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Por que medir os resultados? 

• Ferramenta de gestão 

 

• Justificativa para o orçamento 

 

• Comunicação à sociedade sobre o 
cumprimento e progresso das metas 

 



Como medir a efetividade da 
atuação do Ministério Público ? 



https://youtu.be/HPSK4zZtzLI 
 

https://youtu.be/HPSK4zZtzLI


O Ministério Público na 
Constituição da República de 1988 
 

• O Ministério Público foi eleito um dos protagonistas do 
processo de democratização, ganhando novas 
atribuições (defesa do regime democrático e dos 
interesses sociais), bem como instrumentos adequados 
ao exercício de suas funções no plano processual e 
extraprocessual.  

• Instituição garantia fundamental de acesso à Justiça da 
sociedade, para a proteção e a efetivação dos direitos 
ou interesses coletivos amplamente considerados e 
dos direitos individuais indisponíveis. 



Efetividade da atuação do 
Ministério Público 



Atuação resolutiva 

• Entende-se por atuação resolutiva aquela por meio da qual 
o membro, no âmbito de suas atribuições, contribui 
decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo 
efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo 
a concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e 
proteção é legitimado o Ministério Público, bem como para 
prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão ou 
ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções 
aplicadas judicialmente em face dos correspondentes 
ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por 
meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe são 
disponibilizados para a resolução extrajudicial ou judicial 
dessas situações.(Recomendação 57/2017 CNMP sobre a 
Política de Atuação Resolutiva) 



A busca por  efetividade é dever 
constitucional 

• Cabe aos órgãos de execução a intervenção na 
realidade, com o cumprimento das funções 
constitucionais do Ministério Público. 

• Essas atividades só se legitimam socialmente 
se dirigidas à proteção dos direitos 
fundamentais, com alcance de resultados 
práticos. 

• Inserem-se, assim, na esfera da efetividade e 
estão sujeitas a controle. 



Qual o papel das Corregedorias 
no Ministério Público resolutivo? 

 

• No cumprimento de sua função de controle da 
atuação funcional, as Corregedorias devem 
avaliar o desempenho dos Órgãos de 
execução, valorizando os resultados sociais 
obtidos e a postura resolutiva. 

• É preciso renovar os métodos de avaliação, 
para superar os critérios meramente 
quantitativos, formais e temporais. 

 



Parâmetros da Avaliação 

• Objetivos e metas previstos nos planos e 
programas de atuação; 

• Ações definidas nos projetos executivos; 

• Priorização das demandas a partir do 
Planejamento Estratégico, do Plano Geral de 
Atuação e dos Programas de Atuação dos 
Órgãos de Execução. 

 



Carta de Brasília: 

 

• Acordo de resultados firmado entre a 
Corregedoria Nacional e as Corregedorias das 
unidades do Ministério Público, no Congresso 
de Gestão de setembro de 2016, para a 
avaliação e a valorização da resolutividade da 
atuação ministerial, especialmente na esfera 
extrajudicial. 

 



Carta de Brasília: valorização do 
Ministério Público resolutivo 

• Diretrizes estruturantes determinantes da 
gestão para resultados finalísticos. 

• Diretrizes dirigidas à atuação funcional 
dos membros. 

• Diretrizes dirigidas à renovação dos 
métodos de avaliação das Corregedorias. 



Avaliação da efetividade 

• A efetividade da atuação pode ser afetada por 
condições subjetivas (relacionadas aos agentes) e 
objetivas (relacionadas ao objeto de intervenção e ao 
ambiente, meios e instrumentos de trabalho); 

• Condições subjetivas: formação teórico-prática e 
postura resolutiva; 

• Condições objetivas: 

 Exógenas 

 Endógenas 



Formação teórico-prática 

• Valorização das Escolas Institucionais e capacitação 
permanente dos Membros e Servidores, estimulando 
o conhecimento humanista e multidisciplinar; 

•  Fomento à qualificação acadêmica voltada às áreas 
temáticas de interesse institucional e ao 
estabelecimento de mecanismos seguros para: 1) a 
democratização do acesso às qualificações e 
potencialização de expertises ao maior número 
possível de membros e servidores; 2) a garantia da 
difusão e da aplicação do conhecimento adquirido 
pelo membro nas áreas de atuação do Ministério 
Público. 



Recomendação de caráter 
geral CN-CNMP n.02/2017 

 

• Estabelece diretrizes para a estruturação e a atuação 
das Escolas Institucionais do Ministério Público 
brasileiro e fixa orientações para a interação entre as 
Escolas, os Centros de Apoio, Câmaras de 
Coordenação e Revisão, Conselho Superior e as 
Corregedorias do Ministério Público, notadamente 
quanto ao alinhamento ao planejamento estratégico. 



Adoção de postura proativa que valorize e 
priorize atuações preventivas, com antecipação 
de situações de crise 

• 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; 

• autoridade para mediar demandas sociais (capacidade para 
o exercício de liderança a partir da força do melhor 
argumento em defesa da sociedade); 

• capacidade de diálogo e de consenso; 
• senso de oportunidade para o desencadeamento das 

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



Adoção de postura resolutiva em busca da 
efetividade na atuação  

• Atuação atrelada à proteção e à efetivação dos direitos e das garantias 
fundamentais; 

• Realização de pesquisas e investigações exaustivas sobre os fatos como base para a 
intervenção qualificada; 

• uso de mecanismos e instrumentos adequados às peculiaridades de cada situação; 

• escolha correta dos ambientes de negociação que facilitem a participação social e 
a construção da melhor decisão para a sociedade; 

• construção de consenso emancipador que valorize os direitos e as garantias 
constitucionais fundamentais; 

• utilização racional do mecanismo da judicialização nos casos em que a via não seja 
obrigatória e indispensável; 

• atuação proativa do membro para garantia do andamento célere e da duração 
razoável dos feitos e para o alcance do precedente jurisdicional pretendido, 
inclusive mediante a interposição de recursos e a realização de defesas orais; 

• e para efetiva aplicação das sanções impostas judicialmente pela prática de ilícitos, 
notadamente, nas causas em que o Ministério Público é autor. 



Adoção, de forma fundamentada, de políticas 
de atuação, critérios de priorização e 
racionalização da intervenção. 

• Eixos: informação acerca de si mesmo, do mundo em que 
está inserido e da forma como se relaciona com esse 
mundo. 

• Medida desse conhecimento: 

1- Indicadores de esforço (quantidade de ações ajuizadas, 
TACs firmados, etc);  

2- Indicadores de demanda (dados de criminalidade, 
mapeamento da corrupção, urgência das demandas sociais) 

3- Indicadores de resultado (medida do impacto da atuação 
do Ministério Público na sociedade). 



Definição de standards de boa 
atuação 

 

Exemplo: atuação do Ministério Público na área 
eleitoral: Recomendação de caráter-geral CN-
CNMP n.3/2017. 



 

“O que pode ser medido, pode ser 
melhorado” 

                                     Peter Drucker 


