIZADA: 

TÍTULO II – DIREITOS 

FUNDAMENTAIS, CAPÍTULO I, 

DA CR/1988 

DOS DIREITOS E DEVERES 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS 



Sistema constitucional de  
Acesso à Justiça  

 
Fatores de Justificação da Nova 

Summa Divisio Constitucionalizada 

  

 

 

A importância da Nova Summa Divisio 

Constitucionalizada para a adequada 

compreensão das atribuições 

constitucionais do Ministério Público 

Brasileiro 



Ministério Público no Novo 

Constitucionalismo e os 

Fatores para a Ampliação da 

Legitimidade Social da 

Instituição 



1)  O Ministério Público brasileiro na 

Constituição de 1988:  

a) Natureza institucional e a 

multifuncionalidade dos direitos e das 

garantias constitucionais 

fundamentais; b) Os dois modelos 

constitucionais do Ministério Público 

brasileiro; c) Do Ministério Público 

como custos legis para o Ministério 

Público como custos societatis e 

guardião da ordem jurídica (custos 

juris);  



2) Algumas diretrizes interpretativas 

das atribuições e  das garantias 

constitucionais do Ministério Público:  

 

a) O Ministério Público como cláusula pétrea;  

 

b) Os princípios, as atribuições e as 

garantias constitucionais do Ministério 

Público como cláusulas pétreas (cláusulas 

superconstitucionais): a impossibilidade de de 

eliminação ou de restrição e a possibilidade 

ampliação das cláusulas superconstitucionais.  



 3) Alguns fatores constitucionais de 

ampliação da legitimação social do 

Ministério Público:  

 

1) A importância da preocupação com a 

legitimidade social do Ministério Público;  

 

2) Priorização da atuação preventiva;  

 

3) Exercício da função pedagógica da 

cidadania: um compromisso constitucional 

social do Ministério Público (arts. 1º, 

parágrafo único, 3º, 6º, 127, caput, e 205 da 

CR/1988);  



4) Realização periódica de audiências 

públicas;  

 

5) Combate articulado e sistematizado das 

causas geradoras de desigualdades sociais 

(art. 3º e art. 127, caput, da CF): da perícia 

para as estatísticas e indicadores sociais — 

necessidade de planejamento institucional e 

fiscalização orçamentária;  

 

6) Provocação articulada e sistematizada do 

controle jurisdicional (abstrato/concentrado 

e difuso/incidental) e extrajurisdicional da 

constitucionalidade;   



7) Ampliação e estruturação do modelo do 

Ministério Público com atuação 

extrajuriscional: necessidade de 

sistematização e maior investimento na 

atuação para além do judiciário;  

 

8) Atuação vinculada à especificação 

funcional da Instituição;  

 

9) Acompanhamento da tramitação 

processual e fiscalização da execução dos 

provimentos jurisdicionais;  



 

 

 

10) Adequação da independência funcional 

do órgão do Ministério Público ao 

planejamento funcional estratégico da 

Instituição;  



11) Formação humanista, 

multidisciplinar e interdisciplinar dos 

membros e servidores do Ministério 

Público;  

 

12) Revisitação da atuação como órgão 

interveniente no processo civil com 

base na teoria dos direitos e das 

garantias constitucionais 

fundamentais;  



13) Utilização dos projetos sociais como 

novos mecanismos de atuação da Instituição; 

 

CONSIDERANDO que os mecanismos de atuação 

extrajudicial são plurais e não taxativos (art. 5º, 2º, 

da CR/1988), de modo que o membro da Instituic ̧ão 

poderá atuar, entre outros mecanismos, por 

intermédio de audiência pública para ouvir e prestar 

contas da atuação, além de inquérito civil, termo de 

ajustamento de conduta, recomendações, medidas de 

inserção social como palestras e reuniões, 

fiscalização do sistema prisional, casas de 

internação, bem como através dos projetos 

executivos do plano de atuação funcional e dos 

projetos sociais; (CARTA DE BRASÍLIA). 



14) Incentivo à autocomposição no âmbito do 

Ministério Público: negociação, mediação, 

conciliação e práticas restaurativos como 

legítimas técnicas para a atuação do 

Ministério Público como Instituição de 

Acesso à Justiça (A Resolução CNMP nº 

118/2014 e o CPC, art. 3º, §§ 2º e 3º).  



 

CARTA DE BRASÍLIA – UM 

IMPORTANTE ACORDO DE 

RESULTADOS PARA A 

MODERNIZAÇÃO DO 

CONTROLE DA ATIVIDADE 

EXTRAJURISDICIONAL PELAS 

CORREGEDORIAS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 



1) OBJETO E NATUREZA JURÍDICA:
  

 
a) MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE DA ATIVIDADE 

EXTRAJURISDICIONAL PELAS CORREGEDORIAIS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

b) ACORDO DE RESULTADOS: Após amplos debates e 

discussões no procedimento de estudos instaurado pela 

Corregedoria Nacional com fundamento no artigo 2o da 

Portaria CN no 087 de 16 de maio de 2016, em sessão 

pública ocorrida no dia 22.09.2016, no 7o Congresso de 

Gestão do CNMP, a Corregedoria Nacional e as 

Corregedorias- Gerais dos Estados e da União celebram o 

presente acordo, aprovando e assinando a carta com os 

considerandos e diretrizes abaixo no sentido da 

modernização do controle da atividade extrajurisdicional 

pelas Corregedorias do Ministério Público bem como o 

fomento à atuação resolutiva do MP Brasileiro. 

 

 

 



2) CONSIDERAC ̧ÕES DA CARTA DE BRASI ́LIA:  

 

1 Considerações gerais de fundamentação 

constitucional:  

2 Considerações relativas ao papel 

constitucional do Ministério Público e das 

suas Corregedorias:  

3 Considerações relativas aos dois modelos 

constitucionais do Ministério Público:  

4 Considerações relativas aos problemas já 

constatados pelas Corregedorias:  

 
 

 

 

 

 



3) DIRETRIZES DA CARTA DE BRASI ́LIA: 

 1 Diretrizes estruturantes: 

 

a) 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;  

 

b) Concepção do Planejamento Estratégico 

como garantidor da Unidade do Ministério 

Público;  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



c) Estabelecimento de Planos, Programas e Projetos que 

definam, com a participação da sociedade civil, metas claras, 

precisas, pautadas com o compromisso de efetividade de 

atuação institucional em áreas prioritárias de atuação, 

valorizando aquelas que busquem a concretização dos objetivos 

fundamentais da República e dos direitos fundamentais (art. 3o 

da CR/1988);  

 

d) Implementação de indicadores aptos a mensurar o 

cumprimento das metas e a resolutividade das demandas 

combinadas com atuação pautada em diagnóstico prévio das 

carências e necessidades da sociedade;  

 

 

e) Criação de mecanismos que possibilitem a atuação prioritária 

do agente poli ́tico do Ministério Público, em consonância com 

as metas apontadas no Planejamento Estratégico, nos Planos de 

Atuação e nos Projetos Executivos;  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



3) DIRETRIZES DA CARTA DE BRASI ́LIA: 

2 Diretrizes referentes aos membros do 

Ministério Pu ́blico: 

 a) Adoção, pelos membros da Instituição, 

como agentes poli ́ticos, de postura proativa 

que valorize e priorize atuações preventivas, 

com antecipac ̧ão de situações de crise, 

exigindo-se, para tanto:  

·clareza sobre o desenvolvimento das disputas que se travam 
na sociedade em torno dos objetos de intervenção do 
Ministério Público;  
·capacidade de articulação política, sobretudo no que tange à 
formação de alianças e identificação dos campos conflituosos;  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



3) DIRETRIZES DA CARTA DE BRASI ́LIA: 

  

2 Diretrizes referentes aos membros do 

Ministe ́rio Pu ́blico: 

 

 b) Adoção de postura resolutiva 

amparada no compromisso com ganhos 

de efetividade na atuação institucional, 

exigindo-se, para tanto:  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



3) DIRETRIZES DA CARTA DE BRASI ́LIA: 

 3 Diretrizes dirigidas à Corregedoria Nacional 

e às Corregedorias de cada um dos 

Ministérios Públicos para a avaliação, 

orientação e fiscalização das atividades 

extrajurisdicionais:  

a) Renovação dos métodos de avaliação, orientação e 

fiscalização da atividade-fim e das atividades 

administrativas pelas Corregedorias, para aferir a 

atuação resolutiva do Ministério Público e a sua 

relevância social;  

b) Avaliação, orientação e fiscalização do 

cumprimento do Planejamento Estratégico, do Plano 

Geral de Atuação e dos Programas de Atuac ̧ão dos 

O ́rgãos de Execução e dos seus respectivos Projetos 

Executivos;  

 

 

 

 



c) Estabelecimento de orientações gerais e 

de critérios de avaliação, orientação e 

fiscalização com a priorização de demandas a 

partir do Planejamento Estratégico, do Plano 

Geral de Atuação e dos Programas de 

Atuação dos Órgãos de Execução e dos seus 

respectivos Projetos Executivos;  

 

d) Valorização do resultado da atuação das 

Corregedorias dos Ministérios Públicos, de 

modo a ultrapassar o controle meramente 

formal, quantitativo e temporal nas causas 

em que atuam o Ministério Público;  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



4) OBSERVA-SE QUE CONSTA DAS DIRETRIZES DA 

CARTA DE BRASI ́LIA ÀS CORREGEDORIAS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO: 

 
t) Verificação, nas correições avaliativas e nas 

inspeções, da regularidade e da resolutividade da 

atuação do Ministe ́rio Público na atividade 

extrajurisdicional, analisando, entre outros, o 

cumprimento do Planejamento Estratégico, do Plano 

de Atuação e dos Projetos Executivos, levando-se em 

consideração os seguintes fatores:  

I) Inquéritos Civis e Procedimentos Preparato ́rios; II) 

Audiências Públicas; III) Termos de Ajustamento de 

Conduta; IV) Recomendações; V) Atuação e/ou 

Participação em Projetos Sociais; VI) Outras 

atividades relevantes.
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



5) O ACORDO DE RESULTADOS NO 

REGIMENTO INTERNO DA CORREGEDORIA-

GERAL DO MP DO ESTADOD E MINAS 

GERAIS: 

 

 

Art. 203. O Corregedor-Geral regulamentará 

por ato próprio a Resolução Consensual de 

Conflitos, Controvérsias e Problemas e o 

Acordo de Resultados no âmbito da atuação 

da Corregedoria-Geral do Ministério Público. 



6) A INFLFUÊNCIA DA CARTA DE BRASÍLIA 

NO REGIMENTO INTERNO DA 

CORREGEDORIA-GERAL DO MP DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS: 

 

Art. 204. A Corregedoria-Geral do Ministério Público 

desenvolverá sistema de avaliação que leve em 

conta objetivos, metas e indicadores direcionados à 

análise da eficácia social da atuação dos membros e 

da Instituição. 

§ 1º A Corregedoria-Geral deverá renovar os métodos 

de avaliação, orientação e fiscalização da atividade-

fim e das atividades administrativas para aferir a 

atuação resolutiva do Ministério Público e a sua 

relevância social. 



§ 2º A Corregedoria-Geral avaliará, orientará e fiscalizará o 

cumprimento do Planejamento Estratégico, do Plano Geral de 

Atuação e dos Programas de Atuação dos Órgãos de Execução 

e dos seus respectivos Projetos Executivos. 

§ 3º A Corregedoria-Geral estabelecerá orientações gerais e 

critérios de avaliação, orientação e fiscalização com a 

priorização de demandas a partir do Planejamento Estratégico, 

do Plano Geral de Atuação e dos Programas de Atuação dos 

Órgãos de Execução e dos seus respectivos Projetos 

Executivos. 

§ 4º A valorização do resultado da atuação dos membros e da 

Instituição deverá ultrapassar o controle meramente formal, 

quantitativo e temporal das causas em que atua o Ministério 

Público. 

§ 5º As atividades de avaliação e orientação da Corregedoria-

Geral deverão fomentar as boas práticas e a efetividade da 

atuação dos órgãos do Ministério Público como agentes 

políticos. 



 

 

 

 

7) Ato nº 12/2016 do CGMPMG: 

 

Dispõe sobre a Resolução Consensual de 

Conflitos, Controvérsias e Problemas e o 

Acordo de Resultados no âmbito da atuação 

da Corregedoria-Geral do Ministério Público. 



 

 

 

 

8) Recomendações da CGMPMG:  

 

Recomendação Geral 08 /2016 Dispõe sobre 

o acompanhamento e fiscalização do período 

de transição da gestão pública municipal 

 

Recomendação Geral CGMPMG nº 01/2017 - 

Dispõe  sobre a atuação do MP como órgão 

agente e interveniente com base no novo 

CPC/2015.  



 

9) Parecer sobre o Estágio Probatório, Ato 

CGMPMG nº 3º, que dispõe sobre as 

correições e e Termo Correição da CGMPMG 

alinhados à Carta de Brasília; 

 

 

10) ATO CGMP/MG 03/2017, que dispõe sobre 

as Correições Ordinárias 

 

11) Prêmio Corregedoria MPMG 

 

12) Boletim Informativo da CGMPMG 



 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 


